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ค ำน ำ 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน  
และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จัดระดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ซึ่งจะช่วย
ให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเพียงพอ เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
                 มกราคม  2566 
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สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 

ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
สำรบัญตำรำง          ค 
สำรบัญรูปภำพ          ง 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
- หลักการและเหตุผล        1 

 - วัตถุประสงค์         1 
 - เป้าหมาย         1 
 - นิยามของการบริหารความเสี่ยง       2 
 - ประโยชน์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง      4 
 - ขั้นตอนและกระบวนการ        5 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยง         5  
ส่วนที่ 2 บทท่ัวไป 

- ข้อมูลทั่วไป         8 
- เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา    8 

 - อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   10 
 - อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 11 

- โครงสร้างการบริหาร        14 
 - ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา       25 
 - การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    31  
ส่วนที่ 3 แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมพัทลุง 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566         
 - กลุ่มอ านวยการ         36 
 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       37 
 - กลุ่มนโยบายและแผน         38 
 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    40 
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล        44 
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      46 
 - หน่วยตรวจสอบภายใน        47  
ภำคผนวก 
 - ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่  207/2565  49 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สั่ง ณ วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 - ภาพการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการเสี่ยงเขตพ้ืนที่การศึกษา  51 
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำงที่          หน้ำ 

1  แสดงระดับโอกาสที่เกิด       2 
 2  แสดงระดับผลกระทบ        3 
 3  แสดงระดับความเสี่ยง        3 
 4  แสดงจ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา   8 
 5  แสดงจ านวนกลุ่มสหวิทยาเขต 2 กลุ่มสหวิทยาเขต    9 
 6  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   25 
 7  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน   26 
 8  แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามประเภทที่เปิดสอนและขนาด ปีการศึกษา 2565 27 
 9  แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน    27 
 10  แสดงจ านวนนักเรียนขาดแคลน      28 
 11  แสดงจ านวนนักเรียนพิการ และความด้อยโอกาส    29 
 12  แสดงศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัดพัทลุง     30 
 13  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 32 
 (O-NET) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

14  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 33  
(O-NET) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

15  แสดงผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  34 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16  แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 34 
การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

17  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่     35 
18  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอ านวยการ   36 

 19  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  37 
20  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มนโยบายและแผน   38   
21  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มนิเทศ ติดตาม   40 

และประเมินผลการจัดการศึกษา  
22  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริหารงานบุคคล   44 
23  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 46 
24  แสดงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน  47 
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สำรบัญรูปภำพ 

ภำพที่           หน้ำ 
1  แสดงภาพตารางระดับของความเสี่ยง      3 

 2  แสดงภาพโครงสร้างการบริหาร สพม.พัทลุง     15 
 3  แสดงภาพผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย สพม.พัทลุง    16 
 4  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มอ านวยการ      17 
 5  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน      18 
 6  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    19 
 7  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  20 

8  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     21 
9  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล     22 
10  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี     23 
11  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  23 

และการสื่อสาร 
12  แสดงภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    24 
13  แสดงภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน     24 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน       

และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities)       
ต่อองค์กรโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร  
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญจะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรจุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการก าหนดนโยบาย  
แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง หลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้ เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์การได้อย่าง
เหมาะสม 

 วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 เป้ำหมำย  
1. ผู้บริหารการศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน 
และลดผลกระทบต่อการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได ้ 

2. ผู้บริหารการศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
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 นิยำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ควำมเสี่ยง (Rick) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และกฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ปัจจัยควำมเสี่ยง (Rick Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
และ ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุความเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ 
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงาน      
ขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้ส าเร็จ  

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  (Financial Rick) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณการเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้น ๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ 
ไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลส าคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน  

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
เช่น การด าเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ  

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (Compliance Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม  
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Rick Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์
ความเสี่ ยง เ พ่ือจัดล าดับความเสี่ ยงที่ ระบุ  โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด ( Likelihood)  
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ  

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง      
ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

ตารางที่ 1  แสดงระดับโอกาสที่เกิด 
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2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจ าแนก
เป็น 5 ระดับ 

 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก 
4 สูง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
3 ปานกลาง ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง 
2 น้อย ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย 
1 น้อยมาก ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย 

 

ตารางที่ 2  แสดงระดับผลกระทบ 

3. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงประมาณซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้  

ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำส x ระดับผลกระทบของเสี่ยง หรือ D = L x I 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น  4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)  
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

4 สูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25      สีแดง 
3 สูง (High Risk : H) 9 - 14      สีส้ม 
2 ปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8      สีเหลือง 
1 ต่ า (Low Risk : L) 1 - 3      สีเขียว 

ตารางที่ 3  แสดงระดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพตารางระดับของความเสี่ยง 
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 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Rick Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการ 
เพ่ือท าให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์   
ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้  เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง 
และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือป้องกันไม่ได้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร  
การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ   
การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น  

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม หรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ  
เป็นต้น  

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต การจัดการ
ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง      
หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยงมีหลายวิธี โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้แนวคิดหลัก ดังนี้  

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

 2) การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม 
ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรที่ยอมรับได้  

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป  

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ 
ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป  

 ประโยชน์ของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจ     

ได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร         
ในการบริหารงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  
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2. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร มีความเข้าใจ 
ในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน และสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

 ขั้นตอนและกระบวนกำร 

การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีขั้นตอน
และกระบวนการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. แจ้งกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ให้จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับกลุ่ม/หน่วย  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   
3. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระท า ใด ๆ  

ที่อาจจะเกิดขึ้น  
4. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือดูความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้ง
อาจมกีารปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง

ต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แก่ ระดับโอกาส     
ทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ  

กำรระบุควำมเสี่ยง  คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงาน อาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด 
หรือคัดเลือกความเสี่ยงที่มีต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ า เสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การประเมิน
ความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการ
ความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ 5 ช่วงคะแนน  
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2) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบส ารวจ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า  Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) เป็นต้น  

3) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยง  
ที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ 
ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อย
แต่มีผลกระทบระดับกอง หรือความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรม อาจมีผลกระทบ 
ต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น  

4) การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนน
ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน
ประกอบ  

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง
เพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

1) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง  
2) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง  
3) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา
วิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธีการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง  บุคคลที่รับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง เป็นต้น  

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่   
ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวน
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ  

ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ    
ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ 
ซึ่งควรด าเนินการในทุกกระบวนของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจน า ไป 
สู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
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การสื่อสารและการรายงาน หมายถึง การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ  
และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way  
Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็น
การสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร 
(Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) ควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 
ประเภทข้อมูลที่ควรได้รับ ความถ่ีของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับ ดูแล ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
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บทท่ัวไป 
ข้อมูลทั่วไป 

ส าน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษาม ัธยม ศ ึกษาพัทล ุง  เป ็นหน ่วยงานทางการศ ึก ษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
จ านวนเครือข่ายการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  1  เครือข่าย  ประกอบด้วย  4  สหวิทยา
เขต ได้แก่ เมืองพัทลุง ควนขนุน ตะโหมด และปากพะยูน  มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 27 โรง  

 สถำนที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน   
จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 063-0810910 เฟสบุ๊ค : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เว็บไซต์ : www.seapt.go.th เขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 11 อ าเภอ ของจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอกงหรา อ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอตะโหมด อ าเภอควนขนุน อ าเภอปากพะยูน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าบอน อ าเภอบางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม 
และอ าเภอศรีนครินทร์ โดยมีพ้ืนที่ติดอาณาเขต ดังนี้ 
 

 อำณำเขตติดต่อ 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  

 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ 
  2.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จ านวน  1  เครือข่าย 

2.2 จ านวนเครือข่ายการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน  1  เครือข่าย  
ประกอบด้วย  4  สหวิทยาเขต 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 

ที ่ ชื่อสหวิทยำเขต จ ำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เมืองพัทลุง 6 1. พัทลุง                    
2. พรหมพินิตชัยบุรี         
3. วชิรธรรมสถิต           

4.  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง  
5. ประภัสสรรังสิต 
6. สตรีพัทลุง 

2 ควนขนุน 10 1. ควนขนุน                  
2. อุดมวิทยายน                          
3. นาขยาดวิทยาคาร        
4. นิคมควนขนุนวิทยา     
5. ตะแพนพิทยา           

6. พนางตุง 
7. ดอนศาลาน าวิทยา 
8. ป่าพะยอมพิทยาคม 
9. ศรีบรรพตพิทยาคม 
10. ปัญญาวุธ 
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ที ่ ชื่อสหวิทยำเขต จ ำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

3 ตะโหมด 6 1. ตะโหมด   
2. เขาชัยสน                 
3. กงหราพิชากร            

4. ประชาบ ารุง 
5. หานโพธิ์พิทยาคม  
6. ชะรัดชนูปถัมภ์ 

4 ปากพะยนู 5 1. ปากพะยูนพิทยาคาร    
2. ควนพระสาครินทร์      
3. บางแก้วพิทยาคม 

4. หารเทารังสีประชาสรรค์ 
5. ป่าบอนพิทยาคม   

 

ที่มา : ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต  
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนกลุ่มสหวิทยาเขต 2 กลุ่มสหวิทยาเขต 

กลุ่มสหวิทยำเขตที่ 1 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 พัทลุง 2  อุดมวิทยายน 
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  10 ดอนศาลาน าวิทยา 
3 พรหมพินิตชัยบุรี  11 นาขยาดวิทยาคาร 
4 ประภัสสรรังสิต  12 ป่าพะยอมพิทยาคม  
5 วชิรธรรมสถิต  13 นิคมควนขนุนวิทยา  
6 สตรีพัทลุง  14 ศรีบรรพตพิทยาคม 
7 ควนขนุน  15 ตะแพนพิทยา  
8 พนางตุง  16 ปัญญาวุธ 

กลุ่มสหวิทยำเขตที่ 2 

1 ตะโหมด  7 ปากพะยูนพิทยาคาร  
2 ประชาบ ารุง  8 หารเทารังสีประชาสรรค์ 
3 เขาชัยสน  9 ควนพระสาครินทร์  
4 หานโพธิ์พิทยาคม  10 ป่าบอนพิทยาคม 
5 กงหราพิชากร  11 บางแก้วพิทยาคม 
6 ชะรัดชนูปถัมภ์   

 

ที่มา : ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มสหวิทยาเขต  
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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 อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ 
ของท้องถิ่น   

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน  
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา   

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

         1. กลุ่มอ ำนวยกำร  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
             (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
             (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
             (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
             (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
             (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา  
             (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
             (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
             (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิใช่งาน 
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
             (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

         2. กลุ่มนโยบำยและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
             (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
             (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  
             (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน 
             (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

          3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
             (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
             (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
             (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
             (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
             (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

          4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
             (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
             (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
             (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
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 (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
             (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์ 
             (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

          5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
             (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
             (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
             (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             (ง) ศึกษาวิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน  
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
             (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
             (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
             (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี
ของรัฐ  
             (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

         6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
            (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
            (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
            (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณ 
            (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
            (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (ช) ปฏิบัติงานรว่มกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

        7. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
           (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา  
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 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
           (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
           (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
           (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
           (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

       8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
           (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
           (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
           (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน  
           (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 
           (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
           (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
           (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
           (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
           (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
           (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
           (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  

       9. หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
           (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน 
           (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ 
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
           (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
           (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
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           (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

       10.กลุ่มกฎหมำยและคดี  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
           (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
           (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
           (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
           (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
           (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
           (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
           (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
           (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี
ของรัฐ  
           (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 
ดังนี้   

1. กลุ่มอ านวยการ   
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   
4. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
7. กลุ่มกฎหมายและคดี 
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำพัทลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจดั

การศึกษา      

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

ภาพที่ 2 แสดงภาพโครงสร้างการบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
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ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  แสดงภาพผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มอ านวยการ 
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กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 8  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลุ่มกฎหมำยและคด ี

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11  แสดงภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12  แสดงภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 13  แสดงภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
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  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

1) จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด  
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(คน) 1. สำยงำนบริหำร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 22 
 คศ.2 ช านาญการ 2 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ - 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 19 
 คศ.2 ช านาญการ 12 

รวมสำยงำนบริหำร 56 
2. สำยงำนสอน 
 คศ.4 เชี่ยวชาญ 11 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 427 
 คศ.2 ช านาญการ 278 
 คศ.1  113 
 ครูผู้ช่วย  61 

รวมสำยงำนสอน 890 
3. สำยงำนสนับสนุนกำรสอน 
3.1 ลูกจ้างประจ า 29 
3.2 พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้างชั่วคราว 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้น
วิกฤติ (8,180 อัตรา) 

3 

ครูสาขาขาดแคลน - 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 2 
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ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(คน)  ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

- 

พนักงานราชการ 10 
ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 12 
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 10 
นักการภารโรง 6 
ครูประจ าการนักเรียนพักนอน - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 6 

รวมสำยสนับสนุนกำรสอน 73 

รวมทั้งสิ้น 1,099 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน จ ำนวน (คน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)  6 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)  10 
ครู (ช่วยราชการ) - 
ลูกจ้างประจ า - 
พนักงานราชการ 10 
ลูกจ้างรายเดือน (งบ สพฐ.) 4 
ลูกจ้างรายเดือน (งบส านักงาน)  9 

รวมทั้งสิ้น 42 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 
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2) จ ำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2565 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภทที่เปิดสอนและขนาด ปีการศึกษา 2565 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น  27 
จ ำแนกตำมประเภทระดับท่ีเปิดสอน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)  27 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 
จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน  
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ต่ ากว่า 120 คน)  2 
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 120 – 719 คน)  17 
โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 720 – 1,679 คน)  5 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ≥ 1,680 คน)  3 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบ Data Management Center (DMC) 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ และห้องเรียน 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  1,709 1,857 3,566 107 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  1,595 1,743 3,338 105 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1,487 1,713 3,200 104 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  1,060 1,652 2,712 97 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  995 1,507 2,502 94 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  855 1,560 2,415 90 

รวมทั้งสิ้น 7,701 10,032 17,733 597 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบ Data Management Center (DMC) 
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 ตารางที่ 10 แสดงจ านวนนักเรียนขาดแคลน 

ประเภท 
ขำดแคลน 

ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

นักเรียนขาดแคลน
ทั้งหมด 

933 985 1,918 925 984 1,909 791 894 1,685 485 778 1,263 417 631 1,048 284 585 869 

เครื่องแบบนักเรียน 900 954 1,854 857 940 1,797 716 845 1,561 457 720 1,177 383 581 964 265 550 815 
เครื่องเขียน 886 943 1,829 862 946 1,808 728 835 1,563 433 699 1,132 366 543 909 259 532 791 
แบบเรียน 
(หนังสือยืมเรียน) 

803 850 1,653 778 817 1,595 626 686 1,312 354 539 893 340 528 868 227 440 667 

อาหารกลางวัน 773 852 1,625 828 879 1,707 679 763 1,442 387 579 966 350 538 888 236 493 729 
ขาดแคลน 3 
รายการหรือ
มากกว่า 

837 896 1,733 837 907 1,744 677 778 1,455 371 559 930 337 517 854 232 481 713 

รวมทั้งสิ้น 10,612 10,560 9,018 6,361 5,531 4,584 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบ Data Management Center (DMC)  
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 ตารางที่ 11 แสดงจ านวนนักเรียนพิการและความด้อยโอกาส 

ประเภท 
พิกำรและควำม

ด้อยโอกำส 

ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

นักเรียนพิการ 16 8 24 16 3 19 19 4 23 4 2 6 5 5 10 2 1 3 
นักเรียนด้อยโอกาส 968 1,100 2,068 914 1,009 1,923 755 990 1,745 435 767 1,202 348 553 901 183 411 594 
นักเรียนพิการและ
ด้อยโอกาส 

54 21 75 62 13 75 53 16 69 17 3 20 9 2 11 4 3 7 

รวมทั้งสิ้น 2,167 2,017 1,837 1,228 922 604 

  ทีม่า : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากระบบ Data Management Center (DMC)  
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3) ศูนย์พัฒนำวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน 23 ศูนย ์

ตารางที่ 12  แสดงศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัดพัทลุง จ านวน 23 ศูนย ์ 

ล ำดับที่ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระ ที่ตั้ง (โรงเรียน) 

1 คณิตศาสตร์  โรงเรียนพัทลุง 
2 หุ่นยนต์  โรงเรียนพัทลุง 
3 ภาษามลายู  โรงเรียนพัทลุง 
4 ดนตรีไทย  โรงเรียนพัทลุง 
5 ภาษาฝรั่งเศส,เยอรมัน,เกาหลี  โรงเรียนพัทลุง 
6 คอมพิวเตอร์  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
7 ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
8 ภาษาจีน, ญี่ปุ่น  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
9 เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสตรีพัทลุง 

10 ภาษาไทย  โรงเรียนตะโหมด 
11 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  โรงเรียนตะโหมด 
12 นาฏศิลป์  โรงเรียนตะโหมด 
13 วิทยาศาสตร์  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
14 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
15 ดนตรีสากล  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
16 อุตสาหกรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
17 การงานอาชีพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนควนขนุน 
19 สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนกงหราพิชากร 
20 ศิลปะ  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
21 ทัศนศิลป์  โรงเรียนเขาชัยสน 
22 เกษตร  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
23 สิ่งแวดล้อม  โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 

ที่มา : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 
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  กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา 
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
สรุปจ าแนกตามรายด้านได้ ดังนี้ 

1. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ด าเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ 
               1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม 
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
               1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถูกต้อง 
               1.3 ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  
 1.4 ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

         2. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จากรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสู งกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

อยู่ที่ระดับ 36.96 

2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
อยู่ที่ระดับ 35.21 
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ตารางที่ 13  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

กลุ่มสำระ
วิชำ 

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2562 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2563 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2564 

ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
12 

ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ภาษาไทย 55.14 55.91 59.67 54.29 55.18 56.11 51.19 52.13 56.68 

คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 29.82 29.89 25.82 23.15 24.47 24.75 27.04 

วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 31.02 25.46 31.21 29.09 31.45 31.67 32.93 

ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 33.54 34.38 34.41 31.04 31.11 30.79 31.17 

เฉลี่ย 36.30 36.52 38.51 36.01 36.66 34.58 34.56 34.84 36.96 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พัทลุง  
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 3 ปีย้อนหลัง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 



 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

0

10

20

30

40

50

60

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 3 ปีย้อนหลังระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

ภาษาองักฤษ
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ตารางที ่14  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลังระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

กลุ่มสำระ
วิชำ 

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2562 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2563 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2564 
ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
12 

ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ระดับ 
ชำติ 

ระดับ 
สพฐ. 

สพม. 
พท 

ภาษาไทย 42.21 43.02 45.52 44.36 45.22 43.05 46.40 47.74 52.67 

คณิตศาสตร์ 25.41 25.62 26.49 26.04 26.33 21.65 21.28 21.83 24.59 

วิทยาศาสตร์ 29.2 29.4 

4 

29.88 32.68 33.04 30.13 28.65 29.04 31.47 

สังคมศึกษา 35.7 36.1 37.5 35.93 

 

36.32 34.78 36.87 37.45 40.47 

ภาษาอังกฤษ 29.2 28.97 28.23 29.94 29.73 24.09 25.56 25.83 26.83 

เฉลี่ย 32.34 32.62 33.52 31.15 31.36 27.66 31.75 32.38 35.21 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พัทลุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
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3. ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

                3.1 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตัวชี้วัด 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด  ค่าคะแนน 3.83 ระดับคุณภาพ ดีมาก  
                3.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผลการด าเนินงานความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ในระดับ AA โดยมีค่าคะแนน  98.52 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  2 คะแนน 

ตารางที่ 15 แสดงผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนน ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 3.83 ดีมาก 

ที่มา : ผลการติดตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตารางที่ 16  แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนน ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 98.52 AA 

ที่มา : ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
โรงเรียนที่
เข้ำประเมิน 

ร้อยละ 
ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ 

จ ำนวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

พัทลุง 27 6 22.22 - - 
       ดีเยี่ยม - - - - - 
       ดีมาก - - 6 6 100 
       ดี - - - - - 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำพัทลุง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 

วิธีกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

 

วิธีกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

   งานอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และ
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปน็สถานที่
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย และผู้รับบริการ
มีความประทบัใจ และพงึ
พอใจ 
   2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการยานพาหนะมี
ประสิทธิภาพ  
 

1. บุคคลไม่สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตามวัตถปุระสงคไ์ด้ เนื่องจาก
ขาดอุปกรณ์สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 
เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน 

3. ไม่สามารถไปปฏบิัติงานตาม
ภารกิจงานได้ทนัเวลา เนื่องจาก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมม่ี
ยานพาหนะในการบริหารจัดการ
เอง 

สูง 
 
 
 
 
 
 

 

  1. จ านวนวสัดุ 
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
ต่อความต้องการของ
บุคคล 
  2. อายุการใช้งาน
ของวัสดุ อุปกรณ์ 
  3. ตารางการใช้รถ 

  1. ขอยืม/รับบริจาคไป
ยังโรงเรียนในสงักัด 
  2. ตรวจสอบวัสดุ 
อุปกรณ์สภาพการใช้งาน 
  3. ใช้ยานพาหนะสว่น
บุคคล 
  4. จัดตั้งค าขอ
สนับสนนุงบประมาณ 
 

วิธีกำรติดตำม 
1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
วัสดุ อุปกรณ์สภาพการ
ใช้งาน 

2. ก าหนดปฏิทนิการ
ด าเนินการตรวจสอบ
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ตรวจสอบ รายงาน 

และสรุปผลการติดตาม 
กำรประเมิน 
    ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไม่ม ี
ยานพาหนะประจ าเขต
พื้นที ่

กลุ่ม
อ านวยการ 

ตารางที่ 18  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มอ านวยการ 



 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

-37- 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ 
 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรติดตำม
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

   การปฏิบัติงาน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน
พิเศษ แบบมี
เงื่อนไข (นักเรียน
ทุนเสมอภาค) 
 

    เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาของนักเรียน
ยากจนที่สอดคล้องกับความ
ถนัดและความต้องการตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็ก
เยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุน
ทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
จนส าเร็จการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 

 

   การด าเนินงานระบบ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
พิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

ปานกลาง   ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ี
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

 

  ๑. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงปฏิทินการ
ด าเนินงานฯ และวิธีการใช้
งานระบบ CCT ที่ กสศ.
และสพฐ. จัดขึ้น 
  ๒. แจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานให้โรงเรียน
ทราบผ่านหนังสือราชการ 
และแจ้งเตือนในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่ม และหมายเลข
โทรศัพท์ 

   ติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็น
ระยะให้แล้วเสร็จ
ก่อนระบบฯ ปิด 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 

  
ตารางที่ 19  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุ่มนโยบำยและแผน 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรจัดกำรควำม

เสี่ยง 
วิธีกำรติดตำมและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

   1. การรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

   เพื่อก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

   ไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
บางโครงการได้เนื่องจาก
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  

ปานกลาง    ร้อยละของโครงการ
ที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ร้อย 

  1. มีการติดตามการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการเป็น
ระยะ 
  2. มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 
  3. มีแบบฟอร์มการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานที่สัน้ 
กระชับได้ใจความไม่
สร้างภาระให้กับผู้
ด าเนินโครงการ 

  1. มีการประชุม
เพื่อเร่งรัด ติดตาม 
การด าเนินงานทุก
ไตรมาส 
  2. ก าหนดปฏิทิน
การด าเนินการ
เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ถา้ยังไม่
ด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรติดตำม
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. งานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

  1. ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา 
และพัฒนาเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
  2. พัฒนาบุคลากรทางดา้น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  3. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  4. ติดตามประเมินผลระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

 1. ขาดแคลนครุภัณฑ ์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  2. ขาดแคลนเครื่องปรับอากาศ 
  3. ความเสียหายที่เกิดจากไฟ
กระชาก ไฟตก ไฟเกิน  มีผลกบั
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
  4. ไม่มีระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตส ารอง 
 

สูงมาก 

 

  1. จ านวนเหตุการณ์ 
หรือปัญหาทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
  2. จ านวนเหตุการณ์ 
หรือปัญหาทาง 
ด้านระบบไฟฟ้า 
  3. จ านวนเหตุการณ์ 
หรือปัญหาทาง 
ด้านระบบเครือข่าย 
  4. ร้อยละของ
บุคลากรมีคอมพิวเตอร์
ส าหรับปฏบิัติงาน 
 

  1. จัดท าโครงการ
เทคโนโลยสีารสนเทศการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2566 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย ประจ าปี 
2566 
  3. ขยายวงจรระบบ
เครือข่ายเพื่อป้องกันระบบ
เครือข่ายใช้งานไมไ่ด้และ
หยุดชะงัก 

  - ประชุมคณะ
กรรมการฯ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
2566 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

วิธีกำรติดตำม
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

    โครงการนิเทศบูรณาการ
วิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    
 

   กิจกรรม ๑ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการท าแผน/เคร่ืองมือ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
   วัตถุประสงค์ 
   1. จัดท าแผนนิเทศบูรณาการ
เครื่องมือและปฏิทินนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   กิจกรรม ๒ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาทักษะและ
สมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   วัตถุประสงค์ 
   1. ประชุมคณะกรรมการการ
นิเทศ (วิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของครูผู้
ร่วมนิเทศฯ จัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผูร้่วม
นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   1. การออกแบบกิจกรรม
ในโครงการมากเกินไป 
   2. กิจกรรมที่ก าหนดไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   3. กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส าคัญไปซ่อนอยู่ใน
กิจกรรมหลัก 
   1. ขาดทีมงาน/ความรู้
ความเข้าใจในการวาง
แผนการพัฒนาอยา่งเป็น
ระบบ 
 
 
 

ปานกลาง    1. จ านวนคร้ังของ
การนิเทศ ติดตาม 
   2. การออกแบบ
กิจกรรมในโครงการมาก
เกินไป 
 
 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. ประชุมให้ความรู้ 
3. ก าหนดปฏิทิน 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามผล 
2. รายงานการ
ติดตาม 

นางปทิตตา    
จันทร์สวา่ง 
และ 
ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 
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ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับควำม

เสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

วิธีกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

วิธีกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

   2. ประชุมปฏิบัติการพฒันาทกัษะ
และสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   3. ประชุมสรุปรายงานผลการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศ 
กิจกรรม ๓ การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่
โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศ
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
    ๓.๑ เก็บข้อมูลฐานการด าเนินงาน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จดุเน้นและ
ตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 
    ๓.๒ สังเคราะห์ข้อมูลฐานการ
ด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ ์
จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 

  1. การวางแผนการ
จัดเก็บ การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้องในการการ
จัดเก็บและสังเคราะห์
ข้อมูลฐาน 
  2. การด าเนินกิจกรรม
ที่ ๓.4-3.6 ไมไ่ด้
ด าเนินการตามแผนการ
นิเทศ เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและข้อจ ากัด
ในการใช้งบประมาณ 
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 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

-42- 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและ

สำเหตุ 
ของควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 
วิธีกำรจัดกำรควำม

เสี่ยง 
วิธีกำรติดตำมและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๓.๓ นิเทศ ติดตาม การด าเนนิงานตาม
นโยบาย กลยทุธ์ จุดเนน้และตัวชี้วัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง 
  ๓.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกต
ชั้นเรียนแบบONLINE และ Onsite “สพ
ม.พท. ห่วงใย ร่วมใจพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน” 
  ๓.๕ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่ผ่านการถอดบทเรียน 
  ๓.๖ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผย
แพรผ่านการถอดบทเรียน “The Best 
School Supervision 2022” ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
  ๓.๗ ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ
บูรณาการวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมของครู
ผู้ร่วมนิเทศโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและ

สำเหตุ 
ของควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 
วิธีกำรจัดกำรควำม

เสี่ยง 
วิธีกำรติดตำมและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

    วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
   ๒. เพื่อพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศในด้านทักษะ
และสมรรถนะในการนิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
   ๓. เพื่อนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ ์จุดเน้นและ
ตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง 
   ๔. เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบาย กล
ยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรติดตำม
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

  1. การขอมีและเลื่อน 
วิทยฐานะ 
 

 

 

 

 

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีและเลื่อนวทิยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 

  1. ขาดบุคลากรดา้นการ
บริหารงานบุคคล 
เนื่องจากเป็น สพท.ตั้งใหม่ 
  2. บุคลากรที่รับผิดชอบ
ไม่มีประสบการณ์ในงานที่
ปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบ
ภาระงานหลายอยา่ง 
 

 

 

 

 

ปานกลาง   - ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ส่งผลงานเพื่อขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ไม่ได้รับ
การเลื่อนวิทยฐานะ 

  1. จัดล าดับความส าคัญ
ของงานตามความจ าเป็น
เร่งด่วน 
  2. ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
  3. ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานกับเขตพืน้ที่
การศึกษาใกล้เคียง 

 - ก ากับ ติดตาม กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 

 

 

 

 
  ตารางที่ 22  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 

วิธีกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง 

 

วิธีกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

    2. การสืบสวน 
สอบสวนวินัยวินัย
เกี่ยวกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

   เพื่อให้การด าเนินการทาง
วินัยข้าราชการครูและบุคลา
การทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลงุ มีความ 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็น
ธรรม 

   ผู้ที่ถูกสืบสวนสอบสวนจะ
ติดต่อขอให้คณะกรรมการ 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง หรือ
พวกพ้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

  1. จ านวนเร่ืองร้องเรียน 
ที่รายงานมายงั สพม.
พัทลุง เปน็ไปโดยถูกต้อง 
  2. จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ไปยัง หนว่ยงานภายนอก
ลดลง เชน่ สพฐ. ปปช. 
ศาลปกครอง 
  3. จ านวนเร่ืองเรียนที ่
อุทธรณ์ต่อลดลง 

  1. ก ากับ ติดตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบ
และความรับผิดทาง
วินัยเป็นระยะ ๆ  
  2. การคัดเลือก
คณะกรรมการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียมาเปน็
คณะกรรมการ 

  1. รวบรวมสถิติ
น ามาเปรียบเทียบ
ข้อมูลประจ าปี มี
แนวโน้มลดลง 
  2. การเร่งรัดเรื่อง
ร้องเรียนที่ล่าชา้
ลดลง  
   3. ก ากับ ติดตาม
ขั้นตอนการการ
สืบสวน สอบสวน
วินัยวินัยสั่งให้แก้ไข
เพิ่มเติมลดลง 

กลุ่มกฎหมาย
และคด ี
 

 
  ตารางที่ 22  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ ปัจจัยและสำเหตุของ
ควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดควำม
เสี่ยง 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง วิธีกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

   1. การเบิกจ่ายในการ
อบรม/ค่าเดินทางไป
ราชการ ของบุคลากรใน
สังกัด 
 
     

 
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของสถานศึกษา 
 

    เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ ข้อกฎหมาย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
อบรม ค่าเดินทางไป
ราชการและส่งเอกสาร
เบิกถูกต้อง ครบถ้วน 

   เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานศึกษา ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตาม
ก าหนดเวลาเปน็ไปตาม
ระเบียบก าหนด 
 

   บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ท าให้ข้อมูล
การเบิกผิดพลาด ส่ง
เอกสารการเบิกไม่
ครบถ้วน 
 

   บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ท าให้ข้อมูล
การเบิกผิดพลาด ส่ง
เอกสารการเบิกไม่
ครบถ้วน ส่งเบิกไมท่ัน
ก าหนดเวลา 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

 
 

ปานกลาง 
 

  จ านวนคร้ัง
ความผิดพลาด/
แก้ไขเอกสารการ
เบิก 
 
 
 

  จ านวนคร้ัง
ความผิดพลาด/
แก้ไขเอกสารการ
เบิก 
 
 

  1. จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด 
และบุคลากรของเขตพื้นที่ 
  2. เผยแพร่หนังสือเวียนแนว
ปฏิบัติผา่นระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
  3. จัดท าคู่มือ 

  1. จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด 
  2. เผยแพร่หนังสือเวียนแนว
ปฏิบัติผา่นระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
  3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

  ตรวจสอบจากเอกสาร
การส่งเบิกมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 
 
 
 

  1. ตรวจสอบจาก
เอกสารการส่งเบิก 
  2. ติดตามงานจาก
เจ้าหน้าที่พสัดุหรือ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
 

 
 

  ตารางที่ 23  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรติดตำมและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

   การตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา 
 

   1. เพื่อให้กิจกรรมการ
ตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย สามารถ
ช่วยเหลือ สนบัสนุนการ
ด าเนนิงานของ
สถานศึกษาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
   2. ให้ค าปรึกษาที่เพิ่ม
คุณค่าในการปฏบิัติงาน
ให้ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในการปรบัปรุง
แก้ไขให้การปฏิบตัิงาน
ถูกต้องเป็น ปัจจบุันและ
มีระบบการควบคุมที่
รัดกุม 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
   1. การรบัเงินไมไ่ด้ออกใบเสร็จรบัเงินให้กับผู้
ช าระเงินออกใบเสร็จรับเงนิไม่ถูกต้อง 
   2. การจา่ยเงนิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
แนวปฏบิัติหลักฐานการเบิกจ่ายไมถู่กต้องไม่
ครบถ้วน  
   3. หลักฐานตน้เรื่องขอเบิกและหลักฐานการ
เบิกจ่ายไม่ได้บนัทึกเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่าย 
   4. การจดัท าทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานย่อยไมค่รบถ้วน ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมเงนิได ้
   5. การบันทึกรายการบญัชีในทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ไม่บนัทึกอ้างอิงตาม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   6. การจดัท ารายงานการเงินไมค่รบถ้วนและ
ไม่ไดน้ าส่งรายงานตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การก าหนด 
   7. การจดัท ารายงานเงนิคงเหลอืประจ าวันไม่
สม่ าเสมอ  จัดท าเฉพาะวันที่มีการเคลื่อนไหว 
การรับ – จ่ายเงินจดัท าไม่เปน็ปัจจุบัน และหรือ
ไม่ไดจ้ัดท า 

สูง 
 
 
 

   1. ผลการประเมนิ
การปฏบิัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษา 
   2. การรายงานทาง
การเงิน ประจ าเดือน 
 
 
 

   1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญ และเปน็ที่ปรึกษา
ให้ค าแนะแก่ผูป้ฏบิัติงาน
การเงินการบัญชี ให้ปฏบิัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบยีบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   2. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ปฏิบตัิงานดา้นการเงนิการ
บัญชีของสถานศึกษาควรศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคบัหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ  และคู่มือการปฏิบัตงิาน
การเงินที่เกี่ยวข้อง 
   3. สถานศึกษาในสงักัด  
สพม.พัทลุง ให้ควบคุมการเงิน
ของสถานศึกษาโดยระบบการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
พ.ศ. 2515 
   4. การรับเงิน สถานศึกษา
ต้องออก ใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ช าระเงนิทุกคร้ังที่มีการรับ
เงิน 

วิธีกำรติดตำม 
   1. ก าหนดปฏิทิน
ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ตาม
โครงการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา 
   2. แจ้งผลการรายงาน
ทางการเงนิ ให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทราบในที่
ประชุมทุกครั้ง      
กำรประเมินผล 
   1. จัดท ากระดาษท า
การที่ใช้ในการบันทึก
ผลการตรวจสอบ
สถานศึกษาครอบคลุม 
10 ประเด็น  ด้าน
การเงินบัญชี พัสดุ รวม
ไปถึงจัดท ากระดาษท า
การการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนตามโครงการฯ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

 ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุ 

ของควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ตัวช้ีวัด

ควำมเสี่ยง 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
วิธีกำรติดตำม
และประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

   8. เงินคงเหลือตามรายงานเงนิคงเหลือ
ประจ าวนัมีเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง  
   9. ระยะเวลาการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสัง่การและ
แนวทางที่ก าหนด 
สำเหตขุองควำมเสี่ยง 
   1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขาดการก ากับ 
ดูแล และตรวจสอบ 
   2. ผู้ปฏิบัตงิานการเงนิ การบญัชี ได้รบั
ค าสั่งให้โอนยา้ยไปปฏิบัติราชการ
สถานศึกษาที่อื่น ท าให้ครูผู้มาปฏบิัติงาน
ด้านการเงนิการบัญช ีของสถานศกึษาคน
ใหม่ไม่ต่อเนื่องจ าเปน็ต้องเรียนรู้เริม่ต้น
ใหม่ เนื่องจากยงัไม่มีความรู้ความช านาญ 
   3. หนา้ที่หลักของครูคือการสอน  
ท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน
การเงิน ส่งผลให้ปฏบิัตไิม่ถูกต้อง และผู้
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิานดา้นการเงิน 
การบัญชีไมป่ระสงค์ที่จะรบังาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

   5. การจา่ยเงนิ สถานศึกษาจะตอ้งมีหลักฐานการจ่าย
ทุกรายการ 
   6. ดอกผลจากบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพย์บัญชีเงนิอุดหนุนอ่ืนๆ/ทั่วไปน าสง่เปน็เงินรายได้
แผ่นดนิ สว่นเงนิรายได้สถานศึกษา สามารถเก็บไว้ใช้
จ่ายเพื่อการเรียนการสอนได้ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นเงนิ
รายได้แผน่ดนิ 
   7. บนัทึกรายการเพื่อควบคุมเงนิในทะเบยีนคุมเงินที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 
   8. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนัตามระบบการ
ควบคุมเงนิการเงนิของหนว่ยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 
ก าหนดวา่กรณีวนัใดไม่มีการรับ - จ่ายเงนิ จะไมท่ า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นกไ็ด้ แต่ต้อง
หมายเหตุในรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัที่มีการรับ – 
จ่ายถัดไป 
   9. ทุกสิ้นวันท าการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป
ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  10. การจัดท ารายงานและการสง่รายงานตามระเบียบ
ก าหนด 
  11. เพื่อให้การควบคุมเงนิของสถานศึกษาเปน็ไปอยา่ง
ถูกต้อง มีการตรวจสอบ/สอบทานการปฏบิัติงาน 

   2. จัดท า
ทะเบียนคุมการส่ง
รายงงานการเงิน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ) 
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  ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

ที่  207/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๕ 
และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

1.1 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

ประธาน 

1.2 นางอุไร  พรหมปาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

คณะท างาน 

1.3 นางสุกัญญา  ศิริชุม       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

คณะท างาน 

1.4 นายพชร  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะท างาน 

1.5 นางชูจิต  ทับพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สพป.ยะลา เขต  3 
ช่วยราชการ สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

คณะท างาน 

1.6 นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะท างาน 

1.7 นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
สพม.นครสวรรค์ ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

คณะท างาน 

1.8 นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ช่วยราชการ  
สพม.พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน 

คณะท างาน 

/1.9 นางสุธัญญา… 
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1.9 นางสุธัญญา เวชรังษ ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
สพม.ตรัง กระบี่ ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 

คณะท างาน 

1.10 นางสาวสชุาดา  สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ช่วยราชการ   
สพม.พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

คณะท างาน 

1.11 นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
สพม.นครศรีธรรมราช ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะท างาน 

1.12 นายกิตติภัฏ  กาญจนสุวรรณ     นิติกรปฏิบัติการ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต  1  
ช่วยราชการ สพม.พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะท างาน 

1.13 นางสาวดาริณี  แก้วด า พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี   คณะท างาน 
1.14 นางสาววภิาวี  ศรีชูทอง   ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คณะท างาน 
1.15 นางกุสุมา  ขาวรมย์ พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คณะท างาน 

และเลขานุการ 
1.16 นางสุนันท์  ยิ่งด านุ่น พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  

1.  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
4.  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  
 
 

 
  (นายสมชาย  รองเหลือ) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 


