บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒ นา
กาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ว ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบ ทบาทส าคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคั ญ และทุ่ ม เทกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องตนให้ ส ามารถก้ า วทั น
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ในส่วนของประเทศไทยได้
ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ
ที่มี ร ายได้ ป านกลางไปสู่ ป ระเทศที่พั ฒ นาแล้ ว รองรับ การเปลี่ ยนแปลงของโลกทั้ งในปั จจุ บั นและอนาคต
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 14 นโยบาย เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัด ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบาย
ของหน่วย ซึ่งการตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การ
ปฏิ บั ติร าชการหรือการปฏิ บั ติภ ารกิจ ของหน่ว ยงานของรัฐ บรรลุ เป้าหมาย สอดคล้ องกับ แผนการบริห าร
ราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติว่าการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ
โดยประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยมีสานักงานศึกษาธิการภาค
มีอานาจหน้ าที่ส นั บ สนุ น การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ในพื้ นที่รับ ผิ ดชอบและประกาศสานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล
ของสานักงานศึกษาธิการภาคและส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ จากการดาเนินงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภาค ยังพบปัญหาในการดาเนินงาน เช่น ข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน หน่วยรับตรวจและหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการตรวจราชการมีความรู้ความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ข าดการมีส่ ว นร่วมในการสร้างเครื่อ งมือ ตรวจราชการและติดตามประเมิ นผล
การจัดทาเครื่องมือการตรวจราชการขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คาถามไม่มีความเที่ยง
ผู้ตอบคาถามตอบคาถามได้ไม่ตรงประเด็น การประสานงานกาหนดการลงพื้นที่กระชั้นชิด ระยะเวลาในการลง
พื้นที่เพื่อตรวจราชการฯ ค่อนข้างน้อย รอบการตรวจราชการไม่สอดคล้องกับเวลาเปิด -ปิดภาคเรียน รูปแบบ
การเขียนรายงานผลการการตรวจราชการฯ ไม่เป็นเอกภาพ และหน่วยรับตรวจจัดส่งรายงานล่าช้า
จากความเป็ นมาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาสนั บ สนุ น งานตรวจราชการ และติ ด ตามประเมิ น ผล ในพื้ น ที่
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
2. เพื่ อ ศึก ษาผลการใช้ แนวทางการพั ฒ นาสนั บ สนุ น งานตรวจราชการ และติด ตามประเมิ น ผล
ในพื้นทีส่ านักงานศึกษาธิการภาค 17
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ในพื้นทีส่ านักงานศึกษาธิการภาค 17 ดังนี้
1. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล
1.1 ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 1 คน
ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จานวน 5 คน และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ในหน่วยงานการศึกษา จานวน 14 คน รวมผู้ให้ข้อมูลในการสัมมนา ทั้งสิ้นจานวน 20 คน
1.2 ผู้ ให้ ข้ อมู ล จากการสั มภาษณ์ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารหน่ วยงานทางการศึ กษาในจั งหวั ด
พิษณุ โลก ได้แก่ ศึกษาธิการจั งหวัด ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิ ษณุ โลก เขต 1
ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้ อานวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุ โลก
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รวมจานวน 5 คน ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รวมจานวน 5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น
จานวน 10 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 การรั บ นโยบายการตรวจราชการ ของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 14 นโยบาย
2.2 การประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยรับ
ตรวจในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานศึกษาธิการภาค 17
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2.3 การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.4 การประสานกาหนดการตรวจราชการ เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการ เช่น กาหนดวัน
เวลา สถานที่ และเอกสารรายงานตามนโยบายการตรวจราชการ
2.5 การลงพื้นทีต่ รวจราชการร่วมกับตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามกาหนดการ ที่กาหนด
2.6 การจั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ตาม
นโยบายการตรวจราชการ ระดับภาค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน
ประโยชน์ของกำรวิจัย
4.1 มีแนวทางพัฒนางานสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินได้
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ ท าการวิจั ย ได้ศึ กษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้องน ามาเป็ นกรอบในวิจั ย
แนวทางพัฒนางานสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ดังนี้

นโยบาย
การตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการตรวจ
ราชการ
ปี พ.ศ. 2561

แนวทำงกำรพัฒนำ
สนับสนุนงำนตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผล
-การรับนโยบาย
-การประสานแผนการตรวจ
ราชการ
-การจัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศ
-การประสานกาหนดการ
ตรวจราชการ
-การลงพื้นที่ร่วมตรวจ
ราชการ
-การจัดทารายงานผลการ
ตรวจฯ

แนวทางการสนับสนุนการ
ตรวจราชการที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงและนาไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 กรณีศึกษามีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดหลักการทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
2. แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2526 มาตรา 6
ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับ การตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอรวมทั้งมาตรา 9
ได้กาหนดสรุปได้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ก่อนจะดาเนิ น การตามภารกิจ ใดส่ วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิ บัติราชการไว้เป็นการล่ วงหน้า 2) การ
กาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของภารกิจ 3) ส่ วนราชการต้องจั ดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก .พ.ร.กาหนด4) ในกรณีที่การ
ปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มาตรา20 กาหนดให้มี
ผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลระดับ
นโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาและเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548ข้อ8บัญ ญั ติไว้ว่าการตรวจ
ราชการให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปีหรือตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีให้จัดทาแผนการตรวจราชการตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
ผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้นและข้อ12เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ7ให้ผู้ตรวจราชการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(1) สั่ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ รั บ การตรวจปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งใดเรื่อ งหนึ่ งให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับประกาศมติของคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(2) สั่ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ รับ การตรวจปฏิ บั ติห รือ งดเว้น การปฏิ บั ติในเรื่องใดๆในระหว่าง
การตรวจราชการไว้ก่อนหากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่าง
ร้ายแรงและเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
(3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา21 | หน้าคู่มือสนับสนุนการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
(4) สอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอัน
สมควรโดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
(6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจงแนะนาหรือปรึกษาหารือร่วมกัน
4. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการตรวจติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ8การตรวจราชการการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวงเป็น
การตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนา
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ สอดส่ องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการการตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถ
ดาเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเองมีความคล่องตัวมีเสรีภาพทาง
วิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ(ข้อ 5 (4)) ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคมีอานาจหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
รับผิดชอบ (ข้อ 11 (3)) ให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจหน้าที่สั่งการกากับดูแลเร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและข้อ 8 (6) ให้กศจ. มีอานาจหน้าที่กากับเร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งการแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่ ม ตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ข้ อ 2(2.5) ข้ อ (1) วาง
แผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ(2)
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กากับดูแลเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (3)
ก ากั บ ดู แ ลเร่ ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานการศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ (4) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ (5) จัดระบบประสานสนับสนุนช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤติ ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มนิเทศติดตาม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดข้อ 4(4.5)
(1) ประสานและสนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (2) ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทาแผนรองรับการตรวจราชการและดาเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560
ข้อ5 (4) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่กากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
8. โครงสร้างระบบการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ระเบียบกฎหมายได้แก่คาสั่งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ. 2560 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 12 มิถุนายนพ.ศ. 2560
ค าสั่ งกระทรวงศึ ก ษาธิก ารที่ ส ป 164/2560 ลงวัน ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เรื่ อ งนโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามประเมิ นผลและ
นิเทศการศึกษาพ.ศ. 2560 แสดงโครงสร้างระบบการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
ประเภทการตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการ
กรณีพิเศษ โดยการตรวจราชการแต่ละประเภทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การตรวจราชการกรณีปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็น
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการสาคัญรวมทั้งการตรวจราชการเชิงรุกในเรื่องที่เป็นปัญหาการศึกษาในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจ
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ราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่
ประชาชน จานวน 15 นโยบาย ดังนี้
1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) การจัดการศึกษาปฐมวัย
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
6) การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
7) การยกระดับ คุณ ภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒ นาเป็นพิเศษอย่าง
เร่งด่วน (ICU)
8) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
9) การอ่านออกเขียนได้
10) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
11) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
12) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13) การยกระดับคุณภาพการ ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ
14) การพัฒนาครูทั้งระบบ
15) การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตาม และประเมินผลเพื่อผลักดันให้เกิดการผนึกกาลังทั้งในด้าน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตาม
ประเด็นนโยบายตามประเด็นยุ ทธศาสตร์ในทุกพื้ นที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี
สาหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักนายกรัฐมนตรีกาลังดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศให้กระทรวงและส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
การตรวจกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจาปี ได้แก่ นโยบายสาคัญเร่งด่วน และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
เป็ น กรณี ไปเรื่ อ งที่ เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในพื้ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ นโยบายของรัฐ บาลและมี ค วามเสี่ ย งสู งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานการศึก ษาอัน
เนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติการร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น
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กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1 การจัดทาแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
1) สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสาคัญ และพิจารณาความเชื่อมโยง
ภารกิจขององค์กรตามระเบียบกฎหมายกาหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
การ พ.ศ. 2546ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 และประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) จัดทาร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารแผนการตรวจราชการฯ
3) ฝ่ายเลขานุการน าเสนอร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการจั ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารแผนการตรวจราชการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4) ยกร่างและพัฒนาเครื่องมือหรือแบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5) จัดทาแผน และคู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6) ประชุมชี้แจง ประสานแผนการตรวจราชการฯ และกรอบแนวทางการตรวจราชการฯ ตาม
คู่มือสนั บ สนุน การตรวจราชการฯ แก่ส่ วนราชการระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัด และส่ว น
ราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
รอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการใน 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 รอบ/ปี
รอบที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2561
การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงโดยมีสานักงานศึกษาธิการภาคเป็น
หน่ ว ยสนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการระดับ ภาค และมีส านัก งานศึกษาธิก ารจังหวัด เป็ นหน่ ว ย
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สนั บ สนุ น และประสานการตรวจราชการระดับ จังหวัด โดยมี ส านั กตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเป็นผู้ สนับสนุนและประสานการตรวจราชการ
ระดับกระทรวง
รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
รอบที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2561
การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจราชการกระทรวงอื่ น ตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของส านั ก
นายกรัฐมนตรีโดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทาหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมสานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบที่ 3 การตรวจราชการแบบกรณีพิเศษ
เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการ
ตรวจราชการประจาปี ได้แก่ นโยบายสาคั ญเร่งด่วนและการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่
เป็ นปั ญหาส าคัญในพื้น ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลและมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหน่วยงานการศึกษาอันเนื่องมาจากการเกิดภัย
พิบั ติ การร้อ งทุ กข์ ร้ อ งเรี ย น เป็ น ต้น โดยอาจด าเนิน การร่ว มกับ ส านั ก งานศึก ษาธิการภาคและส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 กาหนด
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับภาค
1. สานักศึกษาธิการภาคประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และจัดทาปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะทางานกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด
1. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ประชุ ม ชี้ แ จง ประสานแผนการตรวจราชการ และติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่ว นราชการใน
สังกัด
2. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ลงพื้ น ที่ สุ่ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
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การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจัดทา
รายงานการตรวจราชการระดั บ เขตตรวจราชการ รายรอบเสนอปลั ด กระทรวงศึ กษาธิการ เพื่ อน าเรีย น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สานั กศึกษาธิการภาค สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ ช่วยผู้ตรวจราชการ
รวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับภาค และรายงานระดับเขตตรวจ
ราชการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ระดับกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาโดยสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จัดทาร่างรายงาน
การตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ รายรอบ เสนอหั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พิ จ ารณาเพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ การจั ด การศึ ก ษาข อง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้รับการตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
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การจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อจัดทารายงานผลในระดับภาคเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ในระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสานักงานศึกษาธิการภาค ตามลาดับ
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด
หน่ ว ยงานระดับ เขตพื้ น ที่การศึกษา จัดท ารายงานตามแบบรายงานที่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดทารายงานตามแบบรายงานที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชาการให้ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ผู้ทาหน้าที่การ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้น อาจเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรมให้ผู้รับ
การตรวจฯ ดาเนินการ โดยระบุรหัสหน่วยงาน ประเด็นที่พบ ลักษณะงาน วิธีดาเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและงบประมาณ เพื่อการติดตามประเมินผลในลาดับต่อไป
2. ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง
ผู้ทาหน้าที่การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหา
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
3. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณี ปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็ นว่าจาเป็นต้อง
แก้ไขระดับนโยบายจะถูกนาไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ให้ ข้อเสนอแนะแก่ห น่ วยงานที่รับ ผิดชอบในระดับนโยบายพิ จารณาดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยผ่ าน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลไกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ข้อยุติแล้ วให้ หั วหน้าผู้ ตรวจราชการ ผู้ตรวจ
ราชการนาเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
สั่งการและแจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบ ต่อไป
การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศสนั บ สนุ น การตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
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ตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15
ประเด็นนโยบายหลัก คณะทางานได้พิจารณานโยบายการตรวจราชการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการและจัดทาโปรแกรมการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลและนาเสนอสารสนเทศให้รายงาน
ผลการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ระดับ
จังหวัดระดับ ภาค ระดับ ส่ วนราชการและระดับกระทรวง มี ความชัดเจนและมี ประสิ ท ธิภ าพ โดยกาหนด
ขอบเขต เป้ าหมาย ตัว ชี้ วัด นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ จัด ท าข้ อมู ล
สารสนเทศสนั บ สนุ น การตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการภาค
เริ่มต้น
รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./
คณะกรรมการติดตามฯ
ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธจ.
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
ประสานกาหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ก่อนลงพื้นที่
ลงพื้นที่ ร่วมตรวจราชการกับ ผตร./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ
จัดทารายงานผลการตรวจฯ
ระดับภาคเสนอรายงานถึงผตร./ป.ศธ.
ผตร./ป.ศธ.สั่งการ
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่ง
การของผตร./ป.ศธ.
กากับ ติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อ
สั่งการของผตร./ป.ศธ.

ไม่เห็นชอบ

ผตร./ป.ศธ./รมว.พิจารณา/
สั่งการ
เห็นชอบ สั่งการ

ภาพที่ 2 กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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การให้ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ผู้ทาหน้าที่
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้น อาจเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรมให้
ผู้รับการตรวจฯ ดาเนินการ โดยระบุรหัสหน่วยงาน ประเด็นที่พบ ลักษณะงาน วิธีดาเนินการ ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จและงบประมาณ เพื่อการติดตามประเมินผลในลาดับต่อไป
2. ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลางผู้ทา
หน้าที่การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
3. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจาเป็นต้อง
แก้ไขระดับนโยบายจะถูกนาไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ให้ ข้อเสนอแนะแก่ห น่ วยงานที่รับ ผิดชอบในระดับนโยบายพิ จารณาดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยผ่ าน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลไกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ข้อยุติแล้ วให้ หั วหน้าผู้ ตรวจราชการ ผู้ตรวจ
ราชการนาเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
สั่งการและแจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบ ต่อไป
การจั ดท าฐานข้ อมู ล สารสนเทศสนับ สนุ น การตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15
ประเด็นนโยบายหลัก คณะทางานได้พิจารณานโยบายการตรวจราชการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการและจัดทาโปรแกรมการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลและนาเสนอสารสนเทศให้รายงาน
ผลการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ระดับ
จังหวัดระดับ ภาค ระดับ ส่ วนราชการและระดับกระทรวง มี ความชัดเจนและมี ประสิ ท ธิภ าพ โดยกาหนด
ขอบเขต เป้ าหมาย ตัว ชี้ วัด นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ จัด ท าข้ อมู ล
สารสนเทศสนั บ สนุ น การตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจาปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการ
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสานักศึกษาธิการภาค 1-18 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกับเครือข่าย
การตรวจราชการในเขตตรวจราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) การกาหนดประเด็นนโยบาย งาน โครงการในแผนปฏิบัติการตรวจราชการต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
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(2) กาหนดระยะเวลาในการออกตรวจ 12 เดือน ในรอบปี
(3) กาหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ
(4) การก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารตรวจราชการประจ าปี ต้ อ งมี ชื่ อ นโยบาย งาน โครงการ
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจ
(5) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตรวจราชการประจ าปี เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(6) แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เครือข่าย
การตรวจราชการทราบ และเป็นข้อมูลในการประสานการตรวจราชการ
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลไกการตรวจราชการ การติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตาม
งานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็น ที่เป็นความเสี่ยง ( Key Risk Area : KRA ) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่
จะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความสาเร็จเพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาต่อ
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตาม
สภาพปัญหาของพื้นที่
1. การกากับติดตาม (Monitoring) กากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว
2. การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่
2.1) ประเมินผลเที ยบกับเป้าหมายว่าบรรลุ ผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPIเป็นช่วงเวลา
(Ongoing Evaluation)
2.2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพื่ อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการบรรลุ
เป้าหมายรวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่ พบว่า มีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
2.3) การติด ตามประเมิน ผลโดยใช้ระบบข้อ มูล สารสนเทศ Software เพื่อ การตรวจ
ราชการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการบริหาร
งบประมาณ
4.ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ (Information) ทั้ งระดั บ กระทรวง ระดั บ ส่ ว นราชการ ระดั บ ภาค
และระดับจังหวัด ที่มีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัด การศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบคลั งข้อมูลด้าน
นักเรียนนักศึกษาสถานศึกษา บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมูลจากการสารวจและข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น
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กระบวนการสนับสนุนตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. อานาจหน้าที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดนโยบาย การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ก ากั บ ดู แล ติ ดตาม และเสนอแนะการบริ หารงบประมาณโครงการพิ เศษ ในการบริหาร
จัดการศึกษาของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(5) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการใดๆ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรีว่าด้ ว ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้ อ 7ให้ ผู้ ต รวจราชการมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับประกาศมติของคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(2) สั่ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ รั บ การตรวจปฏิ บั ติ ห รืองดเว้ น การปฏิ บั ติในเรื่อ งใดๆใน
ระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อนหากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชน
อย่างร้ายแรงและเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
(3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(4) สอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมี
เหตุอันสมควรโดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
(6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจงแนะนาหรือปรึกษาหารือร่วมกัน
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นอกจากนั้ น ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้ วยการตรวจราชการการติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560ระบุว่าผู้ตรวจราชการมีหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการพ.ศ. 2548 และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่าง
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชนอย่างร้ายแรง
และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
(3) สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณา
(4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน
หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
(6) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสม
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ผู้รับการตรวจราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 5ผู้รับการตรวจราชการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และข้อ15ให้ผู้รับการตรวจมีหน้าทีด่ ังนี้
(1) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการหรือผู้ทาหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(2) จัดเตรียมบุคคลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะรับการตรวจ
(3) ชี้แจงหรือตอบคาถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ
(4) จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
(5) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะนาในระหว่างการ
ตรวจราชการหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานให้ผู้ตรวจ
ราชการทราบภายในสิบห้าวัน
(6) รายงานความก้าวหน้าความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจราชการ
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(7) ดาเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
นอกจากนั้ น ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิการว่าด้ วยการตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ23การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคเป็น
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาคนั้นๆตาม
ภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สานักงานศึกษาธิการภาคดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษา
(3) ให้ ค าแนะน าหรื อ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด
(4) รายงานผลการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาระดั บภาค
ไปยังคณะกรรมการ
(5) ติ ด ตามตรวจสอบเฝ้ า ระวั ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ มี ผ ลกระทบ และรายงานผลกระทบ
ผลการดาเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(6) จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาในระดับภาค
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาลัย อิงคะวณิช (2534) ศึกษาการตรวจราชการกลไกในการบริหารงานของรัฐและให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสมประโยชน์ต่อทางราชการไว้ว่าต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจราชการมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ต รวจ
ราชการ ปรับปรุงบุคลากรที่สนับสนุนการตรวจราชการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้
และอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานปรั บ ปรุ งขวั ญ ก าลั งใจในการท างานให้ มี โ อกาสได้ รั บ
ผลตอบแทนและความก้ า วหน้ า ทั ด เที ย มกั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารร ะดั บ สู ง ตั้ ง แต่
นายกรัฐมนตรี รัฐ มนตรี ปลั ดกระทรวงและอธิบ ดีต้องเข้าใจเห็ นความส าคัญ และประโยชน์ของการตรวจ
ราชการ รู้จักนากระบวนการตรวจราชการไปใช้เป็นกลไกสาคัญในการบริหารนโยบายและแผนให้สัมฤทธิ์ผล
และเกิดความมั่นคงของชาติในที่สุด
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2534) ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการตรวจราชการของฝ่ายบริหารโดย
ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการตรวจราชการไว้หลายประการ เช่น แนวนโยบายที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ตรวจราชการของรัฐ บาลยั งไม่ได้มีการนาไปปฏิบัติห รือพัฒ นาระบบตามเจตนารมณ์ ที่กาหนดไว้เท่าที่ควร
บทบาทของผู้ตรวจราชการยังเป็นในลักษณะของจารีตประเพณีนิยม ระบบข้อมูลข่าวสารยังได้มาจากส่วน
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ราชการด้วยกันเอง ผู้บริหารยังมิได้ให้ความสาคัญกับระบบการตรวจราชการเท่าที่ควร การเชื่อมโยงของผู้ตรวจ
ระดับต่างๆยังไม่ดีพอและองค์กรสนับสนุนงานตรวจยังไม่เข้มแข็งนอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการไว้ ดังนี้
1. การตรวจราชการยังคงมีความจาเป็นเพราะเป็นกลไกที่จะเฝ้าระวังดูแลผลประโยชน์ของประชาชน
และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรต่างๆ รวมทั้งช่วยป้องกันการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนอย่างไรก็ดี ควร
จะต้องมีการกาหนดบทบาทของผู้ตรวจราชการให้ชัดเจน
2. ควรกาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งผู้ตรวจราชการที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและมิใช่บุคคล
ที่มีปัญหา
3. ให้รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย โดยนักวิชาการเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานใน
เขตการตรวจราชการ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2537) ได้ศึกษาปัญหาและนาเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างมิติใหม่ในการตรวจ
ราชการแผ่น ดินของไทยเพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะของการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพราะระบบการตรวจราชการในปัจจุบันมิได้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวแต่อย่างใดและได้เสนอแนวทางแก้ไขที่ได้นาเสนอไว้มีดังต่อไปนี้ คือ
1. ปรับปรุงวัฒนธรรมการบริหารของระบบราชการที่เน้นกฎระเบียบเป็นการบริหารเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายเป็นหลักสาคัญ โดยปรับให้การตรวจราชการจะต้องเน้นการตรวจระดับการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าการปฏิบัติที่มุ่งเน้นระเบียบ
2.เสริมคุณค่าของสถาบันการตรวจราชการโดยการกาหนดให้บุคคลที่จะเข้าสู่การดารงตาแหน่งสาคัญ
ของระบบราชการต้องผ่านการดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการมาก่อน
3. ผู้ตรวจราชการทุกคนต้องผ่านหลักสูตรอบรมการตรวจราชการอย่างจริงจัง
4. ดาเนินการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการตรวจให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการรองรับการปฏิบัติงาน
5. ควรกาหนดให้ผู้ตรวจราชการมีอานาจในการพิจารณาความดีความชอบของผู้รับการตรวจเพื่อให้
ผู้รับการตรวจเห็นคุณค่าและความสาคัญของการตรวจราชการ
6.ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติราชการหรือผู้มีสุขภาพไม่ดีมาดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการ
สมาน รังสิโยกฤษฏ์ (2539) ได้เสนอแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการให้เป็นไป
อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานและไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน นอกจากนี้ ยังได้
เสนอให้ปรับเปลี่ยนการตรวจราชการเป็นการตรวจสอบและติดตามงานในระดับนโยบายและโครงการสาคัญ
ของรัฐบาล การทบทวนความถูกต้องในการดาเนินงานของหน่วยงานและรายงานหรือเสนอแนะให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ
ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (2540) ได้เสนอบทความเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการตรวจราชการของ
กรมการปกครอง เนื่องจากที่ผ่านมากรมการปกครองมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการตรวจราชการหลาย
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ประการกล่าวคือ ทัศนคติที่ไม่ดีของคนภายนอกที่มองผู้ตรวจราชการว่าไม่มีคุณภาพเพราะแต่งตั้งมาจากคนที่มี
ปัญ หาหรือทัศนคติของผู้ตรวจราชการเองที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการดารงตาแหน่งดังกล่าวนี้ รวมทั้งปัญ หา
ทางด้านการจัดองค์กรสนับสนุนผู้ตรวจราชการในด้านต่างๆมีไม่เพียงพอและการขาดการประสานงานของการ
ตรวจราชการในระดับต่างๆโดยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาทิศทางการตรวจราชการ
กรมการปกครองไว้ดังนี้
1. ผู้ตรวจราชการต้องมีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความรู้ความสามารถที่จะให้คาแนะนาปรึกษาและเป็นพี่
เลี้ยงแก่ผู้รับการตรวจได้
2. การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการต้องกาหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการมีมาตรฐานเดียวกันและควรมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ที่
จาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์
3. การปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรของผู้ตรวจราชการให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการ ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดตั้งในลักษณะของหน่วยงานภายในดังเช่นปัจจุบัน
4.ให้มีการประสานการตรวจราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ การประสานด้านข้อมูลแผนการตรวจการ
รายงาน การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและการแบ่งเขตการตรวจราชการให้มีแนวทางเดียวกัน
จันทรกานติ์ จตุรพาณิชย์ (2543) ได้ศึกษาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
กลไกสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า
1. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสาคัญของการตรวจราชการในฐานะที่เป็นกลไกในการบริหารราชการ
แผ่น ดิน และผู้ตรวจราชการในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการนานโยบายการตรวจราชการไปปฏิบัติแต่
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งยั งขาดความจริ งใจในการธ ารงรัก ษาไว้ซึ่งเกี ยรติย ศและศัก ดิ์ศ รีของผู้ ต รวจราชการโดย
ผู้บริหารระดับสู งซึ่งเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจสั่งโยกย้าย
ข้าราชการที่ไม่พึงปรารถนาไปดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการและส่วนใหญ่เป็นเหตุผลจากฝ่ายการเมืองมากที่สุด
2. ระบบการแต่งตั้งและสรรหาผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีเป็นระบบเปิดรับสมัครข้าราชการที่
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและเสนอ Proposal ประกอบการพิจารณาและมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ระบบดังกล่าวยังมิได้เป็นหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่ถือปฏิบั ติทุกครั้ งในการแต่งตั้ง เพราะในบางกรณี ฝ่ ายการเมืองยังเข้ามาเกี่ยวข้องโดยโยกย้าย
ข้าราชการที่ไม่พึงปรารถนามาดารงตาแหน่ง
3. ปั ญ หาที่ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งสู ง ต่ อ ความส าเร็ จ ของผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ ปัญหาด้านศักยภาพและสมรรถนะของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ ทั้งในเรื่อง
ของบุคลากร ระบบการทางานและเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาในเรื่องงบประมาณและเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
4. การประสานการตรวจราชการในทุกระดับ ทั้งระดับสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรมยังไม่มีการ
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ประสานในส่ ว นของข้อ มู ล การตรวจราชการในระดั บ ที่ น่ าพอใจ โดยยั งไม่ มี ก ารน าเทคโนโลยี เข้ ามาช่ ว ย
สนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการประสานงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
ร่วมกัน
ทศพร ศิริสัมพันธ์และคณะ (2543) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจ
ราชการ สาระสาคัญของงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการโดยตั้งอยู่
บนฐานคติว่าการตรวจที่เข้มแข็งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพการให้บริการและขีดสมรรถนะ
ของการดาเนิน งาน รวมทั้งสามารถป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ ลดปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ความเสียหายผิดพลาดและการสิ้นเปลืองสูญเสีย อันจะเป็นผลทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลมากขึ้นผลการวิจัยพบว่า ระบบตรวจราชการและผู้ตรวจราชการของประเทศไทยยัง
ไม่สอดคล้องและสามารถรองรับต่อทิศทางและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐในแนวใหม่และ
มีความจ าเป็ น ต้องมีการเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ กล่ าวคือ ยุทธศาสตร์การตรวจราชการยังมีลักษณะแบบ
ประเพณีนิยมและเน้นการดาเนินงานในเชิงรับการใช้ประโยชน์ของการตรวจราชการมีค่อนข้างน้อยระบบงาน
ยังมีขอบเขตที่ค่อนข้างจากัดไม่ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการตรวจราชการให้มีความทันสมัยและ
ขาดการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ โครงสร้างการจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการยังมีลักษณะ
แบบแยกส่วน ขาดกลไกกากับควบคุมประสานและสนับสนุนดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ผู้ตรวจราชการและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงและกรมยังมีไม่เพียงพอต่อการดา เนินงานขาดการ
พัฒนาขีดความสามารถและการสร้างค่านิยมร่วมอย่างมีระบบสาหรับรูปแบบของการพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการและผู้ตรวจราชการ คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการวางยุทธศาสตร์การตรวจราชการในแนวใหม่ โดย
เน้นการทางานในเชิงรุกและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร เพื่อป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงของการดาเนินงาน รวมถึงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและศักยภาพของ
หน่วยงานผู้รับการตรวจ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อันจะทาให้เกิดการ
ยอมรับและนาเอาผลการตรวจราชการไปปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการขยาย
ขอบเขตระบบงานเกี่ยวกับการตรวจราชการให้กว้างขวางและสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทาให้สามารถเสนอข้อมูล
ป้อนกลับอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่และทันต่อเหตุการณ์ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของแต่ละระดับได้เสนอให้มีการออกแบบในลักษณะแบบทวิภพ เพื่อ
สร้างหลักประกันเกี่ยวกับความอิสระและให้มั่นใจว่าผลการตรวจราชการจะได้รับการนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจั ง อั น ประกอบด้ว ยโครงสร้างของส่ ว นต่างๆกล่ าวคือ องค์กรกากับ ดูแลการตรวจราชการและหน่ ว ย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจราชการโดยอาศัยวิธีการดาเนินงานในแบบเมตริกซ์ เพื่อให้สามารถบูรณาการและ
เชื่อมโยงระบบงานเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการทบทวนบทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการ ดูแลรักษาและการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ตรวจราชการ ตลอดจนการให้ ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
สนับสนุนผู้ตรวจราชการนอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน
และการเชื่อมต่อภายนอก รวมถึงการออกกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ อันจะเป็น
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เงื่อนไขประการสาคัญที่จะทาให้การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการตรวจราชการมีบทบาทความสาคัญ
มากขึ้นสานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 7(2548) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การตรวจราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่
10 และ 12 พบว่า 1) มีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทาให้ขาดขวัญกาลังใจในการ
ทางาน ขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน2) ปัญหาในกระบวนการตรวจราชการ ไม่มีการจัดทา
แผนการตรวจราชการร่วมกันการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายล่าช้าไม่ทั่วถึงไม่มีการนาผลการตรวจ
ราชการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
สนั่น พาหอม (2548) พบว่า การพัฒนาการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16ต้องเป็น
การตรวจราชการแนวใหม่เป็ น กลไกการบริห ารจัด การบูรณาการมีป ระสิ ทธิภ าพสู งและต้องส่ งผลต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กาหนดพันธกิจการพัฒนาที่ต้องดาเนินการ 4พันธกิจได้แก่ การสร้าง
การยอมรับการตรวจราชการ การพัฒนาการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการตรวจราชการและการ
บริ ห ารจั ด การตรวจราชการ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารตรวจราชการเชิ งรุ ก ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตรวจราชการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ กล่าวคือ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของการตรวจราชการ การตรวจส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยรับตรวจมีการพัฒนาศักยภาพ
และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจราชการมีเอกภาพและเป็นกลไกการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ในการตรวจราชการจะต้องมีการศึกษาความต้องการจาเป็นการตรวจราชการ การกาหนดนโยบาย
และแผนการตรวจราชการที่ชัดเจนหน่วยสนับสนุนการตรวจต้องมีศักยภาพสูง มีการตรวจราชการอย่างบูรณา
การ ต้องมีการตรวจสอบสัมฤทธิผลการตรวจและนาผลการตรวจราชการไปใช้จริง
พงษ์ ศั ก ดิ์ ศรี ว รกุ ล (2551) พบว่ า การตรวจราชการมี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งในยุ ค ของการปฏิ รู ป
การศึกษาและการบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการตรวจราชการจะทาหน้าที่
สะท้อนสภาพปัจจุบันของนโยบายความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบาย ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
และสัมฤทธิ์ผล เป็นการชี้ให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณและความคุ้มค่าของ
การลงทุนทางการศึกษาและกาหนดเป้าประสงค์การดา เนินการพั ฒนาการตรวจราชการ 7 เป้าประสงค์ ดังนี้
1) หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการตรวจราชการ 2) หน่วยรับตรวจได้รับการ
ตรวจและการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 3) ผู้ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบความก้ า วหน้ า
ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นการตามนโยบายกระทรวง 4) ปัญหาและข้อขัดข้องในการจัด
การศึกษาได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไขทันเหตุการณ์ 5) การจัดการศึกษาได้รับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพื่อการให้คาปรึกษาอย่างถูกต้อง6) การตรวจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้การจัดการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมและ7) บุ คลากรและเครือข่ายการตรวจราชการมีศักยภาพสูงเรืองเดช เขจรศาสตร์ (2553) ได้
อธิบายหลักการทางานเครือข่ายร่วมมือไว้ว่า“ทุกฝ่ายมีเกียรติศักดิ์ศรีสิทธิ โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นการทางาน
แบบแนวราบไม่มีการสั่งการจากฝ่ ายใด และเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางานร่วมกัน ”
เครือข่ายเป็นสิ่งบ่งบอกถึงลักษณะของความร่วมมือกันในการปฏิบัติการหรือดาเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจ

23
อย่ างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งเป็ น ภารกิจที่ส อดคล้ อง หรือมีลั กษณะงานร่วม สิ่ งที่ต้องปฏิบัติต่อกันจึงเป็นพันธะที่
เกี่ยวเนื่องบ่งบอกถึงความเข้มข้นในการเป็นเครือข่ายกัน
จรวยพร ธรณินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างเครือข่าย ทาให้เกิดความร่วมมือกว้างและลึก มี
การทางานในรูปแบบประชาธิปไตย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเสนอ มีแรงจูงใจมากกว่าจะเป็นฝ่ายรับนโยบายที่สั่งลง
มา”และสอดคล้องกับ สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 1 (2549) พบว่า การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการในอนาคต ควรให้หน่วยงานที่รับการตรวจราชการ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการตรวจราชการ
และเครื่องมือการตรวจ ตลอดจนสรุปผลการตรวจราชการ สร้างเครือข่ายการตรวจราชการ และควรตรวจ
ราชการแบบกัลยาณมิตร และหน่วยงานที่รับการตรวจเห็นว่า แนวทางที่จะพัฒนาระบบ การตรวจราชการควร
ดาเนิ น การดังนี้ คือ ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องมีส่ วนร่วมในการจัดท าแผนการตรวจราชการ และร่วมจัดท า
เครื่องมือตรวจราชการที่มีมาตรฐาน เตรียมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึก มีเครือข่ายการตรวจราชการ และ
ตรวจราชการตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543)ได้อธิบายไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง(all stakeholders participation ) หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุ ก ฝ่ ายในเครื อ ข่ ายที่ จ ะท าให้ เกิ ด การร่ว มรับ รู้ ร่ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ และร่ว มลงมื อ กระท านั บ เป็ น
กระบวนการที่สาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย จึงควรเป็นไปในลักษณะของความเท่าเทียม
กัน ในฐานะของหุ้นส่วนเครือข่าย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ
จรวยพร ธรณินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างเครือข่าย ทาให้เกิดความร่วมมือกว้ างและลึก มี
การทางานในรูปแบบประชาธิปไตย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเสนอ มีแรงจูงใจมากกว่าจะเป็นฝ่ายรับนโยบายที่สั่งลงมา”
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนงานตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น นโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจราชการแผนการตรวจราชการคู่มือการตรวจราชการ เป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลในการตรวจราชการหลาย
ประการทั้งปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานและสัมฤทธิ์ผล เป็นการชี้ให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใช้จ่ายงบประมาณและความคุ้มค่าของการลงทุ นทางการศึกษาและกาหนดเป้าประสงค์การดาเนินการ
พัฒนาการตรวจราชการและยุทธศาสตร์การตรวจราชการยังมีลักษณะการดาเนินงานในเชิงรับการใช้ประโยชน์
ของการตรวจราชการมีค่อนข้างน้อยระบบงานยังมีขอบเขตที่ค่อนข้างจากัดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
และลดความเสี่ยงของการดาเนิ นงาน รวมถึงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานผู้รับการ
ตรวจ ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อันจะทาให้เกิดการยอมรับและนาเอาผลการตรวจ
ราชการไปปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยแนวทางพัฒ นาการสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
รูปแบบกำรวิจัย
เป็นแบบการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 (2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1. ผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ จากการสั มมนา ได้แก่ ผู้ บ ริห ารส านั กงานศึกษาธิการภาค จานวน 1 คน
ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จานวน 5 คน และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ในหน่วยงานการศึกษา จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด
ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 ผู้อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 39 ผู้ อ านวยการส านั กงาน กศน.จั งหวั ดพิ ษณุ โลก ประธาน
อาชีวศึกษาจั งหวัดพิ ษณุ โลก จ านวน 5 คน ผู้ ปฏิ บัติ งานสนั บสนุ นงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 คน รวม 10 คน
เครื่องมือกำรวิจัย
1. เป็ น ประเด็ น คาถาม : เป็ นประเด็ น คาถามในการสั ม มนาที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น จานวน 1 ฉบั บ
สอบถามเกี่ยวแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
2. เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 1 ฉบับ สอบถามเกี่ยวกับการนาแนวทางการพัฒนาการ
สนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) นาแบบสัมมนาและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา และความ
ชัดเจนของภาษา ผู้วิจัยแก้ไขคาถามในการสัมภาษณ์ตามที่ได้รับการแนะนา
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมมนา ผู้วิจัยดาเนินการจัดสัมมนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
ที่ห้องประชุมสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่ สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ผู้วิจัยจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน
1 คน ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จานวน 5 คน และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตาม
ประเมิ น ผล ในหน่ ว ยงานการศึ ก ษา จ านวน 14 คน รวมทั้ ง สิ้ น 20 คน วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สานักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร
หน่ ว ยงานการศึกษาจั งหวัดพิษ ณุ โลกทุ กสั งกัด ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาประถมศึก ษาพิ ษ ณุ โลก เขต 1 ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 39
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 คน ผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุ นงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ในพื้นทีส่ านักงานศึกษาธิการภาค 17 ขอเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. แนวทางการพั ฒ นาการสนั บ สนุ น งานตรวจราชการ และติดตามประเมิน ผลในพื้ นที่ ส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค 17
2. ผลการใช้แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17
3. แนวทางการพั ฒ นาการสนั บ สนุ น งานตรวจราชการ และติดตามประเมิน ผลในพื้ นที่ ส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค 17
สรุปผลการสัมมนา
จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการรับ
นโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./คณะกรรมการติดตามฯ/ 2) ขั้นตอนการประสานแผนการตรวจราชการฯ
กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 4) ขั้นตอนการประสานกาหนดการ
เป้าหมายการตรวจราชการฯ ก่อนลงพื้นที่ 5) ขั้นตอนการลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการกับ ผู้ตรวจราชการ ศธ./
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ให้ความเห็น เสนอแนะสั่งการ 6) ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการตรวจฯ ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผู้ตรวจ
ราชการ ศธ./ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ขั้นตอนการรับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./คณะกรรมการติดตามฯ
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือ ให้เพิ่มเติมความชัดเจนของแนวทางข้อนี้ด้วยคาว่า วัตถุประสงค์
ของนโยบาย เพื่อจะได้ทราบเป้าหมายของการนาไปปฏิบัติ จึงได้แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไขดังนี้
“แนวทางที่ 1.1 สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ควรจัดทารายละเอียดตัวชี้วั ด
วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายในแต่ละนโยบายการตรวจราชการ ศธ. ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย”
นอกจากนี้ ได้ เพิ่ ม อี ก 1 แนวทางในส่ ว นของนโยบายเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาคือ
“แนวทางที่ 1.2 ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตั้งแต่ขั้นคัดเลือก
นโยบายที่จะตรวจราชการ” เนื่ องจากปัจจุบันนโยบายที่ลงไปสู่ ห น่วยงานสถานศึกษาค่อนข้างมาก ทาให้
สถานศึกษาต้องมาดาเนิ น การตามนโยบายและจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ดังนั้น ถ้าผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกนโยบายการตรวจราชการ จะ
ทาให้ได้นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สูงสุด
2) ขั้นตอนการประสานแผนการตรวจราชการฯ กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ คือจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร
หน่วยงานสถานศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการตรวจราชการ
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือการประสานแผนการตรวจราชการ ให้แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนื อจากสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดและเพิ่มในส่วนของผู้ บริหารให้ ความสาคัญในการจัดส่ ง
รายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข คือ 2.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการตรวจราชการและการจัดส่งรายงานผลการ
ตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ คือหนังสือราชการแจ้งเวียนเพื่อเน้นย้า
ความสาคัญของการตรวจราชการให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพื่อให้ผู้บริหารเห็นถึงความสาคัญของการตรวจ
ราชการ ทาให้การสนับสนุนการตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาให้คุณภาพในการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพต่อไป
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แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ คือจัดประชุมให้ความรู้และสร้างความตระหนักงาน
เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการฯ ให้กับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือควรสร้างความตระหนักงานเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการ
สนั บ สนุ น การตรวจราชการฯ ให้ กับ ผู้ ป ฏิบั ติงานที่ ส นับ สนุน งานตรวจราชการและติดตามประเมิ นผลของ
หน่ วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้น ที่ ไม่ใช่ห น่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการประชุม
ประสานแผน จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานที่จะเป็นผู้ประสานงานการสนับสนุนงานตรวจราชการไม่ ใช่
หน่วยรับตรวจ ดังนั้น แนวทางในการพัฒ นาที่ปรับแก้ไข แนวทางที่ 2.2 คือ “จัดประชุมให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักงานเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการฯ ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สนับสนุน
งานตรวจราชการและติดตามประเมินผลของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที”่
3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 3.1 จัดประชุมหน่วยงานสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกสังกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือให้ปรับตัดสถานศึกษาแล้วใช้คาว่า “หน่วยงานการศึกษา”
และเพิ่มรายละเอียดความชัดเจนข้อมูลสารสนเทศด้วยระบุว่า “ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ”
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข แนวทางที่ 3.1 คือจัดประชุมหน่วยงานการศึกษาทุก
สั งกั ด เพื่ อ พั ฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศสนั บ สนุ นการตรวจราชการของกระทรวงศึก ษาธิก ารให้ มีค วาม
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการตรวจ
ราชการฯ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือให้ยุบรวมแนวทางที่ 3.3 ควรสร้างระบบเครือข่ายการทางาน
ให้ครอบคลุมทุกสังกัด เพื่อสร้างระบบเครือข่ายและสามารถนาไปใช้ในหน่วยงานได้ (ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูล
กันได้) และลดการซ้าซ้อนการขอข้อมูล
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข แนวทางที่ 3.2 คือ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การตรวจราชการฯ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 3.4 กระบวนการสร้างเครื่องมือควรเปิดโอกาส
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาเครื่องจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการฯ
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
สนับสนุนการตรวจราชการฯ มีความเป็นเอกภาพ และลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บ
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แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 3.5 ควรให้คานิยามในแต่ละประเด็นข้อคาถาม
ในแต่ละนโยบายของการตรวจราชการฯ อย่างชัดเจน
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพื่อให้ผู้ตอบคาถามตอบคาถามในทิศทางเดียวกัน
และได้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการฯ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความต้องการ
4) ขั้นตอนการประสานกาหนดการ เป้าหมายการตรวจราชการฯ ก่อนลงพื้นที่
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 4.1 ควรจัดทาปฏิทิน แผนงานในการลงพื้นที่
อย่างชัดเจน
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือ ควรระบุให้ชัดเจนโดยระบุว่า ปฏิทินหรือแผนงานการตรวจ
ราชการ
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข แนวทางที่ 4.1 คือ จัดทาปฏิทินแผนงานการการ
ตรวจราชการในการลงพื้นที่อย่างชัดเจน
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 4.2 ควรนาระบบ Social Network มาใช้ใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เครือข่าย Facebook, Lineเป็นต้น เพื่อ
ประสานงานกาหนดการก่อนลงพื้นที่เป็นเบื้องต้น
ซึ่ ง ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาเห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทางนี้ เนื่ อ งจากจะช่ ว ยให้ ก ารประสานงาน แจ้ ง
กาหนดการก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้เตรียมการรับตรวจ
ต่อไป
5) ขั้นตอนการลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการกับ ผู้ตรวจราชการ ศธ./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ คือ ควรกาหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่อย่างน้อย 1 วัน
ต่อ 1 หน่วยรับตรวจ
ประเด็น ที่ได้จากการสัมมนา คือ ระยะเวลาในการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ไม่สามารถ
กากับและแก้ไขได้ แต่สามารถใช้เป็นแนวทางวางแผนการลงพื้นที่ได้ แต่ขอปรับแก้ไขจานวนหน่วยรับตรวจจาก
1 หน่วยรับตรวจต่อ 1 วัน เป็น 1-2 หน่วยรับตรวจต่อ 1 วัน
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข คือ ควรกาหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่อย่างน้อย
1-2 หน่วยรับตรวจต่อ 1 วัน
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6) ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการตรวจฯ ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผู้ตรวจราชการ ศธ.
/ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 6.1 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการ
ประเด็นที่ได้จากการสัมมนา คือ ไม่จาเป็นต้องให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม แต่ สตผ.
ควรจัดทารูปแบบการจัดทารายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างรูปแบบการจัดทารายงานให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน(สามารถเติมคาในช่องได้เลย)
ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาที่ปรับแก้ไข แนวทางที่ 6.1 คือสานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ควรกาหนดรูปแบบการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการให้ชัดเจน
แนวทางการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้เสนอ แนวทางที่ 6.2 จัดทาหนังสือราชการเน้นยาความสาคัญในการ
จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ประเด็ นที่ ได้ จากการสั มมนา คื อ ไม่ ควรท าหนั งสื อ เนื่ องจากมี แผนการปฏิ บั ติ งานอยู่ แล้ ว
แต่ควรสร้างความตระหนั กให้ ผู้บ ริห ารทราบตั้งแต่ประชุมประสานแผน ในการจัดส่งรายงานผลการตรวจ
ราชการตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้นควรเพิ่มในแนวทางที่ 2.1 โดยตัดแนวทางที่ 6.2 ผลการใช้แนวทางการ
พัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ผลการใช้แนวทางการพัฒ นาสนับสนุน งานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้ นที่
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการรับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก
ศธ./คณะกรรมการติดตามฯ 2) ขั้น ตอนประสานแผนการตรวจราชการฯ กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 4) ขั้นตอนการประสานกาหนดการ เป้าหมายการตรวจราชการฯ
ก่อนลงพื้นที่ 5) ขั้นตอนการลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการกับ ผู้ตรวจราชการ ศธ./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ
6) ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการตรวจฯ ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผู้ตรวจราชการ ศธ./ปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร โดยสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บริ หารหน่ วยงานการศึ กษาจั งหวั ดพิ ษณุ โลกทุ กสั งกั ด ได้ แก่
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก จานวน 5 คน ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการใช้แนวทางการ
พัฒนาสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17
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สรุปผลการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
การเปิดโอกาสให้มีผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนโยบายที่จะตรวจราชการ
จะทาให้ได้นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สูงสุด แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีบ่อย
ทาให้นโยบายไม่มีความเสถียรความสาคัญบางนโยบายลดน้อยลง ความต่อเนื่องในผลให้การนาสู่การปฏิบัติไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษายั งไม่ เป็ น ไปตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนด รายละเอี ยดตั วชี้ วั ด วั ตถุ ป ระสงค์ และ
ค่าเป้าหมายในแต่ละนโยบายของการตรวจราชการมีความชัดเจนขึ้นมาก ส่งผลให้การดาเนินงานสนับสนุนการ
ตรวจราชการมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
ดังนั้น ด้านนโยบายยังไม่สามารถนาไปใช้ได้จริงตามแนวทางที่กาหนดเป็นเพียงประเด็นที่จะนาเสนอ
ให้ผู้บริหารให้รับทราบต่อไป
การจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของการตรวจราชการและการจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการฯ และปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
แนวทางนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษามีความตระหนักเห็นคุณค่าและให้ความสาคัญ
ของการตรวจราชการมากขึ้น เพราะหลังจากที่เข้าร่วมประชุมมาแล้ว มีการจัดประชุมทาความเข้าใจกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวให้ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานและการสนับสนุนงานตรวจราชการ
การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศการตรวจราชการฯ โดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในการใช้งาน และข้อมูลสามารถนามาใช้งานได้ง่ายขึ้น
การเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาเครื่องจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจ
ราชการฯ ทาให้ข้อมูลที่ได้ตรงตามสภาพบริบทที่แท้จริง และสามารถนาปัญหาอุปสรรคในแต่ละนโยบายไป
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานสถานศึกษา
การจัดทาปฏิทินแผนงานการการตรวจราชการในการลงพื้นที่มีความชัดเจน แต่สามารถดาเนินงานได้
บางส่วน เนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการขึ้นอยู่กับผู้ตรวจราชการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามกาหนดการเนื่องจาก
เป็นผู้บริหารระดับสูง อาจมีภารกิจเร่งด่วนทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกะทันหันไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ระบบ Social Network เช่น Facebook, Line เป็นช่องทางการติดต่อประสานงานของเครือข่ายสนับสนุนการ
ตรวจราชการที่ดีและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยรับตรวจมีระยะเวลาในการเตรียมการรับตรวจก่อนลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการมีความเหมาะสม ดีแล้ว ตามช่วงเวลาที่กาหนด
การแจ้งกาหนดการตรวจราชในการลงพื้นที่อย่างน้อย 7 วันก่อนลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการฯ ช่วยให้
หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจมากขึ้น ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะมีเวลาในการเตรียมกาสานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล กาหนดรูปแบบการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจราชการที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้การจัดทา
รายงานมีความเป็นเอกภาพ จัดทาได้ง่ายและมีทิศทางการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแนวทางพัฒนาการสนั บสนุ นงานตรวจราชการและติ ดตามประเมินผล
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 (2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนา
สนับสนุ นงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่ สานักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารสานักงานศึกษาธิการภาค ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสนั บสนุนงานตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล ในหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด ได้แก่ ศึกษาธิการ
จังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
และผู้ ปฏิ บั ติ งานสนั บสนุ นงานตรวจราชการและติ ดตามประเมินผลในส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดพิ ษณุ โลก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมมนา สร้างขึ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 และการสั มภาษณ์ สร้างขึ้นเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับการนาแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้ บ ริ ห าร/บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น งานตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เพื่อการศึกษาแนวทางพัฒ นาการสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
สรุปผลการสัมมนา
จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงาน
ศึ กษาธิ การภาค 17 ซึ่ งแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บแนวทางการพั ฒนาการสนั บสนุ นงานตรวจราชการ และติ ดตาม
ประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการรับนโยบาย/แผนการตรวจฯ
จาก ศธ./คณะกรรมการติ ดตามฯ / 2) ขั้ นตอนการประสานแผนการตรวจราชการฯ กั บส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวั ด
3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ 4) ขั้นตอนการประสานกาหนดการ เป้าหมายการตรวจราชการฯ ก่อนลงพื้นที่
5) ขั้นตอนการลงพื้ นที่ร่วมตรวจราชการกับ ผู้ ตรวจราชการ ศธ./ให้ ความเห็ น เสนอแนะ สั่ งการ 6) ขั้นตอนการจัดท า
รายงานผลการตรวจฯ ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผู้ตรวจราชการ ศธ./ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
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1) ขั้นตอนการรับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./คณะกรรมการติดตามฯ
แนวทางที่ 1.1 “สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ควรจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายในแต่ละนโยบายการตรวจราชการ ศธ. ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย”
แนวทางที่ 1.2 “ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตั้งแต่ขั้นคัดเลือก
นโยบายที่จะตรวจราชการ” เนื่ องจากปัจจุบันนโยบายที่ลงไปสู่ ห น่วยงานสถานศึกษาค่อนข้ างมาก ทาให้
สถานศึกษาต้องมาดาเนิ น การตามนโยบายและจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ดังนั้น ถ้าผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกนโยบายการตรวจราชการ จะ
ทาให้ได้นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สูงสุด
2) ขั้นตอนการประสานแผนการตรวจราชการฯ กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
แนวทางที่ 2.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเห็น
คุณค่าและความสาคัญของการตรวจราชการ และการจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการ
ฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
แนวทางที่ 2.2 “จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความตระหนักงานเกี่ยวกับแนวทางและ
กระบวนการสนับสนุนการตรวจราชการฯ ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สนับสนุนงานตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่”
3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางที่ 3.1 จัดประชุมหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการตรวจราชการฯ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางที่ 3.3 กระบวนการสร้างเครื่องมือควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดทาเครื่องจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการฯ
แนวทางที่ 3.4 ควรให้คานิยามในแต่ละประเด็นข้อคาถามในแต่ละนโยบายของการตรวจ
ราชการฯ อย่างชัดเจน
4) ขั้นตอนการประสานกาหนดการ เป้าหมายการตรวจราชการฯ ก่อนลงพื้นที่
แนวทางที่ 4.1 คือ จัดทาปฏิทินแผนงานการการตรวจราชการในการลงพื้นที่อย่างชัดเจน
แนวทางที่ 4.2 ควรนาระบบ Social Network มาใช้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น เครือข่าย Facebook, Lineเป็นต้น เพื่ อประสานงานกาหนดการก่อนลง
พื้นที่เป็นเบื้องต้น
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5) ขั้นตอนการลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการกับ ผู้ตรวจราชการ ศธ./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ
แนวทางที่ 5.1 ควรกาหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่อย่างน้อย 1-2 หน่วยรับตรวจต่อ 1 วัน
6) ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการตรวจฯ ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผู้ตรวจราชการ ศธ./
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางที่ 6.1 สานั กตรวจราชการและติดตามประเมินผล ควรกาหนดรูปแบบการจัดทา
รายงานสรุปผลการตรวจราชการให้ชัดเจน
แนวทางที่ 6.2 จัดทาหนังสือราชการเน้นยาความสาคัญในการจัดส่งรายงานผลการตรวจ
ราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ประเด็ นที่ ได้ จากการสั มมนา คื อ ไม่ ควรท าหนั งสื อ เนื่ องจากมี แผนการปฏิ บั ติ งานอยู่ แล้ ว
แต่ควรสร้างความตระหนั กให้ ผู้บ ริห ารทราบตั้งแต่ประชุมประสานแผน ในการจัดส่งรายงานผลการตรวจ
ราชการตามระยะเวลาที่กาหนด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเพื่อการศึกษาแนวทางพัฒนาการสนับสนุนงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 มีประเด็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ นามาอภิปรายผลได้แนวทางการพัฒนาการ
สนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตามประเด็นดังนี้
1) ขั้นตอนการรับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./คณะกรรมการติดตามฯ
แนวทางที่ 1.1 “สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ควรจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
วัต ถุป ระสงค์ และค่าเป้ าหมายในแต่ล ะนโยบายการตรวจราชการ ศธ. ให้ มี ความชั ดเจนและเข้าใจง่าย ”
สอดคล้องกับ ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (2540) ได้เสนอบทความเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการตรวจราชการ
ของกรมการปกครอง เกี่ยวกับการประสานงานไว้ว่า ให้มีการประสานการตรวจราชการในด้านต่างๆ ได้แก่การ
ประสานด้านข้อมูล แผนการตรวจ การรายงาน การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและการแบ่งเขตการ
ตรวจราชการให้มีแนวทางเดียวกัน
แนวทางที่ 1.2 “ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตั้งแต่ขั้นคัดเลือก
นโยบายที่จะตรวจราชการ” เนื่ องจากปัจจุบันนโยบายที่ลงไปสู่ ห น่วยงานสถานศึกษาค่อนข้างมาก ทาให้
สถานศึกษาต้องมาดาเนิ น การตามนโยบายและจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ดังนั้น ถ้าผู้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกนโยบายการตรวจราชการ จะ
ทาให้ได้นโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สูงสุด สอดคล้องกับกับจรวยพร ธรณินทร์ (2550)
ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างเครือข่าย ทาให้เกิดความร่วมมือกว้างและลึก มีการทางานในรูปแบบประชาธิปไตย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเสนอ มีแรงจูงใจมากกว่าจะเป็นฝ่ายรับนโยบายที่สั่งลงมา”
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2) ขั้นตอนการประสานแผนการตรวจราชการฯ กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
แนวทางที่ 2.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้ แก่ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเห็น
คุณค่าและความสาคัญของการตรวจราชการ และการจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ เสนอผู้ตรวจราชการ
ฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล (2551) ได้พบว่า
ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการทุกกลุ่ม เห็นว่าการตรวจราชการ มีความจาเป็น อย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการตรวจราชการจะทาหน้าที่
สะท้อนสภาพปัจจุบันของนโยบายความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามนโยบาย ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
สัมฤทธิ์ผลรวมทั้งชี้ ให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณและความคุ้มค่าของการ
ลงทุนทางการศึกษาและกาหนดเป้าประสงค์การดาเนินการพัฒนาการตรวจราชการ 7 เป้าประสงค์ ซึ่ง 1 ใน
เป้าประสงค์คือ หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการตรวจราชการ
แนวทางที่ 2.2 “จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความตระหนักงานเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการ
สนั บ สนุ น การตรวจราชการฯ ให้ กับ ผู้ ป ฏิบั ติงานที่ ส นับ สนุน งานตรวจราชการและติดตามประเมิ นผลของ
หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ ” สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล (2551) ได้พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกั บการ
ตรวจราชการทุกกลุ่ม เห็นว่าการตรวจราชการ มีความจาเป็น อย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและการ
บริหารงานตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการตรวจราชการจะทาหน้าที่สะท้อนสภาพปัจจุบัน
ของนโยบายความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามนโยบาย ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานสัมฤทธิ์ผลรวมทั้ง
ชี้ให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณและความคุ้มค่าของการลงทุนทางการศึกษา
และกาหนดเป้าประสงค์การดาเนินการพัฒนาการตรวจราชการ 7 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการตรวจราชการ
2. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจและการให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้า ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตาม
นโยบายกระทรวง
4. ปัญหาและข้อขัดข้องในการจัดการศึกษาได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไขทันเหตุการณ์
5. การจัดการศึกษาได้รับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการให้คาปรึกษา
อย่างถูกต้อง
3) ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางที่ 3.3 กระบวนการสร้างเครื่องมือควรเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดทาเครื่องจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการฯ สอดคล้องกับจรวยพร ธรณินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้
ว่า “การสร้างเครือข่าย ทาให้เกิดความร่วมมือกว้างและลึก มีการทางานในรูปแบบประชาธิปไตย ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมเสนอ มีแรงจูงใจมากกว่าจะเป็นฝ่ายรับนโยบายที่สั่งลงมา” และสอดคล้องกับ สานักผู้ตรวจราชการประจา
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เขตตรวจราชการที่ 1 (2549) พบว่า การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในอนาคต ควรให้หน่วยงานที่รับการ
ตรวจราชการ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการตรวจราชการและเครื่องมือการตรวจ ตลอดจนสรุปผลการตรวจ
ราชการ สร้างเครือข่ายการตรวจราชการ และควรตรวจราชการแบบกัลยาณมิตร และหน่วยงานที่รับการตรวจ
เห็นว่า แนวทางที่จะพัฒนาระบบ การตรวจราชการควรดาเนินการดังนี้ คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนการตรวจราชการ และร่วมจัดทาเครื่องมือตรวจราชการที่มีมาตรฐาน เตรียมข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลเชิงลึก มีเครือข่ายการตรวจราชการ และตรวจราชการตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์
เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2543)

ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอย่ า งกว้ า งขวาง (all

stakeholders participation ) หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่ายที่จะทาให้เกิดการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทานับเป็นกระบวนการที่สาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครื อ ข่ า ย จึ ง ควรเป็ น ไปในลั ก ษณะของความเท่ า เที ย มกั น ในฐานะของหุ้ น ส่ ว นเครื อ ข่ า ย ซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 หน่ ว ยงาน และสถานศึก ษาทุ กสั งกัด ควรส่ งเสริมสนั บ สนุน การตรวจราชการของผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ วางแผน และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง
1.2 การเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ควรมีรางวัล เกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาที่รับการตรวจ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการถอดบทเรียนศึกษารู ปแบบการดาเนิน งานการตรวจ
ราชการ เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 ควรได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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