
แบบ สงป. 301

R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส
R     จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รหัส R     รายงานผล ไตรมาสท่ี 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่าง

ส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 ………………………………………………………………………........................

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

    โครงการท่ี 1 : โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.2 กิจกรรมหลัก

         1.1 ตัวช้ีวัด : ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
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แบบ สงป. 301

R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส
R     จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รหัส R     รายงานผล ไตรมาสท่ี 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

02

02 0 0 2

คร้ัง 4 4 1 1 1 1 1 1

คร้ัง 4 4 1 1 1 1 1 1

คร้ัง 1 1  -  -  -  -  -  -

บาท  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

บาท 15,672 15,672  -  - 11,517 11,517 4,155 4,155

บาท 44,328         44,328          -  - 44,328 44,328

60,000         60,000         11,517 11,517 4,155 4,155 44,328 44,328รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียน

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ   ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อ

ผู้เก่ียวข้อง

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ   ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อ

ผู้เก่ียวข้อง

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียน

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ



แบบ สงป. 301

R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส
R     จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รหัส R     รายงานผล ไตรมาสท่ี 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
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ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  *

ช่วงสถานการณ์โควิด การด าเนินการเป็นไปด้วยความยุ่งยาก

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :    

                  (นายวันชัย  แจ่มนาม) (นายลือชัย  ชูนาคา)

ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง :                                ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี  :              11      ตุลาคม   2564    โทร : 0-5530-1223 วัน/เดือน/ปี  :          11         ตุลาคม  2564    โทร : 0-5530-1223

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้รายงาน :         

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส าหรับส านักงบประมาณ 



แบบ สงป. 301

R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส
R     จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รหัส R     รายงานผล ไตรมาสท่ี 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
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ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



 แบบ สงป. 302

R
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  R     จัดท าแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ..................................................................... R     รายงานผล ไตรมาสท่ี 3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า

    1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว

2. งบด าเนินงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60,000               60,000           11,517 11,517 4,155 4,155 44,328 44,328

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอ่ืน

          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 60,000               60,000           11,517 11,517 4,155 4,155 44,328 44,328

   เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผู้พิจารณา : 

                  (นายลือชัย  ชูนาคา)

ต าแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี  :          11        ตุลาคม 2564    โทร : 0-5530-1223

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
2. ชื่อโครงการ   ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  แผนแม่บท 12. การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน                        ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน 12.ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบ ุยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อนโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบ ุ ข้อที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
7. หลักการและเหตุผล  

 การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของรัฐ ในการตรวจสอบความสำเร็จของ        
การดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายและแผนงาน
ท่ีสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.2546 มาตรา 20 จึงกำหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง  เพื่อทำหน้าท่ีในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 12 กำหนดให้   
การตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การตรวจราชการประจำปีและแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ ดำเนินการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจ
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ราชการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินการตรวจราชการ 
และรายงานสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าท่ี ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจ
ราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ งานติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ประสานเครือข่าย
การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย  
00000000 0สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลไกสำคัญในหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จึงได้นำนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ           
เกิดประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนานโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีกำหนด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำ
โครงการ การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตาม กำกับดูแล ประสาน  ทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตอบสนอง
นโยบายของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จะช่วยให้ภารกิจ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามบทบาทหน้าท่ีของ
สำนักงาน สนองนโยบาย จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ 
8. วัตถุประสงค์ 
0000000001.  เพื่อประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
0000000002.  เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล 
0000000003.  เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ท้ังกรณีปกติ และกรณี
พิเศษ 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
           1. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 
                   2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 
           3. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้เกี่ยวขอ้ง ร้อยละ 100 
000000000 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูล
ด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ  
 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการ
จัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุปและรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
หน่วยงาน/สถานศึกษา อาชีวศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก  
หน่วยงาน/สถานศึกษา เอกชนภายในจังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก  
หน่วยงาน/สถานศึกษา ท่ีรับผิดชอบ หรือจัดการศึกษาอื่นๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก 
 

 



~ 5 ~ 

 

11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานการศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลก , ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัพิษณุโลก 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

13.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13.2 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

13.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม ตรวจสอบนักเรียนทุนต่างๆ การตรวจติดตามประเด็นต่างๆ ตามการส่ัง
การของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

13.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ท้ังกรณีปกติ 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 แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดย ประสานการลงพื้นท่ีของผู้ตรวจราชการ (นายสุรินทร์ 
แก้วมณี) กับหน่วยงานทางการศึกษา เช่น โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โรงเรียน 
บ้านเข็ก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 

14.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม ตรวจสอบนักเรียนทุนต่างๆ การตรวจติดตามประเด็นต่างๆ ตามการส่ัง
การของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยว เช่น สพป.
พิษณุโลก เขต 1-3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  อาชีวศึกษา รร.เอกชน กศน. และท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น 

14.4 สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ท้ังกรณีปกติ และกรณีพิเศษ 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ได้รับทราบข้อมูล เป็นต้น 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ     
1. มีการประสานและสนับสนุนการตรวจ
ราชการ แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัด
การศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายใน
และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
3. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการขอ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ต่อผู้เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
ระหว่างส่วนราชการ ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล สรุป
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย
การตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ 
2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ  
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา 

ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาภายในจังหวัดพิษรุโลก 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

นายลือชัย ชูนาคา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่ที่เก่ียวข้อง 

ชี้แจง นโยบายและจุดเน้น ปี 2564 

ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต 3 

รับทราบข้อมูล นโยบาย จุดเนน้ และมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด 
1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ร่วมกับศึกษาธิเทศก์ ศธจ.พิษณุโลก นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานของผู้เก่ียวข้องภายในจังหวัดพิษณุโลก และเขตตรวจราชการที่ 17 

 
รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) 
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ประชุมสรปุโครงการฯ 

วิเคราะห์บทบาท ภารกิจสำนักงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
ประชุมสรุปโครงการฯ 

วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สู่ภารกิจสำนักงาน  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 60,000 - 11,517 4,155 44,328 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการได้ยาก 
- การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีเวลากระช้ันชิด ทำให้การประสานงาน

ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมีความสับสน  
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- ควรใช้เทคโนโลยีส่ือสารมาช่วยในการเก็บข้อมูล 
- ควรแจ้งกำหนดการตรวจราชการ เผ่ือเวลาสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการแจ้ง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบ้าง 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

นำอุปสรรคปัญหาในปีงบประมาณท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 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 


