
แบบติดตาม วค. 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
รายงานการติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มอ านวยการ 
   งานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย 
และผู้รับบริการมีความประทับใจ 
และพึงพอใจ 
 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ  

 

1. ส่งเสริมให้ทุกคนมี
จิตส านึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน 
ในความรับผิดชอบ 
   2. การตรวจสอบวัสดุ 
อุปกรณ์พร้อมใช้งาน และมี
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 
   3. จัดท าตารางการใช้
ยานพาหนะ 

1. บุคคลไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก
ขาดอุปกรณส์นับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ไม่มี
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

3. ไม่สามารถไป
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานได้ทันเวลา เนื่องจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไม่มียานพาหนะ
ในการบริหารจัดการเอง 

1. ขออนุมัติจัดตั้งค าขอ
งบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ขอยืม/ขอรับบริจาค

ไปยังโรงเรียนสังกัด 

กลุ่มอ านวยการ  
 

วิธีการติดตาม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

วัสดุ อุปกรณ์สภาพการใช้งาน 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ

ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ 
3. ตรวจสอบ รายงาน และสรุปผล

การติดตาม  
สรุปผลการประเมิน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มี
ยานพาหนะประจ าเขตพ้ืนที่  

ข้อคิดเห็น  
1. ขอยืมไปยังโรงเรียนในสังกัด 
2. ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล 
3. จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะประจ า

เขตพ้ืนที่การศึกษา 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มนโยบายและแผน 
    1. การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
    เพ่ือก ากับติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
และประเมินผลการด าเนินงาน ของ
กลุ่มงานในสังกัด สพม.พัทลุง ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายที่ ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการติดตามการรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเป็นระยะ 
2. มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 
3. มีแบบฟอร์มการรายงาน
ผลการด าเนินงานที่ สั้น 
กระชับ ได้ใจความไม่สร้าง
ภาระให้กับผู้ด าเนิน
โครงการ 

- ไม่สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการบาง
โครงการได้เนื่องจาก
บุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการอยู่เป็น
ระยะๆ  
2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

วิธีติดตาม 
1. มีการประชุมเพ่ือเร่งรัด 
ติดตาม การด าเนินงาน 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ
เพ่ือให้สามารถติดตามได้ถ้ายังไม่
ด าเนินการในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 - ยังมีบางโครงการที่ด าเนินการ
ไม่ได้ตามแผน  
 



 

 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

    2.งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การตรวจสอบระบบ
ประจ าวัน 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มี
มาตรฐานและมีสมรรถนะ
ตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ระบบเครือข่าย ช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถใช้
งานได้ 
2. ระบบเครือข่ายไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
เสถียรภาพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2. สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายให้บุคลากรใน
สังกัด 
3. ติดตาม ตรวจสอบ 
ระบบเครือข่าย
ประจ าวันผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud) 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ การติดตามการ
ด าเนินการ พบว่า 
1. มีการจัดท าโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีฯ ด าเนินการพัฒนา
ระบบตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานด้าน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

เพ่ือดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายภายในส านักงาน 

3. สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
4. สรุปผลการด าเนินงานต้อง
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
ต่อไป 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    การปฏิบัติงานระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
    เพื่อให้นักเรียนยากจนพิเศษได้รับ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
เพิ่มเติมอีก คนละ 1,500 บาท ต่อ
ภาคเรียน 
     วัตถุประสงค์ 
     เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาของนักเรียนยากจนที่สอดคล้อง
กับความถนัดและความต้องการตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมเด็กเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุน
ทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ลดความเหลื่อม
ล้ าในการศึกษา จนส าเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 
 

1. ศึกษาคู่มือระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข 
2. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงปฏิทนิการด าเนินงานฯ 
และวิธีการใช้งานระบบ CCT ผ่าน
การรับชม Live สด เพจ Facebook 
: การคัดกรองนักเรียนยากจน 
3. แจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้
โรงเรียนทราบผ่านหนังสือ
ราชการ และแจ้งเตือนใน
ช่วงเวลาต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์กลุ่ม และหมายเลขโทรศัพท์ 
4. ให้ค าแนะน า ตอบข้อสงสัย
ในการด าเนินงานฯ ผา่นแอป 
พลิเคชั่นไลน์กลุ่ม และหมายเลข
โทรศัพท ์
5. ด าเนินการติดตามและสรุป
รายงานผลการด าเนนิงาน 

   การด าเนินงาน
ระบบปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

๑. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงปฏิทนิ 
การด าเนินงานฯ และ
วิธีการใช้งานระบบ CCT  
ที่ กสศ. และ สพฐ. จัดขึ้น 
๒. แจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ
ผ่านหนงัสือราชการ และ
แจ้งเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม 
และหมายเลขโทรศัพท ์
 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ
ศึกษา 

วิธีการติดตาม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
รายงานบนัทึกข้อมลูในระบบ CCT ของโรงเรียน
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
3.ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
1. ด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน  
(นร.01) ครบ 100 % ทั้ง 27 โรงเรียน 
2. รับรองข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
“ยากจนพิเศษ” (นร.05) ครบทัง้ 27 โรงเรียน 
3. บันทึกผลการมาเรียนและบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง ครบทั้ง 27 โรงเรียน แต่นักเรียน
ไม่ได้รับการบันทึกครบทุกคน  เนื่องจาก  
1) ระบบ CCT ไม่เสถียร เมื่อครูด าเนินการลง
ข้อมูลนักเรียนในช่วงวันสุดท้าย ท าให้ไม่
สามารถลงข้อมูลได้ หรือลงไปแล้วแต่ข้อมูล
ไม่ขึ้นในระบบ  
2) นักเรียนมีรายชื่อในระบบ แต่ไม่มีตัวตน
ในโรงเรียน 



 

 

 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
     การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/
ค่าเดินทางไปราชการ ของข้าราชการ
ในสังกัด 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจ ในระเบียบข้อกฎหมาย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบ/ค่าเดินทาง
ไปราชการ และส่งเอกสารการเบิก
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือให้การส่งเอกสารเบิก
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการอบรม และระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
2. ติดตาม เร่งรัด ส่งเอกสาร
แก้ไข 
 

1. ข้าราชการและบุคลากร  
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย 
ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ตาม
ระเบียบฯ 
2. การด าเนินงานเกิดความ
ล่าล้า  
3. การด าเนินงานเกิดความ
ผิดพลาด 
 

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

 

เจ้าหน้าที่การเงิน/
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
นางสาวสุชาดา สัจจากุล 

    จากการติดตามประเมินผล
รอบปีที่ผ่านมา พบว่า 
ข้าราชการส่งเบิก เอกสาร
ประกอบการส่งยังไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ผิดพลาดยังมีการ
ส่งคืนแก้ไข  
    ผลการประเมิน ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้อง
มีการควบคุมภายในต่อไป  



 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   
  1. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 

1. จัดท าสารสนเทศด้าน
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
2. ด าเนินการพัฒนาให้ความรู้
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิทยฐานะ 
3. ให้มีคณะท างานกลั่นกรอง/
ทีป่รึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

1. ขาดบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล เนื่องจาก
เป็น สพท. ตั้งใหม่ 
2. บุคลากรที่รับผิดชอบไม่มี
ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ  
และต้องรับผิดชอบภาระงาน
หลายอย่าง 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
ไม่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ตามก าหนด หรือล่าช้า 
 

1. สรรหาบุคลากรด้าน
การบริหารงานบุคคล 
2. จัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระงาน 
3. พัฒนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
4. ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
เอกสารค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ 
5. ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล วิธีการติดตาม 
1. ก ากับติดตาม 
2. ให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงาน 
สรุปผลการประเมิน 
 - บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
วิทยฐานะ เปน็บุคลากรใหม่ 
และขาดประสบการณ์
ด้านการปฏิบัติงานต้อง
ใช้เวลาส าหรับการศึกษา
เรียนรู้งานที่ปฏิบัติ  
ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
ซึ่งบางครั้งมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 



  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

   2. การด าเนินการสืบสวนสอบสวน
วินัยเกี่ยวกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง มีความ ถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

1. ผู้ที่ถูกสืบสวนสอบสวนยังขาด
ถึงความตระหนักต่อความผิดของ
ตนเอง 
2. ผู้ที่ถูกสืบสวนสอบสวนจะ
ติดต่อขอให้คณะกรรมการ  
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง หรือพวกพ้อง 

1. กรรมการสืบสวนสอบสวน 
ตัดสินผลโดยไม่อ้างอิงหลัก
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หรือแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
2. กรรมการสืบสวน สอบสวน 
ตัดสินผลโดยช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิด หรือพวก
พ้อง 

1. การก ากับติดตามเป็น
ระยะๆ 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน ที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม  
3. การคัดเลือกคณะกรรมการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียมาเป็น
คณะกรรมการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี วิธีการติดตาม 
1. ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบส านวนการ
สืบสวน สอบสวน 
หากพบว่าไม่ถูกต้อง 
ส่งส านวนคืนไปท า
ใหม่ให้ถูกต้อง 
2. น าเสนอกรณี
ตัวอย่างการได้รับ
โทษทางวินัย  
สรุปผลการประเมิน 
   ยังมีการช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิดอยู่ 
ข้อคิดเห็น 
   สพม.พัทลุง ต้องมี
นโยบายลงโทษ
ผู้กระท าผิด ไม่
ช่วยเหลือผู้กระท าผิด
ที่ชัดเจน 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
โครงการ นิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรม ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท า
แผน/เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
           ๑.๑ จัดท าแผนนิเทศบูรณาการ
เครื่องมือและปฏิทินนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
           ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ 
(วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของครูผู้ร่วมนิเทศฯ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
๑. การจัดท าโครงการ 
ก าหนดกิจกรรมระยะเวลา
และงบประมาณ 
๒. การจัดท าค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. จัดท าแผนนิเทศ 
4. ขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
 
1. การพัฒนาครูผู้ร่วม
นิเทศไปพร้อมกับการ
พัฒนาครูตามกิจกรรมที่
ด าเนินการพัฒนาครู 
 

 
 
1. การออกแบบ
กิจกรรมในโครงการ
มากเกินไป 
2. กิจกรรมที่ก าหนดไม่
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์
3. กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส าคัญไปซ่อน
อยู่ในกิจกรรมหลัก 
 
 
1. ขาดการวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 
 

 
 
1. คัดกรองกิจกรรม 
จัดล าดับความส าคัญ 
บูรณาการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ และ
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่มีความ
ชัดเจน 
 
 
 
1. สร้างทีมงาน
วางแผนด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

 
 
โครงการ : นิเทศ
บูรณาการวิถีใหม่  
โดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
นางปทิตตา  จนัทร์สว่าง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 
 
1. ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศเพ่ือถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 
   - วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
   - ระบุภาพความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
   - สรุปจุดเด่นจุดที่ควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะ 
   - สรุปบทเรียนที่ได้รับ
จากการด าเนินงาน 
   - จัดท ารายงานผลการ
ถอดบทเรียน 
   - น าผลการถอดบทเรียน
ไปวางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

           ๒.๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
           ๒.๓ ประชุมสรุปรายงานผลการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศ 
 

กิจกรรม ๓ การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่โดยการ
มีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ๓.๑ เก็บข้อมูลฐานการด าเนินงาน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง 
            ๓.๒ สังเคราะห์ข้อมูลฐานการ
ด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและ
ตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง 

 
 
 
 
 
 

1. การก าหนดกิจกรรม
จัดเก็บและสังเคราะห์
สารสนเทศและการสื่อสาร  
2. การจัดท าแผนการ
นิเทศ 
3. น าเข้าคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. เพ่ือเห็นชอบ 
4. จัดท าปฏิทิน
ด าเนินการนิเทศ 
5. สรุปรายงานผลการ
นิเทศ 

 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนการ
จัดเก็บ การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการการ
จัดเก็บและสังเคราะห์
ข้อมูลฐาน 
2. การด าเนินกิจกรรมที่ 
๓.4-3.6 ตามโครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการตาม
แผนการนิเทศ 

 
 
 
 

 

 
๑. วางแผนการจัดเก็บ
และสังเคราะห์
สารสนเทศ  
2. การสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
และสถานศึกษา 
3. ให้ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหารเพ่ือหาทางออก
ร่วมกันในการปฏิบัติ
และก าหนดนโยบายที่
ชัดเจน 
 

 
 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

            ๓.๓ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัทลุง 
           ๓.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตชั้นเรียนแบบONLINE และ Onsite  
“สพม.พท. ห่วงใย ร่วมใจพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน” 
           ๓.๕ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและยกย่องเชิดชู
เกียรติและเผยแพร่ผ่านการถอดบทเรียน 
           ๓.๖ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพรผ่านการถอดบทเรียน “The Best 
School Supervision 2022” ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
           ๓.๗ ประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ
บูรณาการวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้
ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและข้อจ ากัด
ในการใช้งบประมาณ 

   



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผล 

การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

  วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศในด้านทักษะ
และสมรรถนะในการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓. เพ่ือนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
และตัวชี้วัดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง 
 ๔. เพ่ือสรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

     



 

 

 
 

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

                    วันที่  19  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ กิจกรรม 
การควบคุมที่ส าคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม และ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
    การตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ : 
    1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2564 
    2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี และการ
ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.พัทลุง ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายก าหนด 

1. การด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 
มีความพร้อมของเอกสาร/
หลักฐานในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ 
2. การตรวจสอบการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ 
การเงินและบัญชี  
ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน 
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1. ภารกิจ ความพร้อม
ของบุคลากร /เอกสาร /
หลักฐานในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ ท าให้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่วางไว้ 
2. การใช้จ่ายเงินของ
หน่วยรับตรวจไม่เป็นไป
ตามข้ันตอน แนวทางการ
ปฏิบัติและระเบียบของ
ทางราชการที่ก าหนด 

1. ปรับแผนการตรวจสอบ
เป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ แผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ 
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจล่วงหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

วิธีการติดตาม 
   ก าหนดปฏิทิน
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และจาก
การติดตาม  
สรุปผลการประเมิน
พบว่า การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี  
และพัสดุของหน่วยรับ
ตรวจยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 


