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และยุ ทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านการบริห ารจัด
การศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
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ปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ตลอดจนผู้
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความมุ่งหวังต่อไป
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ส่วนที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
3. การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4.การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้ สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา และบริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมและการ
พัฒนาประเทศ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หรือเทียบเท่า ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4.นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
5.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
7. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
8.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9.นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและมีทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจสร้างตัว
10. หน่วยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
11.ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
12.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
13.นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
14.หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
1.เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
3. เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5.ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
8.พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
1. เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายกาหนดโดยสาระสาคัญจะเป็น การเปิด
โอกาสในทรัพยากรมากขึ้น และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
2. จัดตั้งสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลพัฒนาให้มีตัวชี้วัด
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่เทียบเคียงได้ในระดับสากล เพื่อประเมินผลสาเร็จของระบบ
การศึกษาไทยในภาพรวม ซึ่งต้องหารื อร่ ว มกับองค์ กรต่างๆ เช่ น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
เป็นต้น
4. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถาบันอุดมศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ส่วนที่ 2
แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ.2546
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี ผู้ ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาแนะนา เพื่อการปรับปรุงพัฒนา”
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยถือแนวปฏิบัติในการดาเนินการดังนี้
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 ข้อ 8การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้
ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปี หรือตามที่ได้รับคาสั่ งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีให้จัดทาแผนการตรวจราชการตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจ
ราชการร่วมกันจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาพ.ศ.2549หมวด
2 ข้อ9(1)กาหนดให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแผนการ
ตรวจราชการประจาปีแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นภารกิจสาคัญมากาหนด
เป็นนโยบายการตรวจราชการและประเด็นการตรวจราชการในแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีกรอบแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
1. เป็นนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน
(พ.ศ.2555–2558)และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คณะกรรมการจัดทาแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ได้
ร่ว มกัน พิจ ารณาคัดเลื อกนโยบายแผนงานงาน/โครงการ เพื่อกาหนดเป็นนโยบายการตรวจราชการและ
ประเด็นการตรวจราชการ ตามหลัก เกณฑ์การพิจารณา คือ เป็นนโยบายแผนงาน โครงการตามนโยบาย
รัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศและเป็นนโยบายแผนงาน/โครงการ ที่มี
งบประมาณสูงมีพื้นที่ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทั่วประเทศรวมถึงมีนัยสาคัญต่อนโยบายหรือ
ความเสี่ยงสูง
3.เป็นนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศ
หรือเป็นประเด็นปัญหาทางการศึกษาที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาเป็นการเร่งด่วน

สาระสาคัญของแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 2 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ส่วนที่ 3การตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 4การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ส่วนที่ 5 ปฏิทินการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
2.2เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเร่งรัดดาเนินการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2.3เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการตรวจราชการให้สอดคล้องกั บระบบการตรวจราชการแบบ
บูร ณาการเพื่อมุ่งผลสั มฤทธิ์ตามนโยบายรั ฐ บาลร่ว มกันในระดับส านักนายกรัฐ มนตรีและระดับกระทรวง
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ หรือส่วนที่เป็นภาระงานสาคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
2.4เพื่อนาข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ไปสู่การปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลความสาเร็จจากการนาข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสู่การปฏิบัติ
3.เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับการตรวจราชการ ได้แก่หน่วยงานในกากับ ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4.นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมาตรการที่สาคัญในการตรวจ ติดตาม นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามหลักการการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเพื่อเป็นการดาเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแล แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงกาหนดให้ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

ก. การตรวจราชการกรณีปกติ ประกอบด้วยนโยบายการตรวจราชการ ดังนี้
1.เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2.ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
3. เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
5.ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
6. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
7. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น
ประกอบด้วยประเด็นนโยบาย ดังนี้
1. ครัวไทยสู่ครัวโลก
2. การดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
ค. การตรวจราชการกรณีพิเศษ
1. การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษของประชาชน
อันเกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นภัย
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา
5. วิธีดาเนินการ
5.1กาหนดกรอบ รูปแบบ และสาระสาคัญของแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและแจ้ง
องค์กรหลัก /หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง เสนอนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่จะกาหนดในแผนการตรวจ
ราชการ
5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่หน่วยงานได้เสนอ นโยบายรัฐบาลแผน
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และแนวโน้มทิศทางการศึกษาโดยวิเคราะห์เหตุผล ความจาเป็ นของ
นโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ เพื่อพิจารณากาหนดนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ
5.3 กาหนดประเด็นการตรวจราชการแนวทางการตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ
5.4 จัดทาเครื่องมือการตรวจราชการ
5.5ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบหลักการ แนวทาง และจัดเตรียมการ รวมทั้งการประสานการ
ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการและอื่น ๆ
5.6 จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการการและติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการตรวจราชการ

5.7ดาเนินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ตามกาหนดและรายงานผลการตรวจราชการเป็นราย
เขตตรวจราชการรวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ต่อผู้บริหารระดับสูง
5.8 จั ดทาสรุ ป ผลการตรวจราชการในภาพรวมเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการรวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
7. การรายงานผลการตรวจราชการ
7.1 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ (ศธภ. 1-13) 2 งวด/ปี
7.2 สรุปภาพรวมผลการตรวจราชการ กรณีปกติ (ส่วนกลาง) 2 งวด/ปี
7.3 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายงานเป็นรายรอบ (2 รอบ/ปี)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1หน่วยงาน สถานศึ กษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนานโยบายที่สาคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการไปดาเนินการสู่การปฏิบัติ มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม
8.2หน่วยงาน สถานศึกษา นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจราชการไปปรับปรุงพัฒนา
แผนงาน/โครงการ ให้ส อดคล้องกับระบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการส่งผลต่อการวางแผนการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
8.3สามารถประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า ง ๆ ภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการสนับสนุนทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบบริการประชาชนใน
พื้นที่ทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยใช้การตรวจราชการเป็นเครื่องมือ
ทาให้มีการพัฒนาระบบการตรวจราชการที่สอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
และหน่วยรับตรวจ

ส่วนที่ 3
การตรวจราชการ กรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 3
การตรวจราชการ กรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. การพัฒนาระบบการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การตรวจราชการเป็นกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการ ซึ่งทั้งกากับทั้งภาพรวม และภายในหน่วย
ราชการ โดยประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
กรม บทบาทนั้นเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือผู้แทนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแต่ละระดับในการ
กากับ ดูแล ในการบริหารราชการให้ประสบผลสาเร็จ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือแนวปฏิบัติใน
การตรวจราชการตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยกรตรวจราชการ พ.ศ.2548 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ทั้งนี้สามารถ แบ่ง
ภารกิจของการตรวจราชการระดับกระทรวงออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การตรวจราชการกรณีปกติ
2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น
3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ
3.1การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ของประชาชนอัน
เกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา
3.3 กรณีได้รับมอบหมายอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
1. เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงาน นาแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
2. เพื่ อ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นประสิ ท ธิผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณการจัด การศึ กษาให้
สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
4. เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ช่วยเหลือ แนะนา ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
มีสมรรถภาพและขวัญกาลังใจในการทางาน

อานาจหน้าที่การตรวจราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549
ได้กาหนดการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง ไว้ดังนี้
การตรวจราชการ การติ ด ตาม ประเมิ น ผล และนิเ ทศการศึ กษาระดับ กระทรวง กาหนดให้ มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และแผนการตรวจ
ราชการประจ าปี แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่ ว นราชการสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
2) ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
3) กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ การบริหารงบประมาณของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
5) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
6) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน เพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ ตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
7) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบในการตรวจราชการประจาเขตตรวจ
ราชการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่างการตรวจ
ราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือเมื่อมีเหตุ
อัน สมควร โดยประสานการดาเนิ นงานกับ หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การตรวจราชการระดับกระทรวงให้ผู้ตรวจราชการ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปี เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
2) กาหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปี ต้องมีชื่อนโยบาย งาน โครงการ ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจ
3) ดาเนินการตรวจราชการและรายงานการตรวจราชการต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ และรายงานสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ให้สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) วิ จั ย และพั ฒ นาระบบและประสานเครื อ ข่ า ยการตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้สานักงานศึกษาธิการภาค มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
2) จัดทาแผนปฏิบัติการ การตรวจราชการตามนโยบายกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล การตรวจราชการกรณีพิเศษ และดาเนินการการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการติดตามประเมินผล การนิเทศการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3) ประสานงานกับเครือข่ายการตรวจราชการ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการ

4) รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายกรณีปกติ การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล การรายงานการตรวจราชการกรณีพิเศษและนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ การรายงานการติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
7) ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การติ ดตาม ประเมิน ผลและสนับสนุน การตรวจราชการระดับจังหวัด ให้ เป็นการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ
ระดับจังหวัด มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การติดตามประเมินผล การดาเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในระดับจังหวัด
2) ประสานงานการติดตามข้อมูลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในระดับ
จังหวัด บูรณาการแผนการจัดการศึกษาร่วมกับจังหวัดยุทธศาสตร์และอื่นๆ
3) สนั บสนุนการตรวจราชการ ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
4) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและรายงานผลกระทบ
การศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา ที่รับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้
1) อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมื อแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ที่ทาหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการเข้าไปในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
3) ชี้แจงและตอบคาถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ที่ทาหน้าที่
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4) จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจราชการ ตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
5) ดาเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

2. กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ
กิจกรรมย่อย
ขั้นตอนที่ 1
การปฏิบัติงานตรวจราชการ

1.1 การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ
1.2 การจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี
1.3 การกาหนดประเด็นพร้อมจัดทาเครื่องมือตรวจราชการ
1.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการตรวจราชการ (ACTION PLAN)

ขั้นตอนที่ 2
การดาเนินการขณะตรวจราชการ

กิจกรรมย่อม
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนการตรวจฯ รับทราบผล
การดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
2.2 การตรวจราชการในพื้นที่
2.3 บันทึกผลการตรวจราชการ

กิจกรรมย่อย
ขั้นตอนที่ 3
การดาเนินการหลังการตรวจ

3.1 รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูงหลัง
การตรวจราชการทุกครั้ง
3.2 ประสานแจ้งหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลจาก
ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการจากการตรวจราชการ
3.3 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
ทั้งในระดับเขตตรวจราชการ และระดับประเทศ

แหล่งข้อมูล : คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการตรวจราชการ
ขั้นตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตรวจราชการ
1.1 การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ
ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสาคัญในการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปอันเป็นที่ทราบหรือควรจะได้ทราบ เช่น กฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายของกระทรวง ข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่ที่จะไปตรวจ เช่น ข้อมูลผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดจาแนกตามเขตตรวจราชการ ข้อมูล
ทั่วไปของจังหวัด (เช่น พื้นที่/ประชากร) ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (เช่น สถานศึกษา จานวนครู/นักเรียน/
นักศึกษา) ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระดับจังหวัด ข้อมูลที่ปรึกษาภาคประชาชน
(2) ข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐได้กาหนดหรือ
วางหลักเกณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินของ สมศ. มาตรฐานที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
ราคามาตรฐานค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการต่างๆ เช่น อาคารเรียน บ้านพักข้าราชการระดับต่างๆ เป็นต้น
(3) ข้อมูลรายนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในแผนการตรวจราชการประจาปี และที่
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง องค์กรหลัก แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นต้น
1.2การจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี
แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
ดาเนินการโดยสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
(2) ก าหนดกรอบ รู ป แบบ และสาระส าคั ญ ของแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(3) แจ้งองค์กรหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่จะ
กาหนดในแผนการตรวจราชการ
(4) ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผนงาน/ งาน โครงการ
ที่ ห น่ ว ยงานได้ เ สนอนโยบายรั ฐ บาล แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และแนวโน้มทิศทางการศึกษา พร้อมทั้ง
โดยวิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นของนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่กาหนดในแผนการตรวจราชการ
ประจาปี

5) คณะทางานฯ จัดทาร่างแผนการตรวจราชการประจาปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการ กาหนดนโยบาย จุดเน้นและประเด็นการตรวจราชการ โดย
วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของนโยบายที่กาหนดในแผนการตรวจราชการประจาปี พร้อมทั้งกาหนด
ปฏิทินการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
(6) ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณากาหนดนโยบาย จุดเน้นและประเด็นการตรวจราชการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขร่างแผนการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
(7) นาร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
(8) จัดทาเอกสารแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และคาสั่งกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่องแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่
และมอบหมายภารกิจให้คณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(1) กาหนดประเด็น นโยบาย งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการต้องมีค วาม
สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) กาหนดระยะเวลาในการออกตรวจราชการ
(3) กาหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ
(4) กาหนดแผนปฏิ บั ติก ารตรวจราชการประจ าปี ต้อ งมีชื่ อนโยบาย งาน โครงการ
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจ
(5) แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เครือข่าย
การตรวจราชการทราบ และเป็นข้อมูลในการประสานการตรวจราชการ
1.3 การกาหนดประเด็นพร้อมจัดทาเครื่องมือตรวจราชการ
เนื่องจากผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ
และเครือข่ายการตรวจราชการจะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นเครื่องมือ
ตรวจราชการจึ ง มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จะท าให้ ก ารตรวจราชการมี คุ ณภาพ และมีค วามแม่ น ยาในผล
การตรวจเครื่องมือ การตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ นาไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด
1.4 การดาเนินงานตามแผนก่อนการตรวจราชการ
(1) ประสานเครื อข่ ายการตรวจราชการและหน่ ว ยรับ ตรวจ เพื่อ แจ้ งก าหนดการตรวจ
ราชการตามปฏิทินการตรวจราชการ และประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการในแผนการ
ตรวจราชการประจาปี

(2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการตรวจราชการ เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และ
ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นตามนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ
(3) จั ด ที ม งานหรื อ คณะร่ ว มตรวจราชการ ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(4) ขออนุมัติการเดินทางไปราชการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนต์ราชการ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินงานขณะตรวจราชการ
2.1 ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ
ประจาปี และรับทราบผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน
2.2 การตรวจราชการในพื้นที่ หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
2.3 บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง และวัน
เดือน ปี ที่ตรวจเป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการหลังการตรวจราชการ
3.1 สรุ ป ผลการตรวจราชการนาเรียนปลั ดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ และนาเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ ภายหลังการออกตรวจราชการทุกครั้ง
3.2 ประสานแจ้ งการสั่ งการของรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การและปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการเกี่ยวกับผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประสานการติดตามการรับข้อเสนอแนะไปดาเนินการของหน่วยงาน สถานศึกษาของรัฐ และเอกชนทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
3.3 การรายงานผลการตรวจราชการ ในการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ จะต้ องรายงานผลการตรวจราชการต่ อผู้ บั งคั บบั ญชาหรื อเพื่ อพิ จารณาแล้ วแต่ กรณี
การรายงานผลการตรวจราชการอาจดาเนินการได้ทั้งขณะตรวจราชการ หรือเมื่อกลับจากการตรวจราชการแล้วดังนี้
1) การรายงานขณะตรวจราชการ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอคาวินิจฉัย สั่ง
การจากผู้มีอานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกรณีที่ได้ตรวจพบ หรือได้ดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มี
ความสาคัญ และเห็นสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบโดยเร่งด่วน ให้ผู้ตรวจราชการรายงานเรื่องนั้นๆ ด้วย
วาจาหรือ ลายลักษณ์อักษร โดยทางโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสม ควรมีสาระสาคัญ
ได้แก่ ปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเมื่อกลั บจากตรวจราชการแล้วให้รายงาน
เรื่ องดั งกล่ าวเสนอผู้ บั งคับบั ญชาอีกครั้ งหนึ่ ง โดยแสดงรายละเอี ยดรวมทั้ งเอกสารหลั กฐานที่ เกี่ยวข้องไว้ ใน
รายงานด้วย

2) การรายงานผลเมื่อกลับจากตรวจราชการ ตามประเภทการตรวจราชการ ดังนี้
2.1) การตรวจราชการกรณีปกติ ให้ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ รั บผิ ดชอบต่ อปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ และรั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
- งวดที่ 1 : รายงานภายในเดือนเมษายน 2557
- งวดที่ 2 : รายงานภายในเดือนกันยายน2557
สาหรับการจัดทาประมวลผลการตรวจราชการในภาพรวมของประเทศ สานักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. รับผิดชอบดาเนินการ
2.2) การตรวจราชการกรณีพิเศษ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการตรวจ
ราชการ ภายหลังการออกตรวจราชการทุกครั้งตามที่ผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีสั่งการโดย
เร่งด่วน
2.3) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการตรวจ
ราชการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยรายงานเป็นรายรอบ ดังนี้
รอบที่ 1 (Project Reviews and Progress Reviews)รายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
รอบที่ 2(Monitoring/Evaluation) รายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

ประเด็น/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ กรณีปกติตามนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประเด็น/ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ กรณีปกติตามนโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

1.2 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
1.3 การยกระดับคะแนน PISA

1.4 การเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง
เขียนคล่อง

ตัวชี้วัด
-ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
ป.6, ม.3, ม.6 ใน 5 วิชาหลักเปรียบเทียบ 2 ปีล่าสุด
(ปีการศึกษา2554-2555)
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบ N- NETปีการศึกษา 2556
- ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน(ใช้ผล สมศ.ครั้งล่าสุด)
- ผลการประเมิน PISA ในรอบที่ผา่ นมา
- ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมิน PISA
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
- ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง
- ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ภาคภาษาอังกฤษ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสูค่ วาม
ทัดเทียมระดับนานาชาติ
4. โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
6. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน
7. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
8. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใช้จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
ภารศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กศน.

4.5000ล้านบาท
16,768,000

สพฐ.

38,228,600
9,707,600
29,487,900
5,156,000
114,000,000

สอศ.

2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นการตรวจราชการ
2.1 การพัฒนาครู

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของครูที่ขาดแคลน
- ร้อยละของครูทจี่ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

710,000

ก.ค.ศ.

1,200 ล้านบาท
600,000
600,000

3. เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
ประเด็นการตรวจราชการ
3.1 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของครูที่สามารถนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน
- การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (แท็บเล็ต)

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษาของไทยและ
นานาชาติ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไม่ระบุ

สกศ.

4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
ประเด็นการตรวจราชการ
4.1 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
4.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับ
อาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักศึกษาระดับ ปวช. (ปีที่ 1-3) ปีการศึกษา
2555-2556
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ปีการศึกษา 2555-2556
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการสร้างความร่วมมือในการฝึกงาน
ของนักศึกษาในต่างประเทศ
- สถานศึกษาที่เปิดสอน โปรแกรม EP, MEP
- นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและมีงานทาปีการศึกษา 2555

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. จัดทาแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบตั ิ
2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา
4. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาในต่างประทศ
5. โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
6. เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
7. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไม่ระบุ
87,054,000
84,496,000

สกศ.
สอศ.

31,500,000
110,768,000
72,873,000
8,726,900

5. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
ประเด็นการตรวจราชการ
5.1 การมีส่วนร่วม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
จากทุกภาคส่วน (ทุกภาคส่วนหมายถึง ภาครัฐและ
ชุมชนท้องถิน่ )
5.2 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน

ตัวชี้วัด
- จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
- จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน 2 ปีย้อนหลัง

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. การบริหารจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
2. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาจีนและภาษาต่างประเทศทีส่ อง
อื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การ
บริหารจัดการขนส่งสิ้นค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร
5. โครงการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
“เรียนจบ พบงาน”

ไม่ระบุ

สกศ.

1,156,046,300

สพฐ.

50.6474 ล้านบาท
30,407,700

11,740,000

สอศ.

6. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ

ตัวชี้วัด

6.1 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
นอกระบบ (การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
6.2 การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
(เด็กเร่ร่อน) ผู้พิการผู้เรียนที่ออกกลางคันจากการศึกษาใน
ระบบและแรงงานต่างด้าว
6.3 การส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
ของคนไทย
6.4 การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษา
ในชุมชน

- ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กับ ปี 2556
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กด้อยโอกาส (เด็กเร่ร่อน) ผู้พิการผู้เรียน
ที่ออกกลางคันจากการศึกษาในระบบและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
บริการจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ร้อยละแหล่งเรียนรู้
- ร้อยละของคนไทยทีไ่ ม่รหู้ นังสือที่เข้าเรียน กศน.
- จานวนกิจกรรมที่จดั ในชุมชน
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้
3. โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
4. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัดและผู้เรียนอาชีวศึกษา
7. โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
8. โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักศึกษาที่ยากจน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
9. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,555.5049ล้านบาท

กศน.

405.0000ล้านบาท
450.0000ล้านบาท
544.3962ล้านบาท
32,141,852,600

สช.

84,496,000
87,611,700
30,537,000
50,000,000

สอศ.

7. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นการตรวจราชการ
7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.2 การพัฒนาหลักสูตร

7.3 การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา

7.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทา

7.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตัวชี้วัด
- คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษา 3 ระดับ
- ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาต่าง ๆ
- ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ
พหุวัฒนธรรมครบทุกสถานศึกษา
- ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
และบูรณาการครบทุกชั้นเรียน
- จานวนครู/บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับทุนสนับสนุน
- จานวนเด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รบั ทุนการศึกษา
- จานวนผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
- จานวนนักเรียน นักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทุนประกอบธุรกิจจากกองทุน
- จานวนโครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนทุนกับต่างประเทศ
- จานวนสถานศึกษาปอเนาะที่มีการจัดกิจกรรม (กศน.)

แผนงาน/งาน/โครงการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. พัฒนาการศึกษาในเขพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
5. โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

61.2600ล้านบาท
427,250,600
75,111,900

กศน.
สช.
สกอ.

63,840,000
11,352,600
169,340,000

หมายเหตุ รายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ แสดงดังในภาคผนวก

สอศ.

ส่วนที่ 4
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2557

ส่วนที่ 4
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ความเป็นมา
การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐให้ดาเนินไปตามเป้าหมายที่กาหนดระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ และเมื่อเริ่มมีการพัฒนาระบบราชการ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ นาไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการตรวจราชการแบบเดิม ที่
ดาเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ ละกระทรวง เป็นการตรวจราชการแนวใหม่คือ “การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ”
การปรับปรุงการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ผ่านมาสามารถสรุปให้เห็นสาระสาคัญได้ดังนี้
1. เป็นการตรวจราชการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งได้ให้
ความสาคัญกับการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการสาคัญของรัฐบาลในแต่ละสมัยให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง
เพื่อนาไปสู่การเพิ่มมูลค่า(Value Chain)ของแผนงาน/โครงการในภาพรวมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือตามประเด็นที่สาคัญ (Issue)
2. เป็นการตรวจ ติดตาม หน่วยงานของรัฐ ในการนานโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่าโดยอาศัยเครื่องมือและแนวทาง “การ
วิเคราะห์ ความเสี่ ยง” โดยการลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อเป็นการประกัน
ผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest) ในขณะทีก่ ารลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทาให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจหน่วยงานของรัฐ (Public Trust)
3. เป็นการตรวจราชการที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ ชัดเจนและให้ทุกส่วน
ราชการร่วมมือและสนับสนุนระบบการตรวจราชการแนวใหม่ โดยมีลักษณะของการเป็น “การตรวจราชการ
เชิงรุก” หรือเป็นการตรวจราชการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่
ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเพื่อพัฒนา ขีดสมรรถนะขององค์กรหรือแนะนาวิธี
ดาเนินงานที่เหมาะสม (Best Fit) ส่งผลให้การตรวจราชการจาเป็นต้องมีการเตรียมการออกตรวจฯ ที่เป็น
ระบบมีการวิเคราะห์จัดลาดั บความสาคัญของแผนงาน/โครงการ พื้นที่ดาเนินงานและประเด็นเพื่อการสอบ
ทานล่วงหน้ามีการจัดทาแผนการตรวจที่สอดรับกับการดาเนินโครงการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจราชการ
ทีส่ นับสนุนให้ทุกส่วนราชการร่วมมือประสานระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยให้มีการจัดทาแผนการ
ตรวจราชการและกาหนดประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการร่วมกัน

4. เป็นการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยที่ระบบการตรวจราชการจะจัดให้มี การวางระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
การเปรียบเทียบผลงานจริงที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดผลดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามที่ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์กรได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หรือในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
5. เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือ (Collaborative Network)ระหว่าง
ผู้ตรวจราชการของส านั กนายกรัฐ มนตรีและกระทรวงต่างๆกับ “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน”
ตลอดจน “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ซึ่งทาหน้าที่ในการร่วมให้ข้อมูลในการตรวจราชการ และให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่เป้าหมาย
6. เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจทั้ง
ในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กรในรูปแบบของรายงานผลการ
ตรวจราชการทั้ง รายเขต และรายงานรายรอบ เพื่อรายงานเสนอต่อหน่วยนโยบายและมีการจัดระบบข้อมูล
ระบบรายงานผลให้ประสานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการ
ตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง
7. มีการนารายงานผลการตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาติดตามและปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
8. เป็นการตรวจราชการที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันในลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Action Learning) รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี
ของหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการตรวจราชการ(Best Practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. เป็ น การตรวจราชการที่ทาให้ เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ ตรวจราชการ โดยการฝึ กอบรม การพัฒ นา
การได้รับข้อมูลจากผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆและได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่า งต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กาหนดให้ “การตรวจราชการ”เป็น
มาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อัน
เกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ 8 วรรคสี่ ได้
กาหนดไว้ว่า “ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปี หรือ
ผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีให้
สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจ
ติดตาม ของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงจากแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการคัดเลือก
กรอบประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)2 ประเด็นนโยบายคือ ครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 สาหรับใช้เป็นกรอบในการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
พลังขับเคลื่อนในภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
ต่าง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินนโยบายของรั ฐบาลในปีที่ 2 ในการ
พัฒนาเพื่อสร้างรากฐานของประเทศดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ (Growth &
Competitiveness) ตรวจติดตามประเด็นนโยบยสาคัญ (Issue) ครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการก่อน
เข้าสู่การเป็นประชาชนอาเซียน ปี 2558 (การท่องเที่ยวและบริการ และโลจิสติกส์)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า งโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทีย มกั นทางสั ง คม (Inclusive
Growth) ตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี
2558 (การพัฒนาคุณาพการศึกษา แรงงานและสาธารณสุข)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี (ภัยพิบัติ
(หมอกควัน : เฉพาะจังหวัดที่ประสบปัญหา))
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Internal
Process) ตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี
2558 (การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ (พัฒนากฎหมาย))
สาหรับข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จะใช้การวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศของ
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับยุทะศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณของสานักงบประมาณ (สงป.) โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างโ ครงการของ
กระทรวงต่าง ๆ ภายให่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ตามประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) แผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กับ พ.ศ.2557 จึงมีส่วนที่ปรับเปลี่ยนไป ดังแสดงในตาราง

ตาราง ข้อปรับเปลี่ยนสาระของแผนการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
แผนการตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



การตรวจราชการแบบบู รณาการฯ จะมีก ารคั ดเลือ ก
ประเด็ นนโยบายส าคั ญ (Issue) ภายใต้ น โยบายของ
รัฐบาล เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการฯ โดยขอความ
ร่วมมือกระทรวง/กรม คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มี
งบประมาณและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็ จ ของโครงการ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล





ให้กระทรวง/กรมทาการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่
ปรากฏในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ภายใต้ประเด็น
นโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อตรวจติดตามเพื่อส่งให้ทีมที่
ปรึกษาการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งในขั้นตอนนี้
จะต้ อ งรอกระทรวงส่ งแผนงาน/โครงการ ท าให้ เ กิ ด
ความล่าช้า



การคัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อตรวจ
ติ ด ตามจะคั ด เลื อ กประเด็ น ส าคั ญ ตามยุ ท ธศาสตร์
ประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและทิศ
ทางการทางานด้านการตรวจราชการ ในคราวประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่
7/2556 เมื่ อ วั น ที่ 8-9 สิ ง หาคม 2556 “การตรวจ
ราชการควรจะประสานเชื่อมโยงระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมิน ผลยุท ธศาสตร์ ป ระเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพฯ ”
ดังนั้นการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
จะใช้การวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ประเทศ
ของ สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ (สศช.) ร่ วมกั บ ยุ ทธศาสตร์ ก าร
จัดสรรงบประมาณ ของสานักงบประมาณ (สงป.) โดย
มุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างโครงการ
ของกระทรวงต่างๆ ตามประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ปรากฏภายใต้ประเด็น
นโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อตรวจติดตามจะคัดเลือกโดย
ทีมที่ปรึกษาการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้
ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลาย
น้า เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integration)

หลักการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การตรวจราชการแบบบู รณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ ตาม
ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) 2 ประเด็น ได้แก่ ครัวไทยสู่ ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย
แนวทางและขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ตรวจราชการสอบทาน/วิเคราะห์ และร่วมกาหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(Issue)

2. กาหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา เพื่อตรวจราชการภายใต้ประเด็นสาคัญของนโยบาย

3. วิเคราะห์กระบวนงานที่พึงมีตามเครื่องมือการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ภายใต้
ประเด็นสาคัญของนโยบาย (Issue) พร้อมกาหนดมูลค่า (Value) และผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ (Margin)

4. วิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ภายใต้ประเด็นสาคัญของนโยบาย (Issue)
พร้อมกาหนดมูลค่า (Value) และผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ (Margin)
5. คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายสาคัญที่กาหนดให้มีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
6.ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ/หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการตามประเด็ น ส าคั ญ ของนโยบาย (Issue)
วิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value) เพื่อกาหนดประเด็นการตรวจราชการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุท ธศาสตร์
และกาหนดกรอบระยะเวลาการลงตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาคาสั่ง
การตรวจราชการของกระทรวง/กรม อย่างน้อย 2 รายรอบ
7. กระทรวงและกรมจัดทาคาสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
8. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการนโยบายสาคัญ (Issue) รอบที่ 1Project Review and Progress
Review
9. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบที่ 1 ภายในวันที่ 15
เมษายนของปีงบประมาณ
10. ประชุมผู้ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานประเด็นสาคัญของนโยบาย
(Issue)
11. นาเสนอรายงานความก้าวหน้ าในการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานภาพรวม (SAIR) ต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและพิจารณา ความก้าวหน้าและข้อจากัด หาแนวทางการผลักดันความสาเร็จ
ร่วมกัน
12. ออกตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น นโยบายส าคั ญ (Issue)รอบที่
2Monitoring/Evaluation
13. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบที่ 2ภายในวันที่15
ตุลาคม ของปีงบประมาณ
14. นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) ในรายงานผลการตรวจราชการประจาปี
(Annual Inspection Report: AIR) ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและพิจารณา
แหล่งข้อมูล: แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สานักงานปลัดกระทรวงสานักนายกรัฐมนตรี

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การจั ดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ทุก
กระทรวง (ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ) ได้ร่วมกัน คัดเลือกกรอบประเด็นนโยบาย
สาคัญ (Issue)2 ประเด็น นโยบายคือ ครั ว ไทยสู่ ครัว โลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่ การเป็นประชาคม
อาเซียน ปี 2558 สาหรับใช้เป็นกรอบในการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนใน
ภารกิ จ การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรัฐ มนตรีแ ละผู้ ตรวจราชการกระทรวงต่า ง ๆ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในปีที่ 2 ในการพัฒนา
เพื่อสร้างรากฐานของประเทศ
1. แนวทางและขั้นตอนการตรวจราชการ
1. ตรวจราชการสอบทาน/วิเคราะห์ และร่วมกาหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
2. กาหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา เพื่อตรวจราชการภายใต้ประเด็นสาคัญของ
นโยบาย (Issue)ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
3. วิเคราะห์กระบวนงานที่พึงมีตามเครื่องมือการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ภายใต้
ประเด็ น ส าคั ญ ของนโยบาย (Issue) พร้ อ มก าหนดมู ล ค่ า (Value)
และผลสั ม ฤทธิ์ ที่ พึ ง ประสงค์
(Margin)ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4. วิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ภายใต้ประเด็นสาคัญของนโยบาย (Issue)
พร้อมกาหนดมูลค่า (Value) และผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ (Margin)ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
5. คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายสาคัญที่กาหนดให้มีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
6.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าผู้ตรวจราชการตามประเด็นสาคัญของนโยบาย (Issue) วิเคราะห์
มูลค่าเพิ่ม (Value) เพื่อกาหนดประเด็นการตรวจราชการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และ
กาหนดกรอบระยะเวลาการลงตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาคาสั่ง
การตรวจราชการของกระทรวง/กรม อย่างน้อย 2 รายรอบร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
7. จัดทาคาสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
8. ศึกษาวิเคราะห์ จัดเตรียมและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ

ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสาคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปอันเป็นที่ทราบหรือควรจะได้ทราบ เช่น กฎหมายระเบียบ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายของกระทรวง ข้อมูลพื้นฐาน
ของพื้นที่ที่จะไปตรวจ
- ข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กาหนดหรือวาง
หลักเกณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ข้อมูลรายนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในแผนการตรวจราชการประจาปี และที่เป็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง องค์กรหลัก แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการศึกษา
แห่งชาติ
9. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการนโยบายสาคัญ (Issue) รอบที่ 1 Project Review and
Progress Review
10. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบที่ 1 ภายในวันที่
31 มีนาคม 2557
11. ออกตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น นโยบายส าคั ญ (Issue) รอบที่ 2
Monitoring/Evaluation
13. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน
2557
2. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
รอบที่ 1Project Reviews and ProgressReviewsระหว่างเดือนตุลาคม 2556–มีนาคม 2557
รอบที่ 2Monitoring/Evaluationระหว่างเดือน เมษายน– กันยายน 2557
3. วิธีการตรวจติดตาม
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามร่วมกับผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ใน
พื้นที่ อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด ในประด็นนโยบายครัวไทยสูครัวโลก และการดาเนินการก่อน
เข้ าสู่ การเป็ น ประชาคมอาเซีย น ปี 2558 ในจุด เน้ นเรื่อ ง การท่ องเที่ย วและบริ การ โลจิส ติก ส์ แรงงาน
สาธารณสุข และภัยพิบัติ (หมอกควัน :เฉพาะจังหวัดที่ประสบปัญหา)
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามเพิ่มเติมในประเด็นการดาเนินการก่อน
เข้าสู่การเป็นประชาชนอาเซียน ปี 2558 ในจุดเน้นเรื่องการศึกษา
4. เครื่องมือและกรอบประเด็นการตรวจติดตามเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1. ครัวไทยสู่ครัวโลก ใช้ผังห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เป็นเครื่องมือในการตรวจ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ และมีโครงการตรวจติดตาม 8 โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 1
โครงการ คือ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฮาลาล) งบประมาณ 263,900,000 บาท
ดาเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Marketing & Sale ในห่วงโซ่คุณค่า

2. การด าเนิ น การก่ อ นเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ปี 2558 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการในพื้นที่จังหวัด ตามประเด็นการ
ตรวจ ได้แก่ เวลาเปิด - ปิดภาคเรียน หลักสูตรร่วมอาเซียน การพัฒนาศักยภาพครู และการพัฒนาผู้เรียน
4. การจัดทารายงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายก
รัฐมนตรี จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1รายงานภาพรวมรายโครงการ (โครงการภายใต้ประเด็นครัวไทยสู่ครัวโลก) และ
รายงานตามแบบประเด็นสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ได้จากการตรวจติดตามในพื้นที่ รอบที่ 1
ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม2557
ครั้งที่ 2รายงานภาพรวมรายโครงการ (โครงการภายใต้ประเด็นครัวไทยสู่ครัวโลก) และ
รายงานตามแบบประเด็นสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ได้จากการตรวจติดตามในพื้นที่ รอบที่ 2
ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

ส่วนที่ 5
ปฏิทินการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ปฏิทินการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2556
2557
กิจกรรมการตรวจราชการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
แผนการตรวจราชการกรณีปกติ
1. กระทรวงศึกษาธิการโดยปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประชุมมีมติมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการตรวจราชการและรายงานผลการ
ตรวจราชการ
2. การประชุมคณะทางานเพื่อให้ความเห็นชอบ
กรอบเนื้อหาขอบเขตการตรวจติดตาม ประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. จัดทาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดาเนินการตรวจ
ติดตาม
4. ลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการและ
คณะ
5. ทาการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจาก
เครื่องมือที่จัดเก็บ และการตรวจราชการ
6. การจัดทารายงาน การวิพากษ์รายงานและ
การนาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยปฏิบัติ
ผตร.ศธ./สตผ.สป.

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.
และคณะทางาน

งวดที่ 1

งวดที่ 2

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.
และคณะทางาน
ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.
และคณะทางาน

กิจกรรมการตรวจราชการ

2556
ต.ค.

พ.ย.

2557
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยปฏิบัติ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การ
1. รอบที่ 1 Project Reviews

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.

and Progress Reviews
2. ลงพื้นที่ตรวจรอบที่ 1

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.

3. จัดทารายงาน ครั้งที่ 1

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ./สตผ.สป.

4. Monitoring / Evaluation
รอบที่ 2

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.

5. ลงพื้นที่ตรวจรอบที่ 2

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ.

6. จัดทารายงาน ครั้งที่ 2

ผตร.ศธ./ผช.ผตร.ศธ./สตผ.สป.

