สาระสาคัญของแนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางการตรวจราชการเป็ นกรอบส าคั ญในการการขับเคลื่ อนการตรวจราชการให้ หน่ วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องกั บการตรวจราชการสามารถด าเนิ น การไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ ง
สอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กาหนดและสอดคล้องกับการดาเนิน
งานโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
: ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัด กากับ ตรวจติดตาม จานวน 15 นโยบาย ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
3. โครงการประชารัฐ
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
5. โรงเรียนคุณธรรม
6. STEM Education
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
8. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9. การพัฒนาครู
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
๒) นโยบายการตรวจบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 นโยบาย ดังนี้
1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
๑) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๑.๑.๑ เน้น การตรวจ ติด ตาม การดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติก าร “ประเทศไทยไร้ข ยะ”
ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของจั ง หวั ด (แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
๑.๑.๒ เน้ น การตรวจติ ด ตามโครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การขยะ
และสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) การส่ งเสริ มการลดการเกิดขยะมูล ฝอยและของ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสียอันตรายที่ต้นทางแหล่งกาเนิดและการนาขยะไป - กระทรวงสาธารณสุข
ใช้ประโยชน์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักนายกรัฐมนตรี
๒) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน - กระทรวงสาธารณสุข
และขยะติดเชื้อ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
๓) การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุตสาหกรรม

๔) การปฏิ บั ติ พั ฒ นากฎ ระเบี ย บ มาตรการและ - กระทรวงสาธารณสุข
แนวทาง และก ากั บ ดู แ ลบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด
๑.๑.๓ เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมู ลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๑๙ แห่ง
๑.๒ ขอบเขตการตรวจติดตาม ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศสาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจ
เยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ โดย
๑.๑.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามร่วมกันใน
พื้นที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด ดังนี้
๑) การตรวจติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
๒) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมใน
ระดับจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๓) ปัญหาเฉพาะพื้น ที่กรณีส ถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ วเสร็จ และไม่
สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
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๑.๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึก ษาการ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการดาเนินงาน ภายใต้แผนงานบูร ณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่ ง
รายงานให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประมวลผลใน
โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ ดังนี้
แนวทางที่ ๑.๑.๑ ส่ งเสริม การลดการเกิดขยะมูล ฝอยและของเสี ยอันตรายที่ต้นทาง
แหล่งกาเนิดและการนาขยะไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ ๒ พื้นที่โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการลดและคัด
แยกขยะไม่น้อยกว่า ๓๗,๔๐๐ แห่ง งบ ๒๔๑.๘๘๐ ลบ.
แนวทางที่ ๑.๒.๑ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่งและกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิด
ใหม่ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ งบ ๑๗.๙๕๙๕
แนวทางที่ ๑.๒.๒ เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ม.วลัยลักษณ์ โครงการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (พัฒนาระบบทาลายหลอดฟลูออเรสเซนต์) งบ ๐.๖๕๐๐ ล้านบาท
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๒.๑ จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๒.๑.๑ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ
ไม่เกิน ๕ แสนบาท) ซึ่งสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการ
๒.๑.๒ โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร (กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
๒.๑.๓ โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก และชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ
๑๐๑.๗๕ ล้านบาท
สกอ. ๔๐ ล้านบาท : พัฒนา OTOP ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์
แม่โจ้ ๒.๕๘ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๒๐๐ ราย
มสธ. ๑.๐๒ ล้านบาท : เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ๗๐ ชุมชน
เทพสตรี ๓.๓ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๔ ผลิตภัณฑ์
พิบูลสงคราม ๐.๗๘ ล้านบาท : พัฒนา SME ๑,๐๐๐ ราย
ศรีสะเกษ ๒ ล้านบาท : ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓,๐๐๐ คน
อุดรธานี ๓.๖๙ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๒ หมู่บ้าน
วลัยลักษณ์ ๑.๖ ล้านบาท : เกษตรอินทรีย์ ๒๐๐ คน ๐.๕ ล้านบาท
ประมงพื้นบ้าน ๓๐๐ คน ๐.๓ ล้านบาท
ตั้งสหกรณ์ชุมชน ๑ แห่ง ๐.๘ ล้านบาท
บูรพา ๐.๓ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ทักษิณ ๓๙.๓๗ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ธรรมศาสตร์ ๖.๘๓ ล้านบาท : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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๒.๒ ขอบเขตการตรวจติดตาม
๒.๒.๑ พื้นที่การตรวจติดตาม
๒.๒.๑.๑ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ตรวจติดตามร่วมกันอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด
๒.๒.๑.๒ กรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒.๒.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่ตรวจติดตาม
๒.๒.๒.๑ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ซึ่งด าเนิ น การในจั งหวัดทั่ ว ประเทศ โดยมี เป้า หมาย ๗๙,๕๕๖ กองทุน โดยคณะผู้ ตรวจราชการติ ดตาม
การดาเนินการในภาพรวม และประเมินผลรายโครงการ จังหวัดละอย่างน้อย ๒ กองทุน รอบการตรวจละ
๑๕๒ กองทุน รวม ๓๐๔ กองทุน
๒.๒.๒.๒ โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งดาเนินการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย ๑,๑๓๘ กองทุน โดยคณะผู้ตรวจราชการ ติดตามผลการดาเนินการ
ในภาพรวม และประเมินผลรายโครงการ รอบการตรวจละ ๑๐ กองทุน
๒.๒.๒.๓ โครงการสร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒.๒.๒.๔ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง จานวน ๒๗ โครงการ
๒.๒.๓ วิธีการตรวจติดตาม
๒.๒.๓.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม
ที่คณะผู้ตรวจราชการกาหนด
๒.๒.๓.๒ รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในวันตรวจติดตาม
๒.๒.๓.๓ สังเกตการณ์ในพื้นที่ดาเนินโครงการ
ประเด็นนโยบายสาคัญสาหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐)
นโยบายสาคัญสาหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การป้องและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. เหตุผลและความจาเป็น
๑.๑ องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ ประเทศสมาชิกทุกประเทศยกระดับการแก้ไข
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนให้ เ ป็ น วาระส าคั ญ แห่ ง ชาติ โดยให้ ด าเนิ น การภายในกรอบปฏิ ญ ญามอสโก
ที่กาหนดให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และให้สมาชิกวางระบบที่
เอื้อต่อความปลอดภัย พัฒ นา ออกแบบระบบการขนส่ งทางถนนให้ มีความปลอดภัย และที่ ส าคัญต้องมี
เจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
๑.๒ คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อวั นที่ ๒๙ มิถุ นายน ๒๕๕๓ ได้มี มติ กาหนดให้ ปี
๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road safety) และ
กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

- ๓๕ -

๑.๓ นโยบายรัฐบาลด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริหารด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
๑.๔ ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทาแผนที่
นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการพัฒนาระบบ
ข้อมูลการติดตามประเมินผล แผนงานการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย แผนงานการพัฒนาระบบ
และวัฒนธรรมความปลอดภัย และแผนงานระบบสนับสนุนการทางาน

- ๓๖ -

เขตตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่และปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้แบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น ๑๘ เขต ดังต่อไปนี้
เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เขตตรวจราชการ/จังหวัด

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
และเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย หนองบัวลาภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ

นายวีระกุล อรัณยะนาค
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

นายอรรถพล ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๘ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา
เขตตรวจราชการที่ ๙ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

นางจินตนา มีแสงพราว
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

นายประเสริฐ หอมดี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

