
แบบ วค. 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคมุภำยใน 

ระยะเวลำตั้งแต่ 28 มกรำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2564 

 
 

  

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ทีร่ับผิดชอบ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
   งานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และ
ผู้รับบริการมีความประทับใจ และพึงพอใจ 

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะมีประสิทธิภาพ  
 

   1. ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตส านึก
ที่ดี ในการปฏิบัติงาน ในความ
รับผิดชอบ 
  2. การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. จัดท าตารางการใช้
ยานพาหนะ 

1. บุคคลไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
ได ้เนื่องจากขาดอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ไม่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3. ไม่สามารถไปปฏิบัติงาน
ตามภารกิจงานได้ทันเวลา 
เนื่องจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาไม่มี
ยานพาหนะในการบริหาร
จัดการเอง 
 

  1. ขออนุมัติจัดตั้งค าขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
  2. ขอยืม/ขอรับบริจาคไป
ยังโรงเรียนสังกัด 

กลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง 

 



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
     1. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
      เพ่ือก ากับติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการด าเนินงาน ของ
กลุ่มงานในสังกัด สพม.พัทลุง ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ 
 
    2. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มีการติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็น
ระยะ 
2. มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
3. มีแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ สั้น กระชับ ได้ใจความ
ไม่สร้างภาระให้กับผู้ด าเนินโครงการ 
 
1. การตรวจสอบระบบประจ าวัน 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน 
และมีสมรรถนะตามคุณลักษณะที่
ก าหนด และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

 
- ไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การบางโครงการได้
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
 
 
 
1. ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย 
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้
งานได้ 
2. ระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
เสถียรภาพ 
 

 
1. ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการอยู่เป็น
ระยะๆ  
2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ให้บุคลากรในสังกัด 
3. ติดตาม ตรวจสอบ ระบบ
เครือข่ายประจ าวันผ่าน
ระบบคลาวด์ (Cloud) 

 
- กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 

 
 
- กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 



 
 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอ่ืน  ๆที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กิจกรรม กำรปฏิบัติงำนระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
พิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค) 
     เพ่ือให้นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษเพ่ิมเติมอีก คนละ 1,500 บาท ต่อภาคเรียน 
     วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของนักเรียนยากจน 
ที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุน
ทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  
จนส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.ศึกษาคู่มือระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข 
2.แจ้งโรงเรยีนเข้ารว่มประชุมชี้แจง
ปฏิทินการด าเนนิงานฯ และวิธีการใช้
งานระบบ CCT ผ่านการรับชม 
Live สด เพจ Facebook : การคัด
กรองนักเรียนยากจน 
3. แจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้
โรงเรียนทราบผ่านหนังสือราชการ 
และแจ้งเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม และ
หมายเลขโทรศัพท์ 
4. ให้ค าแนะน า ตอบข้อสงสัยใน
การด าเนินงานฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่ม และหมายเลขโทรศัพท์ 
5. ด าเนินการติดตามและสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน 

   การด าเนินงานระบบ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค)  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

๑. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงปฏิทินการด าเนินงานฯ 
และวิธีการใช้งานระบบ CCT 
ที่ กศส.และสพฐ. จัดขึ้น 
๒. แจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ
ผ่านหนังสือราชการ และ
แจ้งเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม 
และหมายเลขโทรศัพท์ 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
     การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/ค่าเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการในสังกัด 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ
ข้อกฎหมาย การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบ/ค่าเดินทางไปราชการ 
และส่งเอกสารการเบิกถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การส่ง
เอกสารเบิกเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามระเบียบการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
2. ติดตาม เร่งรัด ส่งเอกสาร
แก้ไข 
 

1. ข้าราชการและบุคลากร  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่าย ส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน ตามระเบียบฯ 
2. การด าเนินงานเกิดความ
ล่าล้า  
3. การด าเนินงานเกิดความ
ผิดพลาด 
 

1. จัดโครงการอบรม 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
2. เผยแพร่หนังสือเวียน 
แนวปฏิบัติ ผ่านระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 
3. จัดท าคู่มือ 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน/
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวสุชาดา สัจจากุล 



 

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มกำรบริหำรงำนบุคคล 
     1. งานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
 
 

2. การด าเนินการสืบสวนสอบสวนวินัยเกี่ยวกับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 

1. จัดท าสารสนเทศด้าน
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
2. ด าเนินการพัฒนาให้
ความรู้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานวิทยฐานะ 
3. ให้มีคณะท างาน
กลั่นกรอง/ที่ปรึกษาเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
 
 
1. ผู้ที่ถูกสืบสวนสอบสวน
ยังขาดถึงความตระหนักต่อ
ความผิดของตนเอง 
2. ผู้ที่ถูกสืบสวนสอบสวน
จะติดต่อขอให้คณะกรรมการ 
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง หรือ
พวกพ้อง 

1. ขาดบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล 
เนื่องจากเป็น สพท.ตั้งใหม่ 
2. บุคลากรที่รับผิดชอบไม่
มีประสบการณ์ในงานที่
ปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบ
ภาระงานหลายอย่าง 
3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ ไม่ได้รับการ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
ก าหนด หรือล่าช้า 
1. กรรมการสืบสวน
สอบสวน ตัดสินผลโดยไม่
อ้างอิงหลักกฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง หรือ
แนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
2. กรรมการสืบสวน 
สอบสวน ตัดสินผลโดย
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 
หรือพวกพ้อง 

1. สรรหาบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล 
2. จัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระงาน 
3. พัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
4. ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองเอกสาร
ค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
5. ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการ 
1. การก ากับติดตามเป็น
ระยะๆ 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม  
3. การคัดเลือกคณะกรรมการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียมาเป็น
คณะกรรมการ 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โครงกำร นิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท าแผน/เครื่องมือนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           ๑.๑ จัดท าแผนนิเทศบูรณาการเครื่องมือและปฏิทิน
นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู
ผู้ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ (วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของครูผู้ร่วมนิเทศฯ 
จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           ๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้
ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           ๒.๓ ประชุมสรุปรายงานผลการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศ 
 

๑. การจัดท าโครงการ 
ก าหนดกิจกรรมระยะเวลา
และงบประมาณ 
๒. การจัดท าค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. จัดท าแผนนิเทศ 
4. ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
1. การพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศ
ไปพร้อมกับการพัฒนาครูตาม
กิจกรรมที่ด าเนินการพัฒนา
คร ู
 
 
 

1. การออกแบบ
กิจกรรมในโครงการมาก
เกินไป 
2. กิจกรรมที่ก าหนดไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
3. กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส าคัญไปซ่อน
อยู่ในกิจกรรมหลัก 
1. ขาดการวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

1. คัดกรองกิจกรรม จัดล าดับ  
ความส าคัญ บูรณาการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการที่
มีความชัดเจน 
 
 
 
 
1. สร้างทีมงานวางแผนและ
ออกแบบด าเนินการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

โครงกำร  : นิเทศ
บูรณาการวิถีใหม่ โดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
นางปทิตตา จันทร์
สว่าง และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 



 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม ๓ การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
            ๓.๑ เก็บข้อมูลฐานการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัทลุง 
            ๓.๒ สังเคราะห์ข้อมูลฐานการด าเนินงานตามนโยบาย 
กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง 
            ๓.๓ นเิทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นและตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง 
           ๓.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียน
แบบONLINE และ Onsite “สพม.พท. ห่วงใย ร่วมใจ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน” 
           ๓.๕ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
และยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผ่านการถอดบทเรียน 

1. การก าหนดกิจกรรมจัดเก็บ
และสังเคราะห์สารสนเทศและ
การสื่อสาร  
2. การจัดท าแผนการนิเทศ 
3. น าเข้าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เพ่ือเห็นชอบ 
4. จัดท าปฏิทินด าเนินการ
นิเทศ 
5. สรุปรายงานผลการนิเทศ 

1. การวางแผนการจัดเก็บ  
การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการการจัดเก็บ
และสังเคราะห์ข้อมูลฐาน 
2. การด าเนินกิจกรรมที่ 
๓.4-3.6  ตามโครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการตาม
แผนการนิเทศเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและข้อจ ากัดใน
การใช้งบประมาณ 

๑. วางแผนการจัดเก็บ
และสังเคราะห์สารสนเทศ  
2. การสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบและ
สถานศึกษา 
3. ให้ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหารเพ่ือหาทางออก
ร่วมกันในการปฏิบัติและ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
 
 

โครงกำร  : นิเทศบูรณา
การวิถีใหม่ โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
นางปทิตตา จันทร์สว่าง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 



ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

        ๓.๖ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพรผ่านการถอด
บทเรียน “The Best School Supervision 2022” ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
        ๓.๗ ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่
โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศในด้านทักษะและสมรรถนะใน
การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เพ่ือนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 ๔. เพ่ือสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ลงชื่อ ................................................................. 
         (นายสมชาย  รองเหลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

                    วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนหรือภำรกิจอ่ืนๆที่

ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภำพแวดล้อม 
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กิจกรรม 
กำรควบคุมท่ีส ำคัญ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
     การตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
    2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการด าเนินงานด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.พัทลุง ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายก าหนด 

 1. การด าเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี มีความ
พร้อมของเอกสาร/หลักฐานใน
การตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจ 
 2. การตรวจสอบการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ การเงิน
และบัญชี ด้านการพัสดุและ
ทรัพย์สิน การบริหารงานด้าน
อ่ืนๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

 1. ภารกิจ ความพร้อมของ
บุคลากร /เอกสาร /หลักฐาน
ในการตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจ ท าให้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่วางไว้ 
 2. หน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ แต่ล่าช้ากว่า
ก าหนดที่ให้ไว้ 

 1. ปรับแผนการ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ ให้
สอดคล้องกับ ภารกิจ 
แผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจล่วงหน้า เพ่ือเตรียม
ความพร้อม 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 


