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คำนำ 
 

              การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย  
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ และติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที ่19/2560 ข้อ 5 (4) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบและ  
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 ได้บัญญัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค  ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล   
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จึงได้จัดทำแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดำเนินไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ .ศ . 2546 มาตรา 20  

ได้กำหนด “ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู ้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา” 
ประกอบกับการตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่ จะทำให้                
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ใน
การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอำนาจ
หน้าที่กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  ทั ้งนี ้ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงจะตรวจ
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตรวจติดตามความสัมฤทธิ ์ผลของ
แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวง ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งตรวจติดตามแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน ตลอดจนปัญหาสำคัญในพื้นที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ซึ่งกำหนดสรุปได้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ โดยประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ 8 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้การตรวจราชการดำเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการประจำปีหรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี โดย
ให้จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดทำแผนการตรวจราชการฯ     
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้น 
ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และสนับสนุนการตรวจราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื ่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจราชการของ กลุ ่มงานสนับสนุน       

การตรวจราชการ  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ 
 2.2 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ส่วนที่ 1 
                           บทนำ 
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 2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการ
ภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2.4 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายการ
ตรวจราชการและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามบริบทพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ด้านการศึกษา  

 2.5 เพื ่อผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบัต ิตามนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา หรือการนำ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสู่การปฏิบัติ  เพ่ือการเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านการศึกษา  

3. เป้าหมาย  
 หน่วยงานที ่ร ับการตรวจราชการ ได ้แก ่  หน ่วยงาน /สถานศึกษา ในกำก ับ ด ูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ 

4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจราชการฯ 
             1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             2. ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่  12 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ย ุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และ
แนวโน้มทิศทางการศึกษา                

 3. จัดทำร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการของกลุ่มงานการตรวจราชการ  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัด
แพร่ 

 4. นำเสนอร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เสนอศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและให้ความเห็นชอบ  

 5. ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจราชการฯ 

 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การ
จัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

5. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   

                     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนภารกิจ/นโยบายสำคัญด้านการศึกษาของรัฐสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. ม ีการประสานความร ่วมม ือระหว ่างหน ่วยงาน องค ์กร และเคร ือข ่ายภาค ีต ่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ ตลอดจนระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับ
การพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ส่งผลต่อการบูรณาการการทำงานและทรัพยากรของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 3. หน่วยงาน สถานศึกษา สามารถที ่จะเตร ียมความพร ้อมในการร ับการตรวจราชการ                     
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิบัติงานตามแผน                 
การตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้
 4. หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ สามารถนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานจากกระบวนการตรวจราชการไปปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐ และสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการวางแผนนโยบาย
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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 แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดทำแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักการที่สำคัญของการจัดทำ
แผนฯ  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

  การศ ึกษาของจ ังหว ัดแพร ่ ม ีค ุณภาพโดยนำหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงและ
เทคโนโลยี    มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  พันธกิจ 

1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม  
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
                     3. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่  สังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา     

    

ส่วนที่ 2 
หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ 

แผนการตรวจราชการการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด   การศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

  หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 
                   หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
                    รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง               
เพื ่อพัฒนาร ่างกาย จ ิตใจ วิน ัย อารมณ์ ส ังคม และสติป ัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสร ิมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย            
                    รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน   ในการจัดการศึกษาทุก

แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560

2. พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2546

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบ

แห่งชาติ 
ท่ี 19/2560

4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี

5. แผนการศึกษา
แห่งชาติ               

พ.ศ. 2560-2579
6. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ       

ฉบับท่ี 12

7.นโยบายรัฐบาล

8. จุดเน้น
เชิงนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. 64

9. ระเบียบ 

การตรวจ

ราชการฯ 60 

 

10.ประกาศ 
สป. เร่ือง การแบ่ง

หน่วยงานภายในฯ 

5
1 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท ำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการ และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ  ได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา     
ตามความถนัดของตน            
  ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา 
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว       

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 
54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้         
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ   ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด       
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับพ้ืนที่ดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258  ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
 มาตรา 20 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู ้ตรวจราชการของกระทรวง เพื ่อทำหน้าที่  
ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื ่อนิเทศให้คำปรึกษา  
และแนะนำเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
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  ในระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่น ให้ทำหน้าที่ติดตาม และ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนะนำเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
  ในระดับเขตพื้นที ่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล       
การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
  การดำเน ินการตามวรรคหน ึ ่ งและวรรคสาม ให ้ม ีคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษาเป็นผู ้ร ับผ ิดชอบดำเนินการ สำหรับกระทรวงศึกษาธ ิการ  
หรือสำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
  การดำเน ินการในเร ื ่องการตรวจราชการและการดำเน ินการของคณะกรรมการต ่างๆ 
ที่กำหนดในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงาน
คณะกร รม ก า ร ก า ร อ ุ ด ม ศ ึ กษ า  ท ี ่ ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก า ร ได ้ โ ด ย อ ิ ส ร ะพ ัฒ นา ร ะบ บบ ร ิ ห า ร  
และการจัดการที ่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู ่ภายใต้กา รกำกับดูแล 
ของสภาสถานศึกษา 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                       
    ของกระทรวงศึกษาธิการ  
            ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ                 
ในระดับพื ้นที ่ ทำหน้าที ่ข ับเคลื ่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน                      
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่                 
          (๓) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (4) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
         (5) ประสานการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา  
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
           ข้อ 8 (6) ให ้คณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดม ีอำนาจหน้าที ่กำกับ เร ่งร ัด ต ิดตาม  
และประเมนิผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
           ข้อ 11 (3) ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  
ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ ใน
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เขตจังหว ัดในการส ั ่งการ กำกับ ด ูแล เร ่งร ัด ต ิดตามและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของส ่วนราชการ  
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
                    (7) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ แนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2561-2580) 
 แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ.2561-2580) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิระยะ  20 ปี  
(พ .ศ . 2561-2580) ท ี ่ คณะกรรมการจ ั ดทำย ุ ทธศาสตร ์ ช าต ิ ได ้ ด ำ เน ิ นการยกร ่ า งต ามแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์    และ
เป้าหมายของชาติที ่คนไทยทุกคนต้องการบรรล ุร ่วมกัน  รวมทั ้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซ ึ ่ ง เป ็นแนวทาง  ท ิศทาง  และว ิธ ีการท ี ่ท ุกองค ์กรและคนไทยท ุกคนต ้องม ุ ่ งดำเน ินการไปพร ้อมกัน 
อย ่ างประสานสอดคล ้ อง  เพ ื ่ อ ให ้บรรล ุซ ึ ่ งส ิ ่ งท ี ่ คน ไทยท ุกคนต ้ องการ  ค ือ  ประเทศไทยม ั ่ น คง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน 
  1. ความม่ันคง  
  2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะร ัฐมนตร ีม ี มต ิ เม ื ่ อว ันที่  14 ม ีนาคม  2560 เห ็นชอบแผนการศ ึกษาแห ่ งชาติ   
พ .ศ . 2560–2579 เพื ่อใช ้เป ็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะยาวสำหร ับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการศ ึกษา  
ของประเทศได้นำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศ ึกษาและการศ ึ กษา เพ ื ่ อการม ี งานทำและสร ้ า ง งานได้  ภายใต ้บร ิบทเศรษฐก ิจและส ั ง คม 
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศ ึ ก ษ า แ ห ่ ง ช า ติ  พ .ศ . 2560 – 2579 ไ ด ้ ก ำ ห น ด ส า ร ะ ส ำ ค ั ญ ส ำ ห ร ั บ บ ร ร ล ุ เ ป ้ า ห ม า ย 
ของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได ้แก่ การเข ้าถ ึงโอกาสทางการศ ึกษา  (Access) ความเท่าเท ียม 
ทางการศ ึกษา  (Equity) คุณภาพการศ ึกษา  (Quality) ประส ิทธ ิภาพ  (Efficiency) และตอบโจทย ์บร ิบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า  
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วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื ่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ และคุณธรรมจริยธรรม รู ้จ ักสามัคคี                   

และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ  ระยะ 20 ป ี  ส ู ่ การปฏ ิ บ ั ต ิ อย ่ า ง เป ็ นร ู ปธรรม เ พ่ื อ เตร ี ยมความพร ้ อม 
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที ่พ ัฒนาแล้ว มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ย ั ่งยืน  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหลักการที่สำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
          1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                  
อย ่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูม ิค ุ ้มก ันและการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่ดี   
ซึ่งเป็นเงื ่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย               
เป็นสังคมคุณภาพมีที ่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที ่ด ีมีความสุข และอยู ่ร่วมกัน  
อย่างสมานฉันท์  
     2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย  
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   อย่างมีคุณภาพ 
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ร วมถ ึ ง ก า ร ส ร ้ า ง คน ให ้ ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ แ ล ะอย ู ่ ก ั บ ส ิ ่ ง แ ว ดล ้ อมอย ่ า ง เ ก ื ้ อ ก ู ล  อน ุ ร ั กษ ์  ฟ ื ้ น ฟู  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
    3. ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์     ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพ ัฒนาแล ้ว  ด ้ วยการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง” หร ือเป ็นคต ิพจน์  
ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
     4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีมา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs)  
     5.  ย ึด “หล ักการเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจท ี ่ลดความเหลื ่อมล ้ำและข ับเคล ื ่อน 
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
      6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5  ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื ่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ ่งมั ่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว             
ในศตวรรษที่ 21” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก 
และนโยบายเร่งด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้
โดยตรง  
นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้        

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์       
2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ    
3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม        
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก        
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย     
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค     
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก       
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย    
9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน    
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ        
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ของนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยกระทรวงศึกษามีบทบาทหลักดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลหลัก          
   ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
   ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่
ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ    
   ข้อ 2 (2.5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู ้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู ้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที ่ของรัฐ               
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพ 
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
   ข้อ 3 (3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี
โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   ข้อ 5 (5.2.3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการราย
ใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เอื ้อต่อการพัฒนาผู ้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที ่ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ 
   ข้อ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพ                
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง     
และขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะ
ทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
   ข้อ 5 (5.3.3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่ โดยเพิ ่มทักษะการ
ประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้าน
การตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งมี
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ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ   เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตร
ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 
   ข้อ 5 (5.4.5) ส ่งเสริมให้เก ิดการกระจายรายได ้จากธ ุรกิจท่องเที ่ยว สู ่ช ุมชน                    
โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ
สนับสนุนและการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น 
ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
อาท ิการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
   ข้อ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากและ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
   ข้อ 5 (5.9.3) ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนา
แอพพลิเคชั่น นวัตกรรม และดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
   ข้อ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   ข้อ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและ   
เป็นธรรม 
   ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว 
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ คำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรม
เลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก               
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
   8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
ครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง  แสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคตและ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
โดยการจัดระบบ และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
กําลังคน ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม  ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
และเตรียมการสำหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ในอนาคต รวมทั้ง
เร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิว ิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
   8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือ
กลับมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกันหรือร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 
   8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
   8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรในเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0  ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร      
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื ่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี ่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ                   
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
   8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการ
เรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการ
ทำงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่ การเพิ่ม ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
   8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ งส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือ
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช ่วงว ัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเร ียนรู้                     
และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื ่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุน เพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ ่งเน้นกลุ่มเด็กด้ อยโอกาสและกลุ ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู ้เร ียนและลักษณะพื ้นที่                 
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
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การศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้ กู ้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 
   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะ                 
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที ่ม ีศ ักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู ่น ักกีฬาอาช ีพ การก ำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน                   
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในอนาคต 
   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที ่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์                     
ที ่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที ่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย                    
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคน      
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชน  เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิตซึ่งเป็นการ
เรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไป
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
   ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
   9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ                 
ที ่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื ่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ        
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริม  ความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้ง  ในระบบและนอกระบบให้
ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การดำรง
ชีพ 
 นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  ดังนี้        
 1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน      
 2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก   
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร       
 5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน    
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 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต    
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 11      
 8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
 9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน      
 11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชน และดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ            
 12. การแก้ปัญหาภัยแล้ง         
 นโยบายเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ     
 ข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  
 ข้อ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
โดยต่อยอด อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมือง
อัจฉริยะและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
ระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  และชุมชน ในการเข้าถึง
ตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลการสร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะทั ้ง ในส่วน
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู ้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั ้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ ่งสู ่ระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั ้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริม                
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื ่อแบ่งปันองค์ความรู ้ของสถาบันการศึกษา                       
สู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซ
เบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการสร้างความสมานฉันท์   

16 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

8. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)  

 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน ้นของกระทรวงศึกษาธ ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อให ้ส ่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ ้มค ่า เพื ่อม ุ ่งเป ้าหมาย คือ ผ ู ้ เร ียนทุกช่วงว ัย  จ ึงประกาศนโยบายและจุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที ่ ศธ. 
0208/21880 ลงวันที่  27  ธันวาคม  2562  ดังนี้   
          หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งใน
ส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบาย
เร่งด่วน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ ยังสนับสนุน การขับเคลื ่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็น  คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

          ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึง
กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม 
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ           
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
                   3 .  ปร ั บ ร ื ้ อ และ เปล ี ่ ย นแปลงระบบการบร ิ ห า รจ ั ดการและพ ัฒนากำล ั ง คนข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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                   4.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 
                  จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
                             - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
                             - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
                             - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากข้ึน 
                             - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
                      1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                            -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
                            -  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียนและผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
                            -  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
                            -  พัฒนาคร ู ให ้ม ีท ักษะ ความร ู ้  และความชำนาญในการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
                            -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที ่ม ีความรู ้และความสามารถในทางปฏิบัต ิ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
                            -  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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                   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                            -  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
                            -  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
                            -  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที ่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            -  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
                   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                      -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
                      -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 
                   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                       -  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                       -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
                       -  ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
                  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                       -  เสริมสรา้งการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
                       -  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 
                  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                       -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่
มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

19 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

                       -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
                       -  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                       -  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
                       -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
                       -  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
                       -  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
                       -  ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
                   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้        
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2)  ลดการ
จัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ำซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น       
สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ  โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื ้นที ่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั ้งรายงาน               
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
                  อนึ ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน  
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9.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560          
 ได้กำหนดกรอบและแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระดับ
กระทรวง ไว้ดังนี้  

 หมวด 1 ข้อ 7 การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
(๑) เพื ่อชี ้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู ้ร ับการตรวจ นำแผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการให้ครบถ้วน  
       (2) เพ ื ่อต ิดตาม ประเม ินผล และเสนอแนะการบร ิหารงบประมาณการจัดการศ ึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
       (3)  เพ ื ่ อศ ึกษา ว ิ เคราะห ์  ว ิจ ัย  ต ิดตามและประเม ินผลระด ับนโยบาย เพ ื ่ อน ิ เทศ  
ให้คำปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 
       (4) เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าความสำเร็จปัญหา อุปสรรคและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
       (5) เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำชี้แจง ให้
เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง  
เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศ ให้คำปรึกษาและ
แนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู ้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
          การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา       
ของสถานศึกษาของรัฐที ่จ ัดการศึกษาระดับปริญญาที ่เป็นนิติบุคคลที ่สามารถดำเนินกิจการได้โดยอิสระ          
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที ่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู ่ภายใต้  
การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  
 ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ  
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ และ
จะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้          
 ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ส ั ่งเป ็นลายลักษณ์อ ักษร ให ้ผ ู ้ร ับการตรวจปฏิบ ัต ิในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่ง ให ้ถ ูกต ้อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี  
 (2) ส ั ่ ง เป ็นลายลักษณ์อ ักษรให ้ผ ู ้ ร ับการตรวจ ปฏ ิบ ัต ิหร ืองดเว ้นการปฏิบ ัต ิงานใดๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน  
อย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั ่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิ จารณา 
โดยด่วน 
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 (3)  ส ั ่ ง ให ้ผ ู ้ ร ับการตรวจช ี ้ แจง ให ้ถ ้อยคำ หร ือส ่ ง เอกสารและหล ักฐานเก ี ่ ยวกับ  
การปฏิบัติงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 
       (4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือเมื่อมี
เหตุอันควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 (6)  แต ่งต ั ้ งบ ุคคลหร ือคณะทำงานเพ ื ่ อสน ับสน ุนการดำเนิ นงานตามอำนาจหน ้าที่  
ได้ตามความเหมาะสม 
 (7) ปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที่ผู ้บังคับบัญชามอบหมายและให้สำนักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หมวด 2 ข้อ 19 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1)  เพ ื ่ อ ให ้ การจ ั ดการศ ึ กษา เป ็น ไปตามภารก ิ จและนโยบายการจ ั ดการศ ึ กษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 (3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
 (4)  เพ ื ่ อ ให ้ ค ว าม เห ็ น เ ก ี ่ ย วก ั บป ัญหาและข ้ อ เ สนอแนวทางการ จ ั ด การศ ึ ก ษ า  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข ้อ 20 ให ้ม ีคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเก้าคน ซึ่ งแต่งตั้งจาก ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านรวมกัน และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการตามข้อ 20 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1)  ก ำหนดน โยบาย  เ กณฑ ์ ม าตรฐ าน  ระบบการต ิ ดตามตรวจสอบประ เม ิ นผล 
และแผนการตรวจราชการประจำป ี  แผนการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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    (2)  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    (3)  กำก ับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการของส ่วนราชการ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ           
การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 (8) ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  การ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการ  สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการและระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560               
ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้       

  สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   1. ดำเนินการเกี ่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการตรวจราชการ
และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   3. ว ิจ ัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลของกระทรวง 
    4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ผู้รับการตรวจ : หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐใน
สังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนเอกชน มีหน้าที่ ดังนี้  
   1. อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ที่
ทำหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที ่จะรับ               
การตรวจราชการ 
   3. ชี้แจงหรือตอบคำถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ  

   4. จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
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   5. ปฏิบ ัต ิหร ืองดการปฏิบ ัต ิงานใดๆ ที ่ผ ู ้ตรวจราชการได ้ตรวจและแนะนำในระหว ่าง 
การตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู ้บังคับบัญชาเพื ่อทราบหรือพิจารณา และรายงาน               
ให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน 
   6.รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของผลการดำเนินการตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจราชการ 
   7. ดำเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ ระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 ระดับส่วนราชการ 
    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด  
    2. ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา            
ของหน่วยงานในสังกัด  
    3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 
    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา           
ของหน่วยงานการศึกษา  
    3. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  
    4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
ไปยังคณะกรรมการ 
    5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที ่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ 
ผลการดำเนินการต่อปลัดกระทรวง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
    6. จ ัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื ่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับภาค 
    7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดของหน่วยงานการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
    2. ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจ ัดการศึกษา                      
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
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    3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด 
    4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                
และสำนักงานศึกษาธิการภาค   
   5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง       
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

13. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยข้อ 2.5 เกี ่ยวกับหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 

(1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ  
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  

ข้อ 4.5 หน้าที ่ ความรับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล มีดังนี้ 

(1) ร ับผ ิดชอบงานธ ุ รการของคณะอน ุ กรรมการบร ิหารราชการ เช ิ งย ุทธศาสตร์                             
และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ข อง กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 

(2) ขับเคลื ่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร  
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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(3) ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ

การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั ่งการ กำกับ ดูแล เร ่งร ัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการ                   
หร ือหน ่ วยงานและสถนศ ึ กษาในส ั งก ัดกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ ในจ ั งหว ัด ให ้ เป ็น ไปตามนโยบาย                                     
ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

(8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่  จะทำให้การ
ปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ 
อันเกิดจากการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๖  ก ำ ห น ด ใ ห ้ ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร ม ี ผ ู ้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร      
ของกระทรวงเพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผล ระดับนโยบาย เพ่ือ
นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา โดยรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวง 
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง รวมถึงคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการและสอดคล้องกับ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ   

 เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ถือแนวปฏิบัติ 
ในการตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถแบ่งภารกิจของการตรวจราชการระดับกระทรวงออกเป็น  3 ประเภท 

๑.1 ประเภทการตรวจราชการระดับกระทรวง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
        1) การตรวจราชการกรณ ีปกติ  : เป ็นการตรวจต ิดตามแผนงาน/โครงการท ี ่ ส ำคัญ 
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการ ที่รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลา การ
ตรวจราชการ                                    
                                    รอบที่ ๑ : ตุลาคม  ๒๕๖3 – มีนาคม  ๒๕๖4     
     รอบที่ ๒ : เมษายน  ๒๕๖4 – กันยายน  ๒๕๖4 
   2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ : เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรีและผู ้ตรวจราชการกระทรวงอื ่น ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนัก
นายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย

ส่วนที่ 3 
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงที่เก่ียวข้อง ตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
   รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564   
                               รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564 
  3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ : เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ  
ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี         

         3.๑ การสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

      3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ  ที ่เป็นภัย 
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

      ๓.3 กรณีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ    
1.2 ประเด็นการตรวจราชการ และเครื่องมือการตรวจราชการ             
                           เน ื ่ องจากผ ู ้ ตรวจราชการกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ หน ่ วยงานสน ับสน ุนการตรวจ 
และเครือข่ายการตรวจราชการ จะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการที ่เป ็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น  
สำน ักตรวจราชการและต ิดตามประเม ินผล สำน ักงานปล ัดก ระทรวงศ ึกษาธ ิการ ผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการตรวจราชการเพ่ือให้การตรวจราชการมีคุณภาพ และ มีความ
แม่นยำในผลการตรวจและความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องมือ
การตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ นำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด เครื่องมือการตรวจ
ราชการประกอบด้วย 
          (๑) แบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบ รต. ๒๕๖4) 
          (๒) แบบประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษ 
 

1.3. ขั้นตอนการตรวจราชการ ดังนี้  
       ๑) แจ้งและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ และหน่วยรับตรวจ เพ่ือแจ้งกำหนดการ
ตรวจราชการตามปฏ ิท ิน และประเด ็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการตามแผน 
การตรวจราชการประจำปี 
       ๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ คู่มือการตรวจราชการ  เครื่องมือ/
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นตามนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ 
                               3) ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ
ประจำปี/แนวทางการตรวจราชการประจำปี  กำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น   การตรวจ
ราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                               4 )  จ ั ดทำร าย ง านผลการดำ เน ิ น ง านตามน โยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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                               5) จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการ และคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม 
    6) ขออนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจราชการตลอดจนการ
ขออนุมัติพาหนะรถยนต์ของทางราชการ 
                               7)  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานต่อศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละครั้ง 
                               8)  ประสานแจ ้ ง  (ถ ้ าม ี )  เก ี ่ ยวก ับผลการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสั่ง
การ      
 
1.4  การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระดับจังหวัดแพร่ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

1 ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาคเพื ่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวชี ้วั ด/ 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

๓ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

4 จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล  
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 แจ้งส่งแบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 

6 จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ และส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
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ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 
8 นำเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงาน  

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9 อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

10 ชี้แจงและตอบคำถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
11 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
12 สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  
13 จัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 
14 จัดทำรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั ่งการหรือข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
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c 

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอน 
การสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดับพ้ืนที่ 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ. 

ส่งรายงานการบันทึกสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อำนวยการในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
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1.5  การปฏิบัติงานรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแพร่ 
                   กระบวนการขั้ นตอนการปฏ ิ บ ั ต ิ ง านร ั บการตรวจราชการ  การต ิ ดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 จ ัดทำข ้อม ูลสารสนเทศ เพ ื ่อ เตร ียมร ับการตรวจราชการ การต ิดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2 ร่วมประสาน/รับทราบกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ /ตัวชี ้วัด /แบบรายงาน       
ผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็น
นโยบายการตรวจราชการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
นิเทศ หน่วยงาน/สถานศึกษาระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 

4 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการฯ/ตัวชี ้วัด ตามที่อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ 

5 นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ต่อผู ้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผู ้ร ับการตรวจราชการ 
ระดับจังหวัด  

6 ส่งรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามแบบรายงานฯ ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด 

7 ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 
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Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร.และคณะ 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธจ. 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯกับสถานศึกษา(ถ้ามีหน่วยตรวจเยี่ยม) 

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร.และคณะพิจารณา/สั่ง
การ 

 

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธจ. 

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

ส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ถึง ศธจ./หน่วยงานต้นสังกัด 

นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นนโยบาย 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมูล การนำเสนอตามแบบรายงานฯ 
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1.6  การรายงานผลการตรวจราชการ การต ิ ดตาม ตรวจสอบและประเม ิ นผลการจ ั ดการศ ึ กษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

               กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

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

3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

 

                            กระบวนการ/ขั้นตอนการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำรายงานตามแบบรายงานที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา และผู ้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด 

2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดทำรายงานตามแบบรายงาน  
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชา 
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2. การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 
 กระทรวงศึกษาธ ิการ ได ้กำหนดพื ้นที ่การตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ ตามคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
โดยมีเขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที ่ ๑ - ๑๘ และได้ม ีประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื ่อง การจัดตั ้งกลุ ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที ่เป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๖ ภาค  
 ทั้งนี้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการแบ่งเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่มุ่งเน้น 
ให้ความสำคัญกับเขตพื้นที่ที ่ติดต่อกัน ซึ่งมีภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม และลักษณะของพื้นที่
เศรษฐกิจ และสังคมที ่ม ีความใกล้เค ียงกันมีจ ุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส ังคม ว ัฒนธรรม 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง 

- 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 หนองบัวลำภู 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 อำนาจเจริญ อุบลราชธานี๑๔ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่๑๕ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย๑๖ น่าน พะเยา แพร่ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ตาก พิษณุโลก๑๗ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กำแพงเพชร นครสวรรค์๑๘ พิจิตร อุทัยธานี 
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หมายเหตุ :  จังหวัดที่พิมพ์ตัวหนาเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
                เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม  
                พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    

3. เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ม ีอำนาจหน้าที ่และปฏิบ ัต ิงานให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจ ัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป. 31/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  ลงวันที่  
13 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
1. นายศรีชัย  พรประชาธรรม เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร                                                                                

เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี๒  จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่๑๕  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน 

2. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
จังหวัดเชียงราย๑๖  จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร ่

3. นายสรุินทร์  แก้วมณ ี เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จงัหวัดอำนาจเจรญิ จังหวัดอุบลราชธานี๑๔ 
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก๑๗  จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสโุขทัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

4. นายณัฐพงษ์  นวลมาก เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน        
จังหวัดนราธิวาส จังหวดัปัตตานี จังหวัดยะลา๗ 

5. นายวัลลพ  สงวนนาม เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช๕ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสงขลา 
เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน  
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต๖  จังหวัดระนอง จังหวัด
สตูล 

6. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบรุี จงัหวัด
สระแก้ว 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา๑๓  จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสรุินทร์ 
 

7. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
จังหวัดกาญจนบรุี จังหวัดราชบุรี๓ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม๔ จังหวัด
สมุทรสาคร 

8. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา๙  จังหวัดชลบุรี๘ จังหวัดระยอง       
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                                       
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น๑๒ จังหวัดมหาสารคาม จังหวดัร้อยเอ็ด 

9. นายปรดีี ภสูีน้ำ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน                                                            
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรอียุธยา จังหวัดลพบุรี๑ จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 

10. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์๑๘  จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี 

11. นายธนากร  ดอนเหนือ เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จงัหวัด
อุดรธานี๑๐ 

12. นายธฤติ  ประสานสอน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒                                        
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร11 

หมายเหตุ : จังหวัดที่พิมพ์ตัวหนาเป็นที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้ง 

                สำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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1.  การตรวจราชการ กรณีปกต ิ

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านความม่ันคง 
 

- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง
ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูน
ทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้
ท ักษะใหม่ (New skills) เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพในการ
แข่งขัน  

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน.       

- การจัดการศึกษาแบบทวิศกึษา และห้องเรียนอาชีพสู่
การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ   

•  สพฐ./ สอศ.        

- การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี •  สอศ.        

3. ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

- การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21      

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

- การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
 
 

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

ส่วนที่  4 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

- การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP                                     

•  สพฐ./ สช./    
สอศ./ กศน. 

- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  •  สพฐ./ สช./ 
อปท. 

- การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

•  สพฐ./ (สศศ.)/ 
กศน. 

5. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  •  สพฐ. 

- โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  •  สพฐ. 

- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล       •  สพฐ. 

- โรงเรียนขนาดเล็กท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง •  สพฐ. 

 

2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 2.1 กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 378/2563 เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 
2564 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

    1.1 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) 
                               1) การฟื ้นฟูคุณภาพชีว ิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในภาพรวม   
                           2) การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร  
                            3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)  
  4) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
                         1.2 การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน/การพัฒนาเชิงพื้นที่ จุดเน้นในการตรวจ
ติดตาม คือ เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม 

39 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และจังหวัด หรือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกหยิบยก 
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด  
 2.2 การตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 ***เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2563 โดยมีจังหวัดสมุทรสาครเป็นจุดเริ ่มต้นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพื่อให้การตรวจราชการ 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินการได้ และเป็นการปรับ
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบปรับวิธีการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ ๑ จากการตรวจราชการโดยการลงพื้นที ่เป็นการตรวจราชการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยายกรอบระยะเวลาของการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ ๑  เพื่อให้สอดคล้อง 
กับแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Video/Web Conference) ในการตรวจราชการ 
ทั้งในส่วนของการรับฟังรายงานและการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานฯ และ/หรือ การสังเกตการณ์การดำเนินงาน
ในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ข้อมูลการดำเน ินงานในส่วนที ่เก ี ่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ตามภารกิจ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้      
  1) ประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการมีการต่อยอดความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่ดำเนินการโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนสามารถ
ฝึกอาชีพได้ก่อนที่จะโตไปวัยแรงงาน รวมทั้งให้ประชาชนในวัยแรงงานได้เข้ามาเสริมและพัฒนาทั กษะ (Upskill) 
และสร้างทักษะใหม่ที่ต่างไปจากเดิม (Reskill) เพื่อให้คนที่ทำแล้วได้พัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งสำนักงาน กศน. 
เข้ามาต่อยอดอาชีพใหม่ ๆ เพื่อให้สินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดพร้อมร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมการขายออนไลน์ ทำให้มีสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดมากขึ้น      
   2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กับฝุ ่นละออง PM2.5 ทางสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ สร้างนวัตกรรม อาทิ ส่งเสริมให้นักศึกษาประดิษฐ์เครื่องสเปรย์ละอองฝอย 
เพื ่อมาบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้ง กศน. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  
อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ   

 3.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19)  (ทุกสังกัด) 
 3.2 มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (ทุกสังกัด) 
 
4. แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     4.1  การตรวจราชการกรณีปกติ  
          นโยบายท่ี  1  ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
          นโยบายท่ี  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ 
           2.3  การจัดการศึกษาแบบทวภิาคี 
          นโยบายท่ี  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
         3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
          นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 
          นโยบายที่  5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

5.3  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
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ประเด็นการติดตามการตรวจราชการกรณีปกติ 
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 5)  ปัจจัยความสำเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวก

แก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการตามนโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 
ประเด็นการติดตามการตรวจราชการกรณีพิเศษ   

 1. การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19)  (ทุกสังกัด) 

 1)  รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
 2) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
 3) ปัญหา/อุปสรรค 
 4) ข้อเสนอแนะ 
 2. มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (ทุกสังกัด) 
      1) ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา 
  2) แนวทางในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา 
 3) ข้อเสนอแนะ 
5. การรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการตามประเภทการตรวจราชการในภาพรวมของหน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่  จำนวน  2  รอบ   
 รอบท่ี  1  ภายในเดือนมีนาคม  2564 
 รอบท่ี  2  ภายในเดือนกันยายน  2564 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561  

เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 
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ภาคผนวก ค  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 378/2563  

เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 

ลงวันที่ 8 ธนัวาคม 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

56 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

57 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

58 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 

เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 31/2564  

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 38/2564 

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
รับผิดชอบการตรวจราชการ และตดิตามประเมินผล 

ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะดา้น (Agenda Based) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 
68 



แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
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แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2564  
 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา  
  

นายอดุล  เทพกอม  
นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

คณะทำงาน 

1.  นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
2.  นางสาวจิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ 
3.  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
4.  นางสาวจุฑามาศ  วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ 
5.  นางพุทธพร  อินทรนันท์                    ศึกษานิเทศก์ 
6.  นางรจนา   ยอดดี                            ศึกษานิเทศก์ 
7.  นางจารุชา  ถิรชานิธิศ                       ศึกษานิเทศก์ 
8.  นางสาวพิชญา  ดีมี ศึกษานิเทศก์ 

 

บรรณาธิการกิจ  
 
                 

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
   

 

ออกแบบปก 
            

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
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