ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำและอนุมัติโครงกำร

4 วัน

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2
กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

2. ศึกษำและวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจรำชกำร

13 วัน

3. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรตรวจ
รำชกำร เพื่อประชุมประสำนแผน
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
4. ประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร
และมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งกำหนด
ปฏิทินกำรตรวจรำชกำรประจำปี
งบประมำณ
5. จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

3 วัน 2 ชม.

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

4 วัน 3 ชม.

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

6 วัน

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

6. ส่งแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้
หน่วยรับตรวจในพื้นที่
7. จัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำร
และร่วมตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจ
รำชกำรและจัดเก็บข้อมูลตำม
เครื่องมือกำรตรวจรำชกำร

1 วัน 1 ชม.

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

22 วัน
4 ชม.

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2
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กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

8. สรุปและรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
เสนอผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรรับทรำบ

14 วัน

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

9. เผยแพร่รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ

1 วัน 2 ชม.

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล ศธภ.2

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
1. จัดทำและอนุมัติโครงกำร
1)ได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้ดำเนินกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
2) จัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมและกำหนดแผนกำรดำเนินกำร
3) เสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติโครงกำร
4) นำโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติบรรจุลงในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักฯ
2. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำร
1) จัดทำแบบสำรวจควำมต้องกำร
2) สำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) สรุปประเด็นควำมต้องกำรที่สำรวจได้
4) รวบรวมข้ อ มู ล นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ อ มู ล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อประกอบกำรจัดทำแผนตรวจรำชกำรและกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร
3. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร เพื่อประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1)ประสำนผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อกำหนดวันประชุม ประสำนแผนกำรตรวจ
รำชกำรและกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำร
2)จัดทำหนังสือเชิญเข้ำร่วมกำรประชุม
3) ส่งหนังสือเชิญประชุมให้เครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร
4) จัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
4. ประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำรและมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ
1) จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดกำรประชุม
2) จัดทำร่ำงแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
3) ประชุมหน่วยรับตรวจและกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำรและพิจำรณำแผนปฏิบัติกำร
ตรวจรำชกำร
2

4) รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
5) จัดทำบันทึกหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
5. จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1) จัดพิมพ์แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
2) จัดทำรำยชื่อทำเนียบเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ตรวจรำชกำร
3) จัดทำบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 เพื่อลงนำมหนังสือ
4) ส่งแผนกำรตรวจรำชกำรและกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำรในเขตพื้นที่ตรวจรำชกำร
เสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมเห็นชอบ
6. ส่งแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่
1)จัดทำบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 เพื่อลงนำมในหนังสือนำส่ง
2) ส่งแผนกำรตรวจของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. จัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำร และร่วมตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำรและจัดเก็บข้อมูล
ตำมเครื่องมือกำรตรวจรำชกำร
1) จัดทำหนังสือรำชกำรเพื่อจัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำรเสนอให้ศึกษำธิกำรภำค 2
ลงนำม
2) ส่งหนังสือรำชกำรเพื่อนำส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
4) กำหนดพื้นที่ที่จะลงไปตรวจรำชกำรฯ
5) จัดทำหนังสือรำชกำรประสำนกำหนดกำรตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจทรำบและเสนอ
ให้ศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำม
6) ส่งหนังสือรำชกำรประสำนกำหนดกำรตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจ
7) ลงพื้นที่ตรวจรำชกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
8) เก็บรวบรวมเครื่องมือที่ส่งกลับคืนมำยังสำนักงำน และข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่
9) รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล
10) จัดทำบันทึกหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืม
8. สรุปและรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรเสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรับทรำบ
1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
2) สรุปผลและจัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
3) จัดทำบันทึกเสนอรำยงำนแก่ผู้บริหำรเพื่อทรำบ
9. เผยแพร่รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
1) จัดทำหนังสือรำชกำรเพื่อเผยแพร่ เอกสำรรำยงำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
2) จัดทำบันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือ
3) ส่งหนังสือรำชกำรแจ้งเผยแพร่เอกสำร รำยงำนกำรตรวจรำชกำรฯ ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ
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3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
กระบวนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำและอนุมัติโครงกำร
2. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรตรวจรำชกำร
3. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร
เพื่อประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร
และมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รวมทั้งกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ
5. จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
6. ส่งแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้หน่วยรับ
ตรวจในพื้นที่
7. จัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำร และร่วม
ตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำรและจัดเก็บ
ข้อมูลตำมเครื่องมือกำรตรวจรำชกำร

8. สรุปและรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
เสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รับทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีกำรจัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร
และมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำรภำยในไตรมำส
ที่ 2 ของปีงบประมำณ
มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรและกำหนดปฏิทิน
กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรภำยใน
ไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ
- มีกำรแจ้งประสำนกำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจ
รำชกำรให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่รับทรำบ อย่ำงน้อย
5 วันทำกำรก่อนกำรลงตรวจรำชกำร
- จัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจ
ในพื้นที่ได้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับตั้งแต่ได้รับ
เครื่องมือกำรตรวจรำชกำรจำกสำนักตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผล สป. ได้ครบทุกหน่วย
รับตรวจ (ร้อยละ100)
- เก็บรวบรวมแบบกำรตรวจรำชกำร จำกหน่วย
รับตรวจได้ภำยในวันที่ผู้ตรวจรำชกำรลงตรวจ
รำชกำรในพื้นที่กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ในแต่ละงวดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกหน่วยรับ
ตรวจที่ได้จัดส่งเครื่องมือไปเก็บข้อมูล
มีกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรให้สำนัก
ตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป.ได้ทัน
ภำยใน 15 วันทำกำรหลังเสร็จสิ้นกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรในแต่ละงวด
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กระบวนการปฏิบัติงาน
9. เผยแพร่รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

4. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ตัวชี้วัดที่ 1 มีกำรจัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำรและมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
ภำยในไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดประชุม
ประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร และมอบนโยบำยกำรตรวจรำชกำรได้ตำมระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่ โดย
ตรวจสอบจำกวันที่ได้จัดกำรประชุมตำมที่ระบุไว้ในสรุปรำยงำนกำรประชุม
ตัว ชี้วั ดที่ 2 มีก ำรจั ด ทำแผนกำรตรวจรำชกำรและก ำหนดปฏิทิ นกำรตรวจรำชกำรในพื้น ที่
ภำยในไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดทำแผนกำร
ตรวจรำชกำรและกำหนดปฏิทินกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
หรือไม่ โดยตรวจสอบจำกวันที่ได้จัดประชุมตำมที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุม หรือวันที่ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือเสนอขอควำมเห็นชอบ แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตตรวจ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ
ตัวชี้วัดที่ 3 มีกำรแจ้งประสำนกำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่ ได้รับ
ทรำบอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนลงตรวจรำชกำร พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของผู้รับผิดชอบว่ำได้มี กำร
แจ้งประสำนกำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่ได้รับทรำบก่อนกำรลงตรวจรำชกำร
ได้ ภ ำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดหรื อ ไม่ โดยตรวจสอบจำกวั น ที่ ต ำมที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ แจ้ ง ประสำน
กำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรไปให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่รับทรำบโดยเปรียบเทียบกั บวันที่ลงพื้นที่ร่วม
ตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำรจริง
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของหน่วยรับตรวจในพื้นที่ที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถจัดส่งเครื่องมือกำรตรวจ
รำชกำรให้กับหน่วยรับตรวจได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ดำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง พิจำรณำจำกจำนวน
หน่วยรับตรวจในพื้นที่ที่ได้จัดส่งเครื่องมือกำรตรวจรำชกำรให้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดโดยคิดเทียบจำก
จำนวนหน่วยรับตรวจในพื้นที่ทั้งหมดโดยตรวจสอบจำกวันที่ตำมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือนำส่งเครื่องมือกำร
ตรวจรำชกำรให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของแบบกำรตรวจรำชกำรที่จัดเก็บรวบรวมจำกหน่ว ยรับตรวจได้ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด ดำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง พิจำรณำจำกจำนวนหน่วยรับตรวจในพื้นที่ตำมที่รวบรวมแบบ
กำรตรวจรำชกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดโดยคิดเทียบจำกจำนวนหน่วยรับตรวจในพื้นที่ทั้งหมดโดย
ตรวจสอบจำกเครื่องมือที่ได้รับกลับคืนมำในวันที่ผู้ตรวจรำชกำรลงตรวจรำชกำรในพื้นที่โดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลำที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 6 มีกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรให้สำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
สป. ได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด ดำเนินกำรปีละ 2 ครั้ง พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของผู้รับผิดชอบว่ำมี
กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรให้สำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. ได้ตำมระยะ เวลำ
ที่กำหนดหรือไม่โดยตรวจสอบจำกวันที่ตำมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือนำส่งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรไปให้
สำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป.โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลำที่กำหนด
5

