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การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ 
โดยการตรวจราชการแต่ละประเภทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การตรวจราชการกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่
เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนงาน/โครงการส าคัญรวมทั้งการตรวจราชการเชิงรุกในเรื่องที่เป็นปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่เฉพาะเขตตรวจราชการ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน  
จ านวน ๖ นโยบาย ดังนี้ 

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
1.2 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง(Civil education) 
1.3 มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๒.๑ การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
๒.๒ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ และการเข้าถึง 
      องค์ความรู้ 

๓) การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓.๑ เพ่ิมศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

         ของประเทศ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และความสามารถในการแข่งขัน 
๓.๒ หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

4) การสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ิมประ 
๕) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

๕.๑ การพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
6) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตาม และประเมินผลเพ่ือผลักดันให ้เกิดการผนึกก าลังทั้งในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นนโยบาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส าหรับการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักนายกรัฐมนตรีก าลังด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็น
นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประกาศให้กระทรวงและส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
3. การตรวจกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้

ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี ได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วน และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาเป็น
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กรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลและมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานการศึกษาอันเนื่องมาจากการเกิดภัย
พิบัติการร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น 

รูปแบบการตรวจราชการ 
ในการตรวจราชการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 1-1๘ ด าเนินการใน ๒ รูปแบบ ดังนี้  
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี  

รอบท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑– มีนาคม ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงโดยมีส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นหน่วยสนับสนนุ
และประสานการตรวจราชการระดับภาค และมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนและประสาน  
การตรวจราชการระดับจังหวัด โดยมีส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเป็นผู้สนับสนุนและประสานการตรวจราชการระดับกระทรวง 

รูปแบบที่ ๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รอบที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑– มีนาคม ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒ ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรี
โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่ วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ท าหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบที่ ๓ การตรวจราชการแบบกรณีพิเศษ  
เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ

ประจ าปี ได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วน และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญ  
ในพ้ืนที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลและมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานการศึกษาอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ การร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น
โดยอาจด าเนินการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางที่ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 25๖๐ ก าหนด 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมชี้แจง ประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนราชการในสังกัด 

2 . ศึ กษานิ เทศก์  ล งพ้ืนที่ สุ่ มติ ดตาม  ตรวจสอบและประเมินผ ลการจัดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

 
การจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ในระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และส านักงานศึกษาธิการภาค ตามล าดับ 
 

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

4.1 หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายงานตามแบบรายงานที่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 

4.2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดท ารายงานตามแบบรายงาน 
ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชา 

5. การให้ข้อเสนอแนะ 
5.1ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่

ผู้ท าหน้าที่การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้น  อาจเสนอแผน/โครงการ/
กิจกรรมให้ผู้รับการตรวจฯ ด าเนินการ โดยระบุรหัสหน่วยงาน ประเด็นที่พบ ลักษณะงาน วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและงบประมาณ เพ่ือการติดตามประเมินผลในล าดับต่อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง 
ผู้ท าหน้าที่การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 

๕.3 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็น 
ต้องแก้ไขระดับนโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  
เพ่ือเสนอให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลไกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ
น าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา สั่ งการ 
และแจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบ ต่อไป 

การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จ านวน ๖ ประเด็นนโยบายหลัก 
คณะท างานได้พิจารณานโยบายการตรวจราชการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการและจัดท า
โปรแกรมการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลและน าเสนอสารสนเทศให้รายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับจังหวัดระดับภาค ระดับ 
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ส่วนราชการและระดับกระทรวง มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัดนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1๐. ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 256๑ – มีนาคม 256๒ 

การวางแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด  

1 ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด ม.ค. ๒๕๖๒ 

2 วิเคราะห์แผน กรอบแนวทาง ตัวชี้วัด แบบรายงาน เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลส่วนราชการในสังกัดจังหวัด  

ม.ค. ๒๕๖๒ 

3 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ กับ
ส่วนราชการในสังกัดจังหวัด 

ม.ค. ๒๕๖๒ 

4 ส่งแบบรายงาน/เครื่องมือการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ส่วนราชการในสังกัดจังหวัด 

ม.ค. ๒๕๖๒ 

5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนที่สุ่ม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

ก.พ. ๒๕๖๒ 

การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด  

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดท า (ร่าง) รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด 

มี.ค. ๒๕๖๒ 

2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มี.ค. ๒๕๖๒ 

3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

มี.ค. ๒๕๖๒ 
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รอบท่ี ๒ เดือน เมษายน  – กันยายน 256๒ 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด  

1 คณะท างานรับผิดชอบการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด วิเคราะห์แผน กรอบแนวทาง 
ตัวชี้วัด แบบรายงาน เครื่องมือการติดตามประเมินผลส่วนราชการในสังกัดจังหวัด 
รอบท่ี ๒ 

๒๐ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 

2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุมประสานแผนการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ กับส่วนราชการใน
สังกัดจังหวัด 

๒๐ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 

3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่ง แบบรายงาน/เครื่องมือการติดตามประเมินผลส่วน
ราชการในสังกัดจังหวัด รอบท่ี ๒ 

๒๕ –๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ 

4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนที่สุ่ม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด รอบท่ี ๒ 

๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด  

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดท า (ร่าง) รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ 

2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับจังหวัด รอบที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

๑ –๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ 

3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

๑๖ –๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ 
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การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ งานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

1 

ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
ภาคเพ่ือรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการตามที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

๓ 
จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

4 
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 
แจ้งส่งแบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 

6 
จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 

8 
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงานการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

10 ชี้แจงและตอบค าถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

11 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

12 
สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  

13 
จัดท ารายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

14 
จัดท ารายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
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2. Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา และการรับการตรวจราชการฯ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

จดัท ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ./แจ้งหน่วยงาน กศ.ในจังหวัด 

ส่งรายงานการบันทึกสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อ านวยการในการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

น าเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

 

เริ่มต้น 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดับพ้ืนที่ 

 

 


