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1. การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้     
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหา  
และอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการ 
ของกระทรวงเพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย 
เพ่ือนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาโดยรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
และปลัดกระทรวง รวมถึงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กําหนดให้มีการกํากับ เร่งรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสอดคล้องกับการบริหารราชการ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้ถือแนวปฏิบัติ 
ในการตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

๑. ประเภทการตรวจราชการระดับกระทรวงแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
1.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/

โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
ตามกรอบระยะเวลา การตรวจราชการ        
   รอบที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖2– มีนาคม ๒๕๖3     
   รอบที่ ๒ : เมษายน๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3 

            ๑.2  การตรวจราชการแบบบูรณาการ  เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนัก
นายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงที่เก่ียวข้องตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ    
       รอบที่ 1 : Project and Progress Reviews     
                        ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563   
          รอบท่ี 2 : Monitoring/Evaluation      
                         ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 



๒ 
 

           ๑.3  การตรวจราชการกรณีพิเศษ  เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่ง
ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี    
               (๑) การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษ ของประชาชนอันเกิด
จากการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
               (๒) วาระแห่งชาติยาเสพติดอุบัติภัยอุทกภัยภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นภัยและมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

      (๓) กรณีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  

๒.  การกำหนดประเด็นการตรวจราชการ และจัดทำเครื่องมือการตรวจราชการ   
  เนื่ อ งจากผู้ ต รวจราชการกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  หน่ วยงานสนั บ สนุ น การตรวจ 
และเครือข่ายการตรวจราชการจะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น  
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกรกะทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการตรวจราชการเพ่ือให้การตรวจราชการมีคุณภาพ และมี
ความแม่นยำในผลการตรวจและความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครื่องมือการตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ นำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 
เครื่องมือการตรวจราชการประกอบด้วย 
  (๑) แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
     (๒) แบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (แบบ รต ๒๕๖3) 
     (๓) แบบประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)  
     
๓. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด  

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชุมชี้แจง ประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนราชการในสังกัด  

2. ศึ กษานิ เทศก์  ล งพ้ื นที่ สุ่ ม ติ ดตาม  ตรวจสอบและประ เมิ นผลการจั ดการศึ กษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

๔.  การจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ในระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ตามลำดับ 

 



๓ 

๕.  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด  

๕.1 หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำรายงานตามแบบรายงานที่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำหนดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 

๕.2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดทำรายงานตามแบบรายงานที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกำหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชา  

๖. การให้ข้อเสนอแนะ  

๖.1 ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ผู้ทำหน้าที่        
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้น อาจเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรมให้
ผู้รับการตรวจฯ ดำเนินการ โดยระบุรหัสหน่วยงาน ประเด็นที่พบ ลักษณะงาน วิธีดำเนินการ ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จและงบประมาณ เพ่ือการติดตามประเมินผลในลำดับต่อไป  

๖.2 ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจำเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลางผู้ทำหน้าที่
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้ได้ข้อยุติ 

๖.3 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข
ระดับนโยบายจะถูกนำไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยผ่าน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลไกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้หัวหน้ าผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจ
ราชการนำเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา 
สั่งการและแจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบต่อไป 

๗. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ       
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๕ ประเด็นนโยบาย
หลักคณะทำงานได้พิจารณานโยบายการตรวจราชการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ
และจัดทำโปรแกรมการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศให้รายงานผลการตรวจ
ราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับจังหวัดระดับ
ภาค ระดับส่วนราชการและระดับกระทรวง มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดขอบเขต เป้าหมาย  



๔ 

ตัวชี้วัดนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
สนั บสนุ น     การตรวจราชการ การติ ดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจั ดการศึ กษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

๘. ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

รอบท่ี 1 เดือน ตุลาคม 256๑ – มีนาคม 256๒ 
 

การวางแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 

๑. ตั้ งคณะทำงานรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ระดับจังหวัด 

ม.ค.63  

๒. วิ เคราะห์ แผน กรอบแนวทาง ตั วชี้ วัด  แบบรายงาน 
เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการ
ในสังกัดจังหวัด 

ม.ค.63  

๓. ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ กับส่วนราชการในสังกัดจังหวัด 

ม.ค.63  

๔. ส่งแบบรายงาน/เครื่องมือการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการในสังกัดจังหวัด 

ม.ค.63  

๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนที่สุ่ม กำกับ ติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

ก.พ.63 

 

การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดท า 
(ร่าง) รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด 

มี.ค.63 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด รอบที่  1 ประจ า
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มี.ค.63 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่ งรายงานการติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

มี.ค.63 



๕ 

รอบท่ี ๒ เดือน เมษายน – กันยายน 256๒ 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 

๑. คณะทำงานรับผิดชอบการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด 
วิเคราะห์แผน กรอบแนวทางตัวชี้วัด แบบรายงาน เครื่องมือ
การติดตามประเมินผลส่วนราชการในสังกัดจังหวัดรอบที่ ๒ 

๒๐ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖3 

๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุมประสานแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ กับส่วนราชการในสังกัด
จังหวัด 

๒๐ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖3 

๓. 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่ง แบบรายงาน/เครื่องมือการ
ติดตามประเมินผลส่วนราชการในสังกัดจังหวัด รอบท่ี ๒ 

๒๕ –๓๑ พ.ค. ๒๕๖3 

๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนที่สุ่ม กำกับ ติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด รอบที่ ๒ 

๑ มิ.ย. –๓๑ ก.ค. ๒๕๖3 

 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระดับจังหวัด 
 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดท (ร่าง) 
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด 

๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖3 

๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด รอบที่  ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖3 

๓. 
 

สำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัดส่ งรายงานการติดตาม 
ต รวจ ส อบ แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

๑๖ –๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



๖ 

การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับ
จังหวัดกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

 



๗ 

 

 


