แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิหตารจั
/ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริ
ดการให้กิมจีปกรรม
ระสิทธิภาพ
………………………………………………………………………........................
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......
- ตัวชี้วัด : ....................................................................................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วัด : ...................................................................................
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่าง
ส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
2. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ครั้ง

แผน
4

ผล
4

แผน
1

ผล
1

แผน
1

ผล
1

แผน
1

ผล
1

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

ครั้ง

4

4

1

1

1

1

1

1

1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง

ครั้ง

1

1

-

-

-

2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ทั้ งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

บาท

-

-

-

-

-

-

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

บาท

15,672

15,672

-

-

11,517

11,517

2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง

บาท

44,328

44,328

60,000

60,000

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ทั้ งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

-

-

-

-

-

-

-

4,155

4,155

-

-

44,328

44,328

4,155

4,155

44,328

44,328

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 เงินงบประมาณ

2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

11,517

11,517

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ผล

แผน

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ผล

สาหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *
ช่วงสถานการณ์โควิด การดาเนินการเป็นไปด้วยความยุ่งยาก

ผู้รายงาน :

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
(นายวันชัย แจ่มนาม)

(นายลือชัย ชูนาคา)

ตาแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ตาแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

วัน/เดือน/ปี :

11

ตุลาคม 2564 โทร : 0-5530-1223

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
11

ตุลาคม 2564 โทร : 0-5530-1223

แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดิน
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา
เงินนอกงบประมาณ

รหัส 2
รหัส 2

0
0

0

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

60,000

60,000

0

2

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
R จัดทาแผน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ..................................................................... R รายงานผล ไตรมาสที่ 3
ผลผลิต/โครงการ : โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

11,517

11,517

4,155

4,155

44,328

44,328

4,155

4,155

44,328

44,328

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3
60,000

60,000

11,517

11,517

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิจารณา :
(นายลือชัย ชูนาคา)
ตาแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี :
11
ตุลาคม 2564 โทร : 0-5530-1223

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
2. ชื่อโครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน แผนแม่บท 12. การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน
)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน 12.ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อนโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ ข้อที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. หลักการและเหตุผล
การตรวจราชการเป็ น กลไกและเครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของรั ฐ ในการตรวจสอบความสำเร็ จ ของ
การดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายและแผนงาน
ที่ ส ำคั ญ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 มาตรา 20 จึ ง กำหนดให้
กระทรวงศึก ษาธิการมีผู้ ตรวจราชการของกระทรวง เพื่ อทำหน้าที่ ในการตรวจราชการ ศึก ษา วิเคราะห์ วิจั ย
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่ อการปรับปรุงพัฒ นา และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 12 กำหนดให้
การตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การตรวจราชการประจำปี และแจ้งให้ห น่วยรับ ตรวจทราบ ดำเนินการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจ

~3~

ราชการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ
และรายงานสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ
ราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ งานติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ประสานเครือข่าย
การตรวจราชการ การติ ดตาม ประเมิน ผล และนิ เทศการศึ กษา และปฏิ บัติ ง านตามที่ ค ณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย
00000000
0สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น กลไกสำคั ญ ในหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและ
สถานศึ ก ษา จึ ง ได้ น ำนโยบายของรั ฐ และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนานโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำ
โครงการ การตรวจราชการของกระทรวงศึ กษาธิก าร ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้ น ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตาม กำกับดูแล ประสาน ทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตอบสนอง
นโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จะช่วยให้ภารกิจ
ของสำนัก งานศึ กษาธิก ารจังหวัดพิ ษ ณุ โลก เป็ น ไปตามกรอบแนวทางการดำเนิน งาน ตามบทบาทหน้ าที่ ของ
สำนักงาน สนองนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้
8. วัตถุประสงค์
0000000001. เพื่อประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
0000000002. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล
0000000003. เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งกรณีปกติ และกรณี
พิเศษ
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100
3. สรุ ป และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
000000000 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
จัด การศึ ก ษา ระหว่ างส่ วนราชการ ทั้ ง ภายในและภายนอกกระทรวงศึ ก ษาธิ การ นิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม และ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึ กษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน่วยงาน/สถานศึกษา อาชีวศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน/สถานศึกษา เอกชนภายในจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่รับผิดชอบ หรือจัดการศึกษาอื่นๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก
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11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
12. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก , สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
13.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13.2 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
13.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม ตรวจสอบนักเรียนทุนต่างๆ การตรวจติดตามประเด็นต่างๆ ตามการสั่ง
การของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
13.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)
14.1 หลังจากการศึกษา วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เล่ม
14.2 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดย ประสานการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ (นายสุรินทร์
แก้วมณี) กับหน่วยงานทางการศึกษา เช่น โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โรงเรียน
บ้านเข็ก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
14.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม ตรวจสอบนักเรียนทุนต่างๆ การตรวจติดตามประเด็นต่างๆ ตามการสั่ง
การของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยว เช่น สพป.
พิษณุโลก เขต 1-3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อาชีวศึกษา รร.เอกชน กศน. และท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น
14.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ได้รับทราบข้อมูล เป็นต้น
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีการประสานและสนับสนุนการตรวจ
ราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัด
การศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
3. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการขอ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ต่อผู้เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
ระหว่างส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุป
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ
2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา
ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาภายในจังหวัดพิษรุโลก
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นายลือชัย ชูนาคา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจง นโยบายและจุดเน้น ปี 2564
ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต 3
รับทราบข้อมูล นโยบาย จุดเน้น และมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด
1 มิถุนายน 2564

รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ร่วมกับศึกษาธิเทศก์ ศธจ.พิษณุโลก นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องภายในจังหวัดพิษณุโลก และเขตตรวจราชการที่ 17

รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)
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ประชุมสรุปโครงการฯ
วิเคราะห์บทบาท ภารกิจสำนักงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ

ประชุมสรุปโครงการฯ
วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สู่ภารกิจสำนักงาน
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
60,000
60,000
11,517
4,155
44,328
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
- การเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการได้ยาก
- การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีเวลากระชั้นชิด ทำให้การประสานงาน
ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความสับสน
18.2 แนวทางแก้ไข
- ควรใช้เทคโนโลยีสื่อสารมาช่วยในการเก็บข้อมูล
- ควรแจ้งกำหนดการตรวจราชการ เผื่อเวลาสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
นำอุปสรรคปัญหาในปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไปปรับปรุงแก้ไขในงบประมาณต่อไป
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการถูกนำสู่การปฏิบัติ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
21. ผู้รายงาน นายวันชัย แจ่มนาม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ 08-6734-6675โทรสาร 055-301223 E–mail : wanchaijamnam@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

