
 
 
 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

การพฒันาระบบการติดตามประเมินผลของการตรวจราชการไปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 

 
 

นางสาวขวญัจิรา  แกว้ปาน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  

ต าแหน่งเลขท่ี  434  ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ  
ส านกัตรวจและประเมินผล 

 
 

ขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่434  ส่วนส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมนิผล 

ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



 
 

การพฒันาระบบการติดตามประเมินผลของการตรวจราชการไปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 

นาวสาวขวญัจิรา  แกว้ปาน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 

ต าแหน่งเลขท่ี  434  ส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ  
ส านกัตรวจและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 434  ส่วนส่วนพฒันาระบบการตรวจราชการ ส านกัตรวจและประเมินผล 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
การพฒันาระบบการติดตามประเมินผลของการตรวจราชการไปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั 

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัการและเหตุผล 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ .ศ. 2548  กล่าวถึงการ
ตรวจราชการเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงในการบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีจะท าให้
การปฏิบติัราชการหรือการจดัท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย  
สามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัเกิดจากการด าเนินการดงักล่าว เพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนสุ์ขแก่ประชาชน  สมควรท่ีจะไดมี้การปรับปรุงการตรวจราชการใหมี้
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในการปฏิบติัราชการ หรือการจดัท าภารกิจยิง่ข้ึน 

จากความส าคญัของการตรวจราชการดงักล่าวขา้งตน้ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีส านกั
ตรวจและประเมินผล ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนการตรวจราชการ ตอ้งด าเนินการจดัท า
แนวทางการตรวจราชการท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และ
ยทุธศาสตร์กระทรวงฯ โดยใชร้ะเบียบวธีิต่างๆ เช่น การวเิคราะห์เอกสารการสัมภาษณ์
เชิงลึก การส ารวจความพึงพอใจ การจดัสัมมนาหรือจดัประชุมยอ่ย รวมทั้งการวเิคราะห์
เชิงเปรียบเทียบการน าขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงฯ สู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม โดยเนน้ถึงผลลพัธ์ในเชิงคุณภาพ ค านึงถึงต่อส่วนรวมและประโยชนท่ี์
ประชาชนไดรั้บเป็นเป็นส าคญั 

 

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 
บทวเิคราะห์ 

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ตาม
กรอบโครงสร้าง  จ  านวน 6 ต าแหน่ง โดยรับผดิชอบตรวจติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ จ านวน 14 หน่วยงาน (หน่วยงานระดบักรม จ านวน 10 หน่วยงาน และ
รัฐวสิาหกิจ 4 หน่วยงาน) และรับผดิชอบพื้นท่ีเขตตรวจราชการทัว่ประเทศ จ านวน 18  เขต 
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ซ่ึงการตรวจราชการในแต่ละคร้ังผูต้รวจราชการกระทรวงฯ จะตรวจติดตามการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยรับตรวจ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการน าไป
ปรับปรุงพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน  แต่ยงัพบวา่การติดตามประเมินผลเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ใน
เชิงปฏิบติัยงัไม่ไดก้ารตอบสนองเท่าท่ีควร ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากขาดการพฒันาเคร่ืองมือ
และกระบวนการตรวจราชการ ท่ีเป็นระบบ  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบไดส้อดรับกบัขอ้เทจ็จริง เพื่อให้
หน่วยงานน าไปปฏิบติัไดต้รงตามประเดน็ เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

แนวคดิ 
 การพฒันาระบบการติดตามประเมินผลของการตรวจราชการไปขบัเคล่ือนสู่การ
ปฏิบติั นบัวา่มีความส าคญัยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัการตรวจราชการใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการปฏิบติัราชการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ
ตรวจราชการ ตาม ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ .ศ. 2548 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อประเดน็ยทุธศาสตร์กระทรวงฯ และนโยบายรัฐบาล ท่ีจะ
น าไปสู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาและพฒันาระบบการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
โดยเนน้การท างานเชิงรุก  สร้างสรรค ์ และการเสริมสร้างสมรรถนะ  ศกัยภาพของ
หน่วยงานรับตรวจปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมทั้ง สามารถสนบัสนุน
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อผูบ้ริหารได้ สอดรับกบัขอ้เทจ็จริง เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุง
การปฏิบติังานท่ีเห็นผลลพัธ์ชดัเจน อนัส่งผลใหก้ารตรวจราชการเกิดประโยชนสู์งสุด 

 
ข้อเสนอ 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารตรวจราชการของกระทรวงฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

เป้าหมาย จึงควรมีการพฒันาระบบการติดตามประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อใหผู้ต้รวจ
ราชการกระทรวงฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจติดตาม และก ากบั การปฏิบติังานของ
หน่วยรับตรวจ  อีกทั้ง เพื่อใหส่้วนราชการและหน่วยรับตรวจ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ระดบัทั้งในและนอกสังกดักระทรวงฯ ใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานใหดี้
ยิง่ข้ึน เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการพ.ศ. 2548  
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ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการประเมินผล (Evaluation) โดยศึกษาวา่การด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือโครงการหรือไม่ภายใตเ้ง่ือนไข 
ปัจจยัใด หากจะด าเนินการต่อไปควรท าอยา่งไร  การประเมินผลจึงมุ่งเนน้เพื่อใหเ้ห็นวา่
กิจกรรมหรือโครงการพฒันาไดด้ าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สามารถ
ติดตามไดต้ั้งแต่ ก่อนด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ และหลงัด าเนินการ เพื่อขบัเคล่ือน
การปฏิบติัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวางแผนติดตามและประเมินผล ไดแ้ก่ (1) การทบทวนโครงการ 
 (2) ก าหนดตวัช้ีวดั (3) ก าหนดวธีิการ แหล่งขอ้มูล และสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการประเมินผล (4) จดัท าแผนการติดตามประเมินผล 
 2. การด าเนินการติดตามและประเมินผล ไดแ้ก่ (1) การรวบรวมขอ้มูล                                                                                                              
(2) การวเิคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินการก่อน ระหวา่ง และหลงัส้ินสุดโครงการ 
 3. การรายงานและน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลส าเร็จ
จากการด าเนินงาน และน าไปพฒันา ปรับปรุง รวมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบติังานให้
เกิดผลลพัธ์เป็นรูปธรรม 
 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ผูต้รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สามารถ
ก ากบั ดูแลการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

2.  ผูบ้ริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดรั้บทราบ
สถานภาพการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของหน่วยรับตรวจ 
เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารระดบันโยบายของกระทรวง  และระดบัหน่วยงาน  ในการ
พิจารณาขบัเคล่ือนการปฏิบติังานสู่ผูป้ฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย  

3. เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ทั้งในส่วนงานต่างๆ และในระบบการตรวจราชการ
อยา่งต่อเน่ือง และสามารถน าไปปรับปรุงการจดัท าแผนงาน /โครงการ ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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 ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.  ผูต้รวจราชการกระทรวงฯ และเจา้หนา้ท่ีส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ  

ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ของ
หน่วยรับตรวจ ร้อยละ 80 

2. หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ไปสู่การ
ปฏิบติั ร้อยละ 80 

 


