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ตัวชีว้ัดที่ 4  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจราชการ 
 
 ด้านบริหารงานเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการตรวจราชการ เพื ่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของจังหวัด ในระยะ 6 เดือนหลัก รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ได้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการตรวจราชการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 31/2564 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2564 มอบหมายให้นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการบูรณาการด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 

กระบวนการดำเนนิงาน 
1. กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏิบัติงานสนับสนนุการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการศกึษาระดับจังหวัดของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด 
ขั้นตอน

ที ่
กิจกรรม/กระบวนการปฏิบตัิ 

1 

ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคเพื่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แบบรายงานผลการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการตามที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

๓ 
จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศกึษาและ
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

4 
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 
แจ้งส่งแบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 
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ขั้นตอน
ที ่

กิจกรรม/กระบวนการปฏิบตัิ 

6 
จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏบิัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 

8 
นำเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงานการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

10 ชี้แจงและตอบคำถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

11 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 

12 
สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศกึษาของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  

13 
จัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 

14 
จัดทำรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
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Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา และการรับการตรวจราชการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสัง่การของ ผตร./ศธภ. 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดับพ้ืนที่ 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ. 

ส่งรายงานการบันทึกสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อำนวยการในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
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2. กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 
 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1 
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 
ร่วมประสาน/รับทราบกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ /ตัวชี้วัด /แบบรายงานผลการ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการ
ตรวจราชการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 
จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ 
หน่วยงาน/สถานศึกษาระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 

4 
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ/
ตัวชี้วัด ตามที่อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ 

5 
นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ต่อผู้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผู้รับการตรวจราชการระดับ
จังหวัด  

6 
ส่งรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแบบ
รายงานฯ ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด 

7 ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 
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Flowchart กระบวนการ/ขัน้ตอนรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารภายในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร.และคณะ 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธจ. 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯกับสถานศึกษา(ถ้ามีหน่วยตรวจเยี่ยม) 

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร.และคณะพิจารณา/สั่ง
การ 

 

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธจ. 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสัง่การ 
ของ ผตร./ศธภ.ศธจ.ถึงต้นสังกัด 

ส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ถึง ศธจ./หน่วยงานต้นสังกัด 

นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นนโยบาย 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมขอ้มูล การนำเสนอตามแบบรายงานฯ 
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ผลการดำเนนิงาน 
1. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล ส่งแบบรายงาน นโยบายการ

ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(แบบ รต 1/64) ครบทุกหนว่ยงาน 

2. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล ส่งข้อมูล ผลงานดีเด่น (Best 
Practice) ในรูปแบบ Info graphic 1 หน้ากระดาษ A4 

3. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับการ
ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันจันทร์ วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.จ.สตูล โดยนายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะ ครบทุกหน่วยงาน 

4. รับการตรวจราชการและติดตามผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษา ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 ของ ดร.พัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 6 วันพฤหสับดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประเด็นในการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ติดตามการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 2) ตดิตามการ
บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล รายงานผลตามแบบรายงาน
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. บันข้อความเสนอ และจดัทำหนังสือราชการ แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล ร่วมรบัการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เตรียมสถานที่รับการตรวจราชการฯ 
3. ประสานความพร้อมหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล และ

รวบรวมไฟล์ข้อมูลต่างๆ ก่อนวันรับการตรวจราชการฯ 
4. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับการตรวจราชการฯ 
5. สรุปข้อมลูตามแบบรายงานฯ เป็นข้อมูลภาพรวมจังหวัดสตูล  

แหล่งข้อมูล 
หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล ได้แก ่
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
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4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
5. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล  
7. สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวดัสตูล 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวัลลพ  สงวนนาม) 
2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 
3. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล รองศึกษาธิการจังหวัด 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
6. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
7. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล  
9. สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 
10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 

หลักฐานอ้างองิ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัตจิัดประชุมรับการตรวจราชการฯ 
2. หนังสือราชการจาก ศธภ. 6 แจ้ง ศธจ.สตูล 
3. หนังสือราชการจาก ศธจ.สตูล แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในจังหวัดสตูล 
4. เล่มรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล 
5. ไฟล์นำเสนอรายงานการตรวจราชการและติดตามผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน/

สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฯ วันที ่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6. เล่มรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล 
 


