
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
 

“การตรวจราชการ” เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการตรวจสอบความส าเร็จ   
ในการด าเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน และพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการ                 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยก าหนดให้ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค                
มีอ านาจหน้าที่ในการ ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และเพ่ือให้การตรวจราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เ พ่ือสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 9 ในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำน
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร “คู่มือ              
การตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์            
ต่อกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ตลอดจนหน่วยงำน              
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

                            
                              กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

                                                ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๑ 
    

ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 

1.  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

การตรวจราชการเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการตรวจสอบความส าเร็จ  
ในการด าเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐเป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน  และการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการด าเนินงานในหน่วยงาน              
ของรัฐที่ได้ด าเนินการตามนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ                 
ให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่ส าคัญในการตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานตาม
ภารกิจของผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ             
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและเพ่ือด าเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ เร่งรัด ก ากับ ติดตามตามนโยบายที่เป็น
จุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564  

เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 มีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  ตลอดจนมีแนวทาง             
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งหน่วยรับตรวจได้รับทราบแนวทางและรูปแบบ                  
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ดประสิทธิผล 
สามารถสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการรับทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที ่9 ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรตรวจรำชกำร 

2.1  เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานตรวจราชการ ร่วมกับแผนปฏิบัติการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ที ่9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



  

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๒ 
    

2.2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่งรัดด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล และเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

2.3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานการตรวจราชการให้สอดคล้องกับระบบ         
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลร่วมกันในระดับส านักนายกรัฐมนตรีและระดับ
กระทรวง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงาน/สถานศึกษาในพ้ืนที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น             
ซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่หรือส่วนที่เป็นภาระงานส าคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์       
และเป้าหมายที่ก าหนด  
 

3.  เป้ำหมำยกำรตรวจรำชกำร  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 9 มีกรอบแนวทางในการ              
ตรวจราชการ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช., กศน.)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ให้สามารถ
ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

4.  วิธีด ำเนินกำร  
  วิธีด าเนินการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ครอบคลุมการตรวจราชการ
ประจ าปี การตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

4.1  แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2  ศึกษาวิ เคราะห์นโยบายและแผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และแนวโน้มทิศทางการศึกษา ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 

4.3  ประสานกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับวัน  เวลา ที่จะด าเนินการ
ตรวจราชการ เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ  

4.4  ด าเนินการประสานหน่วยรับตรวจ เพ่ือพิจารณาจัดสถานศึกษาที่จะให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจราชการตามวัน เวลาที่ได้ก าหนดไว้  

4.5  น าแผนปฏิบัติการตรวจราชการเข้าที่ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ เพ่ือให้
ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4.6  ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ  
4.7  ด าเนินการเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการที่ 9 น าไปปฏิบัติต่อไป  
4.8  ปฏิบัติการตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการ   
4.9  สรุปผลการตรวจราชการ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ทราบผล        

การตรวจราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  



  

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๓ 
    

5.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับตำมเป้ำหมำยกำรตรวจรำชกำร  
 

5.1  ใช้คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ร่วมกับแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  

5.2  หน่วยงาน สถานศึกษา สามารถเตรียมความพร้อมในการรับตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตรวจราชการที ่9 ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

5.3  คู่มือและแผนปฏิบัติการตรวจราชการเป็นเครื่องมือที่สามารถประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้มีการสนับสนุนทรัพยากรในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้การตรวจราชการเป็นเครื่องมือ                     
และเป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 

6.  นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กำรตรวจรำชกำร   หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะน า สืบสวน สอบสวน               
สอบข้อเท็จจริง สดับรับฟังเหตุการณ์  เสนอแนะ ติดต่อประสานงานตรวจเยี่ยมหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้
การปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ  

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิด
ขอบการตรวจราชการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ 

เขตตรวจรำชกำรที่ 9  หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

หน่วยสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

หน่วยรับกำรตรวจรำชกำร หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว 

กำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ หมายถึง การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  หมายถึง  การตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน               
ทีเ่กี่ยวข้องประสานงานหรือร่วมกันด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน  

กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ หมายถึง  การตรวจราชการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาหรือการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในทุกด้าน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 



  

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๔ 
    

 

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕64  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 
 

8. กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 
8.1 รายงานผลการตรวจราชการ  กรณีปกติ  (ศธภ.๑ - ๑๘)  จ านวน  ๒ งวด/ปี 

งวดที่ 1 เดือนมีนาคม  
งวดที่ 2 เดือนกันยายน 

8.2 สรุปภาพรวมผลการตรวจราชการ  กรณีปกติ  (ส่วนกลาง)  จ านวน  ๒ งวด/ปี  
งวดที่ 1 เดือนมีนาคม  
งวดที่ 2 เดือนกันยายน 

8.3 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ จ านวน ๒ รอบ/ปี 
งวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม  
งวดที่ 2 เดือนกันยายน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

สานักงานศึกษาธิการภาค 9 มีคู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 9 ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2565 ส าหรับใช้ประกอบแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
มีแนวทางสนับสนุนการตรวจราชการและสามารถด าเนินงานสนับสนุนการตรวจราชการในพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที ่9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๕ 
    
 

 ส่วนที ่2  
หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือการตรวจราชการ 

เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

คู่มือการตรวจราชการ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการตรวจราชการ                  
ให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้ าหมายที่ ก าหนด                  
และสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้คู่มือการตรวจราชการ มีหลักการที่ส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ 
สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่า

เทียมทางการศึกษา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษ     
ที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ    

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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กฎหมาย ระเบียบ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า

ขึ้นภายใต้การศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องการตรวจราชการฯ 
และพิจารณาความเชื่อมโยงภารกิจขององค์กร ตามระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ

ปกครองประเทศ มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา       
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม         
ในการศึกษาภาคบังคับ 
                  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา     
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
                   รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง              
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย            

14. ระเบียบ 
การตรวจราชการฯ 60 

 

15 .ประกาศ สป. เร่ือง 
การแบ่งหน่วยงานภายในฯ 
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                   รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน            
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการ และตรวจสอบการด าเนินการ           
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ       
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย         
ในการศึกษาตามความถนัดของตน  

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า             
ในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้
เกิดผลดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตา
มาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์        
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ   
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ      
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา            
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ 
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2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
 มาตรา 20 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท า
หน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้
ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
  ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตาม     
และประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย นิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผล    การบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่ก าหนดในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วน
ราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับ
บัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบบริหาร  
และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของสภาสถานศึกษา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค   
    ของกระทรวงศึกษาธิการ  
            ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยอ านวยการ
ส่ ง เสริม  สนับสนุน  และพัฒ นาการศึ กษาแบบร่วมมื อและบู รณ าการกับหน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ 

(๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(4) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) ประสานการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา  
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชน              
เป็นหลัก 

ข้อ 8 (6) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับ เร่งรัด ติดตาม  
และประ เมิ นผล  การปฏิ บั ติ งานของส่ วน ราชการห รือหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ    
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4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2561-2580) 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 
(พ .ศ . 2561-2580) ที่ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนินการยกร่างตามแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศ  เศรษฐกิจ  สั งคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพลั งงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน 

1. ความม่ันคง  
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

5. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 
2565  

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจเกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 ในประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 
โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการยกระดับและ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องกับบริบท ของตลาดแรงงานและเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน  2) ส่งเสริมการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ 
และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ 3) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและ 
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น อาทิ การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้น และการผสมผสานการเรียนรู้ 
แบบออฟไลน์และออนไลน์ 4) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ
ปฏิรูป ระบบการผลิตก าลังคนทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้ เชื่อมโยงกัน  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภาคการผลิตเป้าหมาย และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ         

ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
๙ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญกับการมุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบท ของตลาดแรงงานและ
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เงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนที่  
เพ่ือให้ก าลังคน มีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนองค์
ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได ้

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560–2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ของประเทศได้น าไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซ่ึงภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า       
 วิสัยทัศน์ :  

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี                   

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถ                ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย ใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหลักการที่ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
          1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติ อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
     2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับ 
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
    3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น     
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
     4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
     5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน 
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
      6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 นโยบาย และนโยบายเร่งด่วน 12 นโยบาย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน 11 นโยบายหลัก และ 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้   
    นโยบายหลักที่  1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี ส่วน
ร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทย ในเวทโีลก 4.2) 
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สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 5.3) พัฒนาภาคเกษตร 5.4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 6.1) ส่งเสริมพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมือง อัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย 8.1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 8.2) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5) วิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6) 
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ทุกช่วงวัย 8.7) จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคม นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบาย
เร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความสงบสุข ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน  

9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย
และหลักในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานใน
ก ากับเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมโดยมอบหลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  1. หลักการท างาน สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่ พ่ึงได้  หรือ “TRUST” ภายใต้
หลักการ ดังนี้      

   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส      
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ    
   U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว     
   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา  
   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี      
  2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน ร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน ที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจ ในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน เชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ   
  3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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  ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 ดังนี้    
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๒ ข้อ ดังนี้   
  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา  ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบประเมินผลการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้                   
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจาย
ทรัพยากร ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้   

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนา เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ 
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ     
  นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 7 เรื่อง      
  1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด ความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง          
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน                   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ  แข่งขันของ
ประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
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10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย       
     1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก 
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่  นักเรียน ครู
และบุคลากร ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school 
(SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือ ป้องกันโรคติดต่อ การ
จัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น  

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของ 
สถานศึกษา และหน่วยงานทุกระดับ  

1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง  
อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ       
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา      
      2.1 เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ 
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  
       2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ  
      2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
      2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี 
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
     2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
      2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
     2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
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  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
     3.1 ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
      3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดย
บูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
      3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ        
      3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการ
สร้าง ความพร้อม ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ       
       3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน  องค์กร
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน      

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
       4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ
ส่งเสริมการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
      4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
โดยการ Re-skill, Up-skill, New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อม  ทั้ง
สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความ
สนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ 
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่ วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการน าร่อง 
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุม การ
ให้บริการแก่ประชาชน           
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
      5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal 
(PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ 
Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา  
    5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม     
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
      6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบ
ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์     
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      6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง     
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ    
      จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง   
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบายและจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ   
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ 
ตามล าดับ  
 4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น 
ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ 
        ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง            
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของรัฐ                      
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด และมาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย                   
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณ การรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน  

12. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
      มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
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(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ ์  
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้  
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ                     

ไว้ล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา                    

และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ                 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ้งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ             
ต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม       

13. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548     
 การตรวจราชการ เป็นมาตรการ ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน               
ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                 
ซึ่งระเบียบข้อ 8  ได้ก าหนดให้การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการ
ประจ าปี หรือตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง และปลัดกระทรวง ตามระเบียบข้อ 9 

14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษา พ.ศ.2560          
 ได้ก าหนดกรอบและแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล      
ระดับกระทรวง ไว้ดังนี้  
 หมวด 1 ข้อ 7 การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

(๑) เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ น าแผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไป
จัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน  
       (2) เพ่ือติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
       (3) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิ เทศ  
ให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 
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       (4) เพ่ือเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
       (5) เพ่ือตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะน า
ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง  
เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ ให้ค าปรึกษา     
และแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ 
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  
 ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้       
  ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี  

(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน 
อย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่ งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ                     
หรือพิจารณาโดยด่วน 

(3) สั่ งให้ผู้ รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่ งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 

(4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน       
หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา                
ความเดือดร้อน ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ  

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

(6) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
ได้ตามความเหมาะสม 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
  และให้ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

หมวด 2 ข้อ 19 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(1) เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็น ไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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(2) เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

(3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 

(4) เพ่ื อ ให้ ความเห็ น เกี่ ยวกับปัญ หาและข้อ เสนอแนวทางการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                     
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา             
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสองคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
เก้าคน ซึ้งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา
ปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการ
วิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ 
การเงินและงบประมาณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน และผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ                     
และติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เนื่องจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “การด าเนินการใน
เรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ที่ก าหนดในมาตรานี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี”   

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการตามข้อ 20 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(1) ก าหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และแผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของ                    

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ           

การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับ                  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
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(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(8) ด าเนินการอ่ืนใดที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ                       
และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2560 ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้       

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 
1. ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย

งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา           

ของหน่วยงานการศึกษา  
3. ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  
4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 

ไปยังคณะกรรมการ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ 

ผลการด าเนินการต่อปลัดกระทรวง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษาในระดับภาค 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดของหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา                      
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                
และส านักงานศึกษาธิการภาค   

5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ  

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

15. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

     ข้อ 2 ในข้อ 2.5 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 
 (1) วางแผนการจั ดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ        
    (2) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ        
    (3) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงาน การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 (4) ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น ผลการด า เนิ น งาน ต ามน โยบ ายและยุ ท ธศ าสตร์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 (5) จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ          
 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 4 ในข้อ 4.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 

(2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการ

รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการ
ตรวจราชการติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๒๓ 
    
 

(7) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
หรือหน่ วยงานและสถนศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการในจั งหวัดให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

(8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๒๔ 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๒๕ 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           ๒๖ 

 
ส่วนที ่3 

แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติ 
ราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) และนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค อันเกิด
จากการด าเนินงานดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท า
หน้าที่ในการตรวจราชการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา
และแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาโดยรับผิดชอบและมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงในฐานะผู้
สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง รวมถึงค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการและสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ   
 

ประเภทของการตรวจราชการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ถือแนวปฏิบัติ 

ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถแบ่งภารกิจของการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลฯ ระดับกระทรวงออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  1) การตรวจราชการกรณีปกติ : เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลาการ
ตรวจราชการ             
   รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31 มีนาคม ๒๕๖๕  
   รอบท่ี ๒ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๕ – 30 กันยายน ๒๕๖๕ 
 2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ : เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผลและผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงท าหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงที่เก่ียวข้องตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
   ครั้งที ่1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 256๕   

 



  
 

 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           ๒๗ 

      ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1๕ สิงหาคม 256๕ 
  3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ : เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณี
ปกติ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี  

         3.๑ การสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

      3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัย 
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

      ๓.3 กรณีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ      

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ  
1. เพ่ือชี้แจงนโยบาย  ประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงานน านโยบายของรัฐบาล               

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน  
2. เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการ                 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษา  และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
3. เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย  เพ่ือนิเทศ                   

ให้ค าปรึกษา  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
4. เพ่ือประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ

เสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
5. เพ่ือตรวจเยี่ยม  รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข  ความคิดเห็น  ช่วยเหลือ  แนะน า 

ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญก าลังใจในการท างาน  
 

ขั้นตอนการตรวจราชการ  
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินงานก่อนการตรวจราชการ  
1. การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ   ในการปฏิบัติงานตรวจ

ราชการ  ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  โดยมี
ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป  เช่น  นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา  

2. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต
ตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

2.1 แต่งตั้งคณะท างานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปีของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที ่9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2 ศึกษาวิ เคราะห์นโยบายและแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

2.3 ประสานกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับวันเวลาที่จะด าเนินการ
ตรวจราชการ  เพ่ือน ามายกร่างแผนปฏิบัติการตรวจราชการ  

2.4 ยกร่างแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.5 ด าเนินการประสานหน่วยรับตรวจ  เพ่ือพิจารณาจัดสถานศึกษา  ที่จะให้ผู้ตรวจฯ    

ไปตรวจราชการตามวัน เวลาที่ผู้ตรวจฯ ได้ก าหนดไว้  
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2.6 น าร่างแผนปฏิบัติการตรวจราชการเข้าที่ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ  
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  

2.7 ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ  
2.8 แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับทราบ
และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

2.9 ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
3. การจัดเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ  

3.1  แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่  9  เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปนี้  

3.1.1  ด าเนินการจัดหาสถานที่ในการประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

3.1.2  ด าเนินการจัดประชุมพร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน  

3.1.3  ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมประชุมพร้อมกั บ            
ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ  

3.1.4  ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที ่ 9 

3.2  จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ  ได้แก่  แผนปฏิบัติการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผลการตรวจราชการ และข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตาม
นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ  

3.3 จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
3.4  ขออนุมัติการเดินทางไปราชการและขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการส าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนต์ราชการในการเดินทาง  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานขณะตรวจราชการ  
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  ในเขตตรวจราชการที่ 9 จัดประชุมผู้บริหาร

หน่วยงานสถานศึกษา เพ่ือรับฟังค าชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานดังกล่าว  เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา  

3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกปฏิบัติการตรวจราชการ  ในพ้ืนที่จังหวัด      
ตามก าหนดการ/แผนการตรวจราชการ  โดยมีหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการและเครือข่ายการตรวจ
ราชการระดับจังหวัด ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วย  

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังการตรวจราชการ  
1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจ  ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที ่ 9  
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2. ด าเนินการสรุปและรายงานผลการตรวจ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อเสร็จสิ้น
การตรวจราชการในแต่ละครั้ง 

3. ประสานแจ้งข้อสั่งการองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการละปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เกี่ยวกับผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประสานการติดตามการรับข้อเสนอแนะของหน่วยงาน  สถานศึกษาของรัฐ และเอกชนทั้งใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

4. การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้อง
รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี   การรายงานผลการตรวจ
ราชการอาจด าเนินการได้ท้ังขณะตรวจราชการ หรือเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแล้วดังนี้  

4.1 การรายงานขณะตรวจราชการ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอค า
วินิจฉัยสั่งการ จากผู้มีอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกรณีที่ได้ตรวจพบ หรือได้ด าเนินการเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด ที่มีความส าคัญและเห็นสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบโดยเร่งด่วน จัดท ารายงานการ
ตรวจราชการเรื่องนั้น ๆ รายงานด้วยวาจาหรือ ลายลักษณ์อักษร โดยทางโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข หรือทาง
อ่ืนใด ตามความเหมาะสมควรโดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ ปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การแก้ไขปัญหา             
และข้อเสนอแนะเมื่อกลับจากการตรวจราชการแล้วจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง
หนึ่ง โดยแสดงรายละเอียดรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงาน  

4.2 การจัดท ารายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ กรณีปกติ แล้วรายงาน           
ในภาพรวม ดังนี้  

งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน  2565 
งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2565 
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แผนภาพขั้นตอนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมย่อย 
1. การจดัท าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ   
    และติดตามประเมินผลฯ  
2. การจัดท าข้อเสนอนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ 
    และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การจดัท าแผนการตรวจราชการและตดิตามประเมนิผลฯ ประจ าป ี
4. การก าหนดประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ      
   และจัดท าเครื่องมือและตดิตามประเมินผลฯ         
5. การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ  
   ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
6. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ       

              ขั้นตอนที่ 1 

การด าเนินงานและการเตรียมการ
ก่อนการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลฯ 

ขั้นตอนที่ 2 
การด าเนินงานขณะการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลฯ  

กิจกรรมย่อย 
1. ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ช้ีแจงนโยบาย/           

แผนการตรวจฯ/แนวทางการตรวจฯ รับทราบผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

2. การตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ ในพื้นที ่หน่วยงาน สถานศึกษา 
3. บันทึกผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ ลงในสมุดตรวจราชการ 
     

ขั้นตอนที่ 3 
การด าเนินงานหลังการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลฯ  

กิจกรรมย่อย 
1. สรปุผลการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลฯ ต่อรัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ             
หรือพิจารณาสั่งการ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการในแตล่ะคราว 

2. ประสานแจ้งการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี) ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ         
และตดิตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ 

3. การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ             
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิารจะต้องรายงานผลการตรวจราชการ    
    และติดตามประเมินผลฯ ต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ         
    ผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
    หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ดังนี ้

(๑) การรายงานขณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ  
(2) การรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการและตดิตาม
ประเมินผลฯ  

4. การให้ขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอบเขตการตรวจราชการ 

 - ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5  
- ขอบเขตการตรวจติดตาม 

     เป็นการก าหนดรายละเอียดการตรวจราชการแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพ่ือให้การตรวจ
ราชการแต่ละประเภทมีทิศทางการตรวจราชการไปในทางเดียวกัน และสามารถประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการได้ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนด ขอบเขตการตรวจติดตามแต่ละ
ประเภทได้ก าหนดหัวข้อย่อย จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) เป้าหมายการตรวจติดตาม (2) วัตถุประสงค์การ
ตรวจติดตาม (3) จุดเน้นการตรวจติดตาม และ (4) ประเด็นการตรวจติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เป้าหมายการตรวจติดตาม  

วัตถุประสงค์
การตรวจ
ติดตาม 

จุดเน้น 
การตรวจ 
ติดตาม 

ประเด็น 
การตรวจ
ติดตาม 

เป้าหมาย
การตรวจ
ติดตาม 

• คือ การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ เช่น ก าหนดจ านวนครั้งการตรวจราชการแต่ละประเภท 
  หรือจ านวนหน่วยงานที่ตรวจราชการ เป็นต้น 
• เพื่อให้สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากร และวางแผนงบประมาณในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ       
  ได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

• คือ การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจราชการแตล่ะประเภทให้ชัดเจนและสอดคล้องกันในแต่ละรอบ 
  หรือแต่ละครั้ง 
• เพื่อให้สามารถก าหนดรูปแบบการตรวจราชการ เช่น การประชุม หรือการลงพื้นที่ ได้อย่างชัดเจน 
  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 

 

• คือ การก าหนดตัวช้ีวัด/ประเด็น (โครงการ/กจิกรรม) และภารกจิที่ต้องการตรวจตดิตามภายใตก้ารตรวจราชการ      
   และตดิตามประเมินผลฯ 
  จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ (1) การตรวจราชการกรณีปกติ (2) การตรวจราชการแบบบรูณาการร่วมกับ 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
 

 

• คือ การก าหนดนโยบายที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบายเฉพาะเรื่อง/หัวข้อส าคัญ หรือรายละเอียด 
  ที่ต้องการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจติดตามที่ก าหนด 
• ก าหนดจุดเน้นการตรวจติดตาม จากค้นพบผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 256๕ ที่ผ่านมา และที่หนว่ยงานเสนอความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา  
  เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา                      
  ให้เป็นรูปธรรม  
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 - ขอบเขตพ้ืนที่ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่  ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่ตรวจราชการ    
ของผู้ ต รวจราชการ  โดย มี เขตตรวจราชการส่ วนกลาง  และ เขตตรวจราชการ  ที่  ๑  - ๑๘  
และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีประกาศ ลงวันที่  
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๖ ภาค  
 ทั้งนี้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง สถานที่จัดตั้ง
ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือให้มีความสอดคล้องกับ 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการแบ่งเขตตรวจราชการ 
ของส านักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกัน ซึ่งมีภูมิประเทศ ประเพณี 
วัฒนธรรม ค่านิยม และลักษณะของพ้ืนที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีความใกล้เคียงกันมีจุดอ่อน จุดแข็งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ง่ายต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
เขตตรวจราชการส่วนกลาง - กรุงเทพมหานคร 
เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี๑ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี๒  นครปฐม สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  กาญจนบุรี ราชบุรี๓ สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจวบครีีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม๔ สมุทรสาคร  

เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช๕ พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต๖ ระนอง สตูล 
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา๗  
เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ฉะเชิงเทรา๙ ชลบุรี๘  ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี๑๐ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร๑๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น๑๒  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๑ ชัยภูมิ นครราชสีมา๑๓ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๒ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี๑๔ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่๑๕ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย๑๖ น่าน พะเยา แพร่ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ตาก พิษณุโลก๑๗ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ก าแพงเพชร นครสวรรค์๑๘ พิจิตร อุทัยธาน ี

 
หมายเหตุ :  จังหวัด ที่พิมพ์ตัวหนาเปน็สถานที่ตั้งของส านกังานศึกษาธกิารภาคตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                   เรื่อง สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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เขตตรวจราชการ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 
95/2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ มีรายละเอียดการมอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้   

เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 

1. นายวรัท  พฤษาทวีกุล เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร                                                                                
เขตตรวจราชการท่ี ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี๒  จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี๑๔ 

2. นายณัฐพงษ์  นวลมาก เขตตรวจราชการท่ี ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช๕ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา 
เขตตรวจราชการท่ี ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน        
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา๗ 

3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ เขตตรวจราชการท่ี ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา๑๓  จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 

4. นายปรีดี ภูสีน้ า เขตตรวจราชการท่ี ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน                                                            
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุร๑ี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง 

5. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม เขตตรวจราชการท่ี ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่๑๕  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
เขตตรวจราชการท่ี 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก๑๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. นายธนากร  ดอนเหนือ เขตตรวจราชการท่ี 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี๑๐ 

เขตตรวจราชการท่ี 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จังหวัดเชียงราย๑๖  จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 

7. นายธฤติ  ประสานสอน เขตตรวจราชการท่ี ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามนั  
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต๖  จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒                                        
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร11 

8. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี เขตตรวจราชการท่ี ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 

9. นายธีร์  ภวังคนันท ์ เขตตรวจราชการท่ี ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี๓ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เขตตรวจราชการท่ี ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม๔ จังหวัดสมุทรสาคร 

10. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เขตตรวจราชการท่ี ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                       
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น๑๒ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
11. นางสปุราณี  นฤนาทนโรดม  เขตตรวจราชการท่ี 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์๑๘  จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี 
12. นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค เขตตรวจราชการท่ี ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา๙  จังหวัดชลบุรี๘ จังหวัดระยอง  
หมายเหตุ  จังหวัดท่ีพิมพ์ตัวหนาเป็นท่ีตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานท่ีจัดตั้งส านักงาน

ศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๓๖ 

ส่วนที่ 4  
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  กลไกการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
            1. การตรวจติดตาม (Inspection and Monitoring) เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่อง               
ที่เป็นที่สนใจการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจ
จุด/ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ( Key Risk Area : KRA ) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย ไม่
ประสบความส าเร็จเพ่ือวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
            ๒. การก ากับติดตาม (Monitoring) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 

๓. การประเมินผล (Evaluation) ได้แก ่
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 

(Ongoing Evaluation) 
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการบรรลุ

เป้าหมายรวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่ พบว่า มีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่ก าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ Software เพ่ือการตรวจ
ราชการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

   4. การตรวจสอบ (Audit)  อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงบประมาณ 

   5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด ที ่มีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบ
คลังข้อมูลด้านนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษา บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมูลจากการส ารวจและข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นองค์คณะในการพิจารณาขับเคลื่อนการก าหนดนโยบาย  
เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และแผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้          
  1. การปฏิบัติงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
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1) การปฏิบัติงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับกระทรวง 

1.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับกระทรวง 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ  

1 ฝ่ายเลขานุการศึกษานโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9) กฎหมายและระเบียบและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการศึกษา 

2 จัดท าร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นนโยบาย  
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลประจ าปี 

4 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลประจ าปี 

5 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลงนามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท า (ร่าง) แผนการตรวจ
ราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ  และกรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

7 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนการตรวจราชการฯ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท าแผนการตรวจ
ราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการและแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

9 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม/พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

10 ส านักงานศึกษาธิการภาคจัดท าแผนและประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลระดับภาค 

1๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนและประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลระดับจังหวัด 

1๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
และผู้สนับสนุนการตรวจราชการระดับภาค 
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ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ  

๑๓ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด และระดับภาค ตามล าดับ 

๑๔ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. /ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่รับผิดชอบ 
จัดท า (ร่าง) รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับเขตตรวจราชการและระดับกระทรวง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่รับผิดชอบ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ      
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑๕ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาวิพากษ์ 
ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๖ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล น าเสนอร่างรายงานการตรวจราชการ และติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวาระการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เสนอรายงานการตรวจราชการ และติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ      
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา 

๑๘ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เสนอรายงานการตรวจราชการ และติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ตรวจราชการ    
และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๓๙ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ระดับภูมิภาค 

เสนอรายงานถึง ผตร./ป.ศธ./อนุ กตปศ. 

ฝ่ายเลขานุการ กตปศ. เสนอประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลฯ 

สนง.ศธภ. จัดท าแผนการตรวจฯ /ประชุมประสานแผนฯ 

ผตร./ศธภ. ลงพื้นที่ตรวจฯ เก็บข้อมูล/ เสนอแนะ นิเทศ 

จัดท าแผน/แบบรายงาน/รวบรวม/พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจฯ 
 

 

สนง.ศธภ./ศธจ. จัดท ารายงานผลการติดตามฯ ระดับภาค/จังหวัด และสตผ./ผช.ผตร.จัดท า
รายงานผลการตรวจฯ และติดตามประเมินผล ระดับเขต/กระทรวง 

รมว./กตปศ. พิจารณา
เห็นชอบ/สั่งการ 

 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งข้อสั่งการแก่ผู้รับการตรวจ พร้อมก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ รมว./คณะกรรมการติดตามฯ 

ฝ่ายเลขานุการ(สตผ. สป./ป.ศธ. ) เสนอรายงานต่อรมว./คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ  

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธภ. 
 

กตปศ. เห็นชอบ 

เริ่มต้น 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๔๐ 

2.๑ กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 

           

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ  

1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

2 รับทราบแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ประเด็นการตรวจ ตัวชี้วัด กรอบเวลา และแนวทางการปฏิบัติ  
งานในการสนับสนุนการตรวจราชการฯ 

3 จัดท าแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
ระดับภาคและจัดท าปฏิทินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

4 จัดประชุมประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้รับ 
การตรวจ เข้าใจกรอบนโยบาย และแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 แจ้งส่งแบบน าเสนอผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของผู้รับการตรวจแก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

6 ประสานรายละเอียด ก าหนดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด กับกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

7 ลงพ้ืนที่ร่วมเป็นคณะผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการและด าเนินการติดตามประเมินผล  
การจัดการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการภายในจังหวัด 

8 รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

9 วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท ารายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับภาคหรือเขตตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการ  ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และไปยังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กตปศ.) 

10 แจ้งข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ตรวจ
ราชการ ไปยังผู้รับการตรวจ 

12 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจตามข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจตามข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

2.๒ Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 
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3) การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./
คณะกรรมการติดตามฯ 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ก่อนลงพ้ืนที่ 

ลงพื้นที่ ร่วมตรวจราชการกับ ผตร./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธจ. 

จัดท ารายงานผลการตรวจฯ 
ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผตร./ป.ศธ. 

 
 

ผตร./ป.ศธ./รมว./กตปศ.
พิจารณาสั่งการ 

สั่งการ 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่ง
การของ ผตร./ป.ศธ. 

เห็นชอบ สั่งการ 
 

ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/  
ข้อสั่งการของ ผตร./ป.ศธ. 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 
 

ผตร./ป.ศธ.สั่งการ 

จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๔๒ 

3.๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

1 ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการภาคเพ่ือรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวชี้วั ด/ 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

๓ จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

4 จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 แจ้งส่งแบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 

6 จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ และส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 
8 น าเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงาน  

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9 อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

10 ชี้แจงและตอบค าถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
11 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
12 สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  
13 จัดท ารายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 

14 
จัดท ารายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๔๓ 

c 

๓.๒ Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดับพ้ืนที่ 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ. 

ส่งรายงานการบันทึกสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อ านวยการในการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

น าเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 
 

จัดเตรียมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
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4) การปฏิบัติงานรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

4.1 กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เ พ่ือ เตรี ยมรับการตรวจราชการ  การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2 
ร่วมประสาน/รับทราบกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ /ตัวชี้วัด /แบบรายงานผล 
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบาย
การตรวจราชการกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 
จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพ่ือผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
นิเทศ หน่วยงาน/สถานศึกษาระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 

4 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการตรวจราชการฯ ตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการฯ/ตัวชี้วัด ตามที่อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ 

5 
น าเสนอผลการตรวจราชการฯ ต่อผู้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผู้รับการตรวจราชการ 
ระดับจังหวัด  

6 
ส่งรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามแบบรายงานฯ ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด 

7 ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๔๕ 

 
4.๒ Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร.และคณะ 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธจ. 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯกับสถานศึกษา(ถ้ามีหน่วยตรวจเยี่ยม) 

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร.และคณะพิจารณา/สั่ง
การ 

 

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธจ. 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
ของ ผตร./ศธภ.ศธจ.ถึงต้นสังกัด 

ส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ถึง ศธจ./หน่วยงานต้นสังกัด 

น าเสนอผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นนโยบาย 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 
 

จัดเตรียมข้อมูล การน าเสนอตามแบบรายงานฯ 
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2. การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ระดับกระทรวง 
 ขั้นตอน

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 

หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดท ารายงานการตรวจราชการระดับเขตตรวจราชการใน
ภาพรวมรายรอบ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเรียน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 

ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับ
ภาค และรายงานระดับเขตตรวจราชการเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ระดับกระทรวง 

3 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา  โดยส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จัดท าร่าง
รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลฯ รายรอบ เสนอหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการ
ศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งการ 

4 

ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้ งผลการพิจารณาของรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แก่ผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

                  

2.๒ กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
ระดับภาค 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 
รวบรวมรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับจังหวัด 

2 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับภาค  

3 
น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ระดับภาคต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 

4 
น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติ 
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2.๓ กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

ระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดท า (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

3 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

2.๔ กระบวนการ/ขั้นตอนการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 

หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายงานตามแบบรายงานที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด 

2 
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดท ารายงานตามแบบรายงาน  
ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนที่ ๕ 
สาระส าคัญของคู่มือการตรวจราชการ  

 เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

  คู่มือการตรวจราชการ  เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็งตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับการด าเนินงาน/โครงการ ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นหลักในการตรวจราชการ  
และติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ              
และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงาน
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

นโยบายจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ 

นโยบายระยะเร่งด่วน 
 (Quick Win) 7 เรื่อง 

นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

1 .  ก ารปรั บปรุ งหลั ก สู ต ร             
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้                
ใ ห้ ทั น ส มั ย  แ ล ะ ทั น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก                   
ในศตวรรษที่ 21 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 1. การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับ
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก 
และการพัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ 
(Active Learning) 
 

สพฐ/.สอศ./
กศน./สช. 

 
 

2. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 
 

สพฐ/.สอศ./
กศน./สช. 

 

2. ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

3. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษา
ปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

สพฐ./สอศ./
กศน./สช. 

    

2. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู และอาจารย์             
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

  
                    - 

4. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 

สพฐ./สอศ./
กศน./สช. 
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และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ทางภาษาและดิจิทัล 

                   - 5.หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินต าแหน่งและ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หลักเกณฑ์ PA)  

สพฐ./สอศ./
กศน. 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย
ดิ จิ ทั ล ผ่ า น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม                 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม               
ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ดิ จิ ทั ล 
ในชีวิตประจ าวัน 
 

- - - 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพ                    
การบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยการส่ ง เ สริ มส นับส นุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
และคล่องตัว การกระจายอ านาจ
ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ ก า ร จั ด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
 

- - - 

5 .  ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ                        
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า             
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  
พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้   
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ
และสายวิชาชีพ 
 

- - - 

6. การจัดสรรและการกระจาย
ทรัพยากรให้ทั่ วถึ งทุกกลุ่ ม 
เป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
จากความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 

- - - 

7.การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
( NQF) แ ล ะ ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ
อ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัต ิ
 

- - - 

8.  การ พัฒนา เ ด็ กปฐมวั ย          
ให้ได้รับการดูแล และพัฒนาก่อน 
เข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 

- 6. การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

สพฐ./สช. 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๕๐ 
  

9 .  ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ อ า ชี พ             
และสร้างขีดความสามารถ          
ในการแข่งขันของประเทศ 

3 .  ขั บ เ ค ลื่ อ น 
ศู น ย์ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ                          
ท า ง ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า               
(Excellent Center) 

7.  การขับ เคลื่ อนศูนย์ ความ เป็น เลิ ศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหาร
เครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
( Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM) 

สอศ. 

8. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 

สอศ. 

4. พัฒนาทักษะทางอาชีพ 9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูน
ทั ก ษ ะ  ( Re-skill) พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  ( Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 

สพฐ./สอศ./ 
กศน./สช. 

1 0 .  ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ร ะ บ บ
การศึ กษาไทย ด้วยการน า
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี             
ที่ ทั น สมั ย ม า ใช้ ใ นก า ร จั ด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 

                   - 10. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใ ช้ ในการจั ดการศึ กษาทุก ระดั บการศึ กษา        
ที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะ
ดิจิทัลใช้ชีวิตประจ าวัน 

สพฐ./สอศ./
กศน./สช. 

1 1 .  ก า ร เ พ่ิ ม โ อก า สแล ะ 
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

5 .  ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

11. การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ทีม่ีคุณภาพส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

สพฐ./สอศ./
กศน./สช. 

12.การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา 
และติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา 

สพฐ./สอศ./
กศน./สช. 

12.การจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย  
โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 

6. การศึกษาตลอดชีวิต 
 

                             -  

7. ฐานข้อมูล Big Data                              -  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5           ๕๑ 
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ประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจ ติดตาม 
เร่งรัด ก ากับนโยบายที่เป็นจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบายเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้การตรวจราชการเป็น
มาตรการส าคัญในการตรวจ ติดตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สูงสุดตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 101/256๕ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 
1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา ทุกระดับ

การศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัล ในชีวิตประจ าวัน  

2. นายณัฐพงษ์  นวลมาก การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือ 
เข้าสู่ระบบการศึกษา    

3. นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4. นายปรีดี  ภูสีน้ า การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับ
วิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

5. นายทวีศักดิ์  เท่ียงธรรม การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์
บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational 
Manpower Networking Management : CVM) 

6. นายธนากร  ดอนเหนือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 

7. นายธฤติ  ประสานสอน การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี คุณภาพส าหรับคนพิการ และ
ผูด้้อยโอกาส และผู้เรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

8. นายพิเชฐ  โพธ์ิภักดี การจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน            
ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นท่ี 

9. นายธีร์  ภวังคนันท์ การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรคการเรียนรู้       
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ                       
(Active learning)  

10. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย                            
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

11. นางสุปราณี  นฤนาทนโรดม การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมท้ังการจัดการเรียนการสอน 

12. นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) 
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