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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราซการและติดตามประเมินผล โทร ๐ ๒๒๘๐ 12X^๓
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เรอง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ธันวาคม ๒๔๖๓

เรียน เลขาธิก ารองค์ก รหลัก รองปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ป รึกษา
เลขาธิก าร ก.ค.ศ เลขาธิก าร กศน./เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกซน
ผู้ช ่ว ยปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ผู้อ ำนวยการสำนัก /ศูน ย์/สถาบัน /ผู้เชี่ย วชาญ ผู้อ ำนวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สป. ผู้อ ำนวยการกลุ่ม พัฒ นาระบบบริห าร สป.
หัว หน้าศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารต่อ ต้านการทุจ ริต ศธ. และหัวหน้ากลุ่ม ทุก กลุ่ม ในสังกัด สำนัก อำนวยการ สป.
ด ้ว ย ส ำ น ัก ง า น ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร ไ ด ้ม ีค า ส ั่ง แ ต ่ง ต ั้ง ใ ห ้ผ ู้ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น รองหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร จำนวน ๒ ท่าน ตามคำสั่ง สำนัก งาน
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่..:ชุ.ต?หั^.../๒๕๖๓ ลงวัน ที่....&&.....ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีอ ำนาจหน้า ที่
ช่ว ยหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก ารในการให้ค ำปรึก ษา แนะนำผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร
เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น ไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว ่าด้ว ย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖(ว รายละเอียดดังคำสั่งฯ ที่ส ่งมาพร้อ มนี้
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จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นายสุภ ัท ร จำปาทอง)
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
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คำสั่ง สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร

ท ^่ี ^ ^ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งรองหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร
ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๖๑๙/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได ้แ ต่ง ต ั้ง ผู้ต รวจราช การกระท รวงศึก ษ าธิก าร เป ็น รองห ัว ห น ้า ผู้ต รวจราชการกระท รวงศึก ษ าธิก าร
และมีอ ำนาจหน้าที่ช ่ว ยหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก ารในการปฎิน ัต ิร าชการ นั้น
โดยเพื่อ ให้ก ารตรวจราชการของกระทรวงศึก ษาธิก ารเกิด ประโยชน์ส ูง สุด และเป็น ไปอย่า ง
มีป ระสิท ธิภ าพประกอบกับ รองหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก ารตามคำสั่ง ช้างต้น ได้พ ้น จากราชการ
เนื่อ งจากมีอ ายุค รบหกสิบ ปีบ ริบ ูร ณ์ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห าร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ ข้อ ๑๕ แห่ง ระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการ
ตรวจ่ร าซการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๙ แห่ง ระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่า ด้ว ยการตรวจราชการ การติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัด การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖0 จึง ยกเลิก คำสั่ง สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ที่ ๒๖๑๙/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. นางสาวชฎารัต น์ สิงหเดซากุล ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น รองหัว หน้า
ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร คนที่ ๑
๒. นายสุร ิน ทร์ แก้ว มณี ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น รองหัว หน้า ผู้ต รวจ
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร คนที่ ๒
ให้ร องหัว หน้าผู้ต รวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร มีอ ำนาจหน้า ที่ช ่ว ยหัว หน้า ผู้ต รวจราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ในการให้ค ำปรึก ษา แนะนำผู้ต รวจร่าชการกระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิร าชการ
ชองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประฌินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖0
รวมทั้ง การปฏิบ ัต ิง านอื่น ตามที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร รัฐ มนตรีช ่ว ยว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร
และปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารมอบหมาย
ทั้ง นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 0/10 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุภ ัท ร จำปาทอง)
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร

