
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓       ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔       ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
        สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร         สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล 
ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  
     กำรตรวจ ติดตำม ประเมินผล และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน และปรับปรุง พัฒนำเพ่ือเตรียมกำร            
รับกำรติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของคุณภำพกำรศึกษำที่อยู่ใน              
กำรก ำกับ ดูแล รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) พร้อมทั้งจุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
นโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำตำมกฎหมำยก ำหนดและบทบำทหน้ำที่ กำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเป็นภำระงำนหนึ่งในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็น
องค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติสนับสนุน          
กำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติของผู้ตรวจรำชกำร
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กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ต้อง
ด ำเนินกำรรับกำรตรวจรำชกำรและจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำร และรำยงำนผลกำรติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรนี้จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8     
2) เพ่ือประสำนงำน เร่งรัดติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรค และเสนอแนะแก่สถำนศึกษำ 

ในสังกัดกระทรวงศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ   
3) เพ่ือน ำผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลระดับนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรด ำเนินงำน   ตำม

แผนปฏิบัติรำชกำร รำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ   

4) เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำและดูแลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีควำมพร้อมรับ        
กำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร   

 2) ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีควำมพร้อมรับกำรตรวจ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร   
     3) ร้อยละของผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  

1) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำสำมำรถน ำนโยบำย
และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำสำมำรถขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3) ร้อยละของผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ได้รับกำรศึกษำต่อเนื่อง มีผลกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลำคม 2563 -  กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

2. สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
กิจกรรมที่ 2 รับกำรตรวจรำชกำรจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   
กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำและดูแลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ     

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      กิจกรรมที่ 1 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

             ๑. ประกำศนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพ่ือให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ รับทรำบนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  และบริบทของจังหวัดฉะเชิงเทรำ   

             2. จัดท ำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๔ (ประกอบด้วยนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 5 นโยบำย), คู่มือกำรตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรศึกษำ และแผนกำรตรวจรำชกำรและปฏิทินกำรตรวจรำชกำร  เพ่ือให้หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
     ๓. ออกนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 
๓ แห่ง ในวันที่ ๒๕  มกรำคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

3.1 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน ได้แก่ โรงเรียน 
ศรีวิทยำ และ โรงเรียนมำรดำนฤมล   

3.2 สถำนศึกษำสังกัด กศน.ได้แก่ ศูนย์ กศน.อ ำเภอบำงปะกง  
ซึ่งสถำนศึกษำทั้งสำมแห่งดังกล่ำวสำมำรถขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำได้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     ๔. ออกตรวจ นิเทศกำรติดตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2564 ในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ จ ำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ 
   1) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑ ได้แก่ 
โรงเรียนวัดคลอง ๑๘   

2) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้แก่  
โรงเรียนทุ่งสะเดำประชำสรรค์,  โรงเรียนวัดหนองแหน และโรงเรียนบ้ำนหนองประโยชน์  

3) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ได้แก่ โรงเรียน 
สนำมชัยเขต  

4) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิค 
ฉะเชิงเทรำ ซ่ึงสถำนศึกษำทั้งหกแห่งดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนสอนตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข
อย่ำงเคร่งครัด เนื่องจำกเคยมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงวิกฤต COVID-19 มำแล้ว  โดยส่วนใหญ่
มีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรเว้นระยะห่ำงของพ้ืนที่ในโรงเรียน ประกอบกับควำมเข้มงวดในมำตรกำรอ่ืนๆ รวมทั้งกำร
ตั้งจุดวัดอุณหภูมิและจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ สถำนที่ส ำหรับล้ำงมือให้นักเรียน สวมใส่หน้ำกำกตลอดเวลำ มีกำร
ดูแลและติดตำมเมื่ออยู่ในโรงเรียนและท่ีบ้ำน โดยได้รับควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเอำใจใส่ดูแลบุตรหลำน  



~ 5 ~ 

 

ส ำหรับกำรเรียนออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำกำรสอนในห้องเรียนปกติ นักเรียนจะได้รับควำมรู้เต็มที่กว่ำกำร
เรียนออนไลน์ 
        ๕) กำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ             
ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค          
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙โดยแจ้งให้สถำนศึกษำทุกสังกัดกรอกข้อมูลในระบบตรวจติดตำมของกระทรวงศึกษำธิกำร  
(www.covid.moe.go.th) และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือรองรับกำรประชุม ศธภ.8 ในระบบ Zoom Meeting 
 กิจกรรมที่ 2 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
  1. ร่วมลงพ้ืนที่กับรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงกนกวรรณ วิลำวัลย์) และท่ีปรึกษำ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยไพบูลย์ เสียงก้อง) ในกำรติดตำมและรับฟังแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยโรงเรียนคุณภำพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๓ แห่ง เมื่อวันที่              
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
    1) โรงเรียนวัดสนำมจันทร์ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑   
    2) โรงเรียนทุ่งสะเดำประชำสรรค์ อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ สังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 
    3) โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏิ์ ๓ ชนะสงสำร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
ซ่ึงสถำนศึกษำทั้งสำมแห่งดังกล่ำวมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แต่คณะผู้ติดตำมได้ให้ข้อสังเกตในเรื่อง 
จ ำนวนพื้นที่ของโรงเรียนทุ่งสะเดำประชำสรรค์ ซ่ึงมีเพียง ๖ ไร่ อำจไม่เพียงพอส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำร และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ  ส่วนโรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏิ์ ๓ ชนะสงสำร มีระยะทำงห่ำงจำกโรงเรียนยอดนิยม 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำไม่มำกนัก ซึ่งอำจไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรเพ่ิมโอกำสให้นักเรียนมีทำงเลือกโรงเรียน
คุณภำพในลักษณะ “โรงเรียนดี สี่มุมเมือง” เป็นกำรลดกำรแข่งขันในกำรเข้ำโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียน
ยอดนิยมประจ ำจังหวัดหรืออ ำเภอ 
        2. รับกำรตรวจติดตำมจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล)            
รอบที ่1 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 18 มีนำคม ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑ โดยช่วงเช้ำเป็นกำรร่วมประชุมรับมอบนโยบำยและรับฟังผลกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรับตรวจในพ้ืนที่ทั้ง ๗ แห่ง ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1, 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2, ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ, 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ, อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ และศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
ส ำหรับช่วงบ่ำยเป็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรเฉพำะด้ำน (กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย)  ณ  
โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ,  กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและประเด็นกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ  ณ  โรงเรียน 
วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ และกำรตรวจรำชกำรติดตำม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID –19)  ณ วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ สังกัด
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ซึ่งกำรผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ เป็นไปตำมนโยบำย
และเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร   
   ๓. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร รอบที ่1 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรตรวจรำชกำรเป็นรูปเล่ม เสนอต่อที่ประชุม อกศจ.ด้ำนบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือทรำบ พร้อมทั้งมอบเอกสำรให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 8 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล) และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
  ๔. จัดประชุมเพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรตรวจติดตำมตรวจสอบและประเมินผล                    
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ โดยศึกษำธิกำรจังหวัด                
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและคณะศึกษำนิเทศก์ ศธจ.ฉะเชิงเทรำ ผลกำรด ำเนินงำน จำกกำรประชุมได้วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมประเด็นนโยบำยของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด ทั้ง ๑๗ นโยบำย น ำมำสังเครำะห์สรุปเป็น
ข้อมูลภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ เพื่อน ำเสนอผู้ตรวจรำชกำรต่อไป  
   ๕. รับกำรตรวจติดตำมจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล)               
รอบ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่  18 สิงหำคม ๒๕๖๔ โดยระบบ แอฟลิเคชั่น ZOOM Meeting              
ร่วมประชุมรับมอบนโยบำยจำกผู้ตรวจรำชกำร และรับฟังผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรับตรวจในพื้นที่ ทั้ง ๗ แห่ง 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1, ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2, ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน, ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ, 
อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ และศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยต่อ
ผู้ตรวจรำชกำร โดยมีเอกสำรกำรรำยงำนครบถ้วน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
  ๖. จัดท ำเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรรอบ ๒ โดยจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจ
รำชกำรเป็นรูปเล่ม เสนอต่อ อกศจ.ด้ำนบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล) และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อไป 

๗. จัดท ำรำยงำนข้อมูลในระบบ E-Inspection ผลกำรด ำเนินงำนกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อย 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงานทุนการศึกษาและดูแลผู้ได้รับทุนการศึกษา 

            1) จัดท ำฐำนข้อมูลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑๔ คน ผลกำรด ำเนินงำน มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)        

            2) ลงพ้ืนที่ติดตำม ดูแล รำยงำนผลกำรเรียน ควำมประพฤติ เยี่ยมบ้ำนผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ                      
และให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นทุกปีกำรศึกษำจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมท่ีแต่ละประเภทของทุนก ำหนด 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
1.ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีควำมพร้อมรับกำรตรวจ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
ตรวจรำชกำร   
2. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด 
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
มีควำมพร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร  
3. ร้อยละของผู้ได้รับทุนการศึกษา 
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎ ราชกุม าร (ม .ท .ศ .) ได้ รั บ
การศึกษาต่อเนื่อง  

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
๘ แห่ง 

 
 
 
 

372 แห่ง 
 
 
 

๑๔ คน 

 
๘ แห่ง 

 
 
 
 

372 แห่ง 
 
 
 

๑๔ คน 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำสำมำรถน ำนโยบำยและจุดเน้น
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนั กงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ลงสู่กำร
ป ฏิ บั ติ ได้ อ ย่ ำ ง เป็ น รู ป ธ ร รม แ ล ะมี
ประสิทธิภำพ 
2 ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘ แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

372 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘ แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

372 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
 
3 ร้อยละของผู้ที่ ได้ รับทุนกำรศึกษำ
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎ ราชกุม าร (ม .ท .ศ .) ได้ รั บ
กำรศึกษำต่อเนื่อง มีผลกำรเรียนเป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   

 
ร้อยละ 100 

 
๑๔ คน 

 
๑๔ คน 

 
100 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

8๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๖,๙๗๐ ๒๙,๑๑๕ ๔,๘๐๐ ๓๙,๑๑๕ 
แหล่งงบประมาณ จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  กิจกรรม 
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 

-กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยในช่วงที่ผ่ำนมำมีปัญหำเรื่องกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เนื่องจำกจำกสถำนกำรณ์กำรติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ท ำให้งำนบำงเรื่องล่ำช้ำ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์   
      18.2 แนวทำงแก้ไข 

- สร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนให้ด ำเนินกำรไปตำมสถำนกำรณ์ ถึงจะมีควำมล่ำช้ำไปบ้ำงแต่ก็ให้ด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบ 
 19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

- เตรียมรับกำรตรวจรำชกำรครั้งต่อไป 
      - ออกนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทุกสังกัด 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
       20.2 กำรศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้นักเรียนและประชำชนในจังหวัด 
ฉะเชิงเทรำได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
21. ผู้รายงาน นำงออมใจ  บุญเขียว ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
          โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๘๘๒๓๓ โทรสาร ๐๓๘-๙๘๑๖๒๗ E–mail : Omjai2508@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๔  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

 

 

 

 
 


