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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คานา
คู่ มื อ การตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกอบการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการของสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการตรวจราชการ ตลอดจนแบบฟอร์มและรูปแบบ
การเขียนรายงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ
สานั ก งานปลั ดส านั กนายกรัฐ มนตรี ในฐานะหน่ว ยงานรับผิ ดชอบหลั กในการขับเคลื่ อนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการต่อไป

สานักตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สารบัญ
สรุปสาระสาคัญ

ก

บทที่ 1

บทนา

1

บทที่ 2

การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

5

บทที่ 3

การตรวจราชการในพื้นที่

8

บทที่ 4

การจัดทารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ

14

บทที่ 5

การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ

16

ภาคผนวก
1
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2
คาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 198/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4
กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญการดาเนินการตาม
กรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
5
กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
6
กรอบแนวทางการตรวจติด ตามโครงการตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิง พื้ นที่ ประยุก ต์ต าม
พระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7
กรอบแนวทางการตรวจติดตามการด าเนิ นงานของศู นย์ด ารงธรรมในการแก้ ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
8
ตัวอย่างการพิจารณาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ในเบื้องต้น และ
คัดเลือกประเด็น/จุดเน้นในการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด
9
ตัวอย่าง Inspection Guideline
10
รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
ปี 2558 ของ
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
11
รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ ตรวจราชการเพื่ อขั บ เคลื่ อนประเด็ นนโยบายการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
12
กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปสาระสาคัญ
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ลาดับ
สาระสาคัญ
รายละเอียด
1 กรอบการตรวจราชการ  การตรวจราชการแบบบูรณาการ (5 ร่วม)
แบบบูรณาการ
- ร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้ ว ยกระบวนการและเครื่องมื อ
ชุดเดียวกัน
- ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติ
เดียวกัน
- ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจน
รายงานผลการตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจาปีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ร่วมสร้างภาคีภาคราชการ ร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับพื้นที่
- ร่วมรับการประเมิน ภายใต้คารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมิน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management
Score Point) ร่วมกัน
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8
วรรคสี่ โดยกาหนดให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งใน
การบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทาภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนิ นการดังกล่ าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ ราชการหรือการจัดท าภารกิจมากยิ่ งขึ้น
รวมทั้ งเป็ นไปตามหลั กการบริหารราชการแบบบู รณาการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2 ยุทธศาสตร์การ
วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน
ตรวจราชการแบบ
การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
บูรณาการ ปี 2558 พันธกิจ

หน้า
1

5

3

1. การขับเคลื่อนการบูรณาการ และบริหารจัดการด้านการตรวจราชการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน
2. เร่ งรั ด ติ ดตาม ประเด็ น และนโยบายส าคั ญตามยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อ ขจัดปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงานและสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพิ่มและฝ่าย
บริหารสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ
(Issue)
2. การตรวจกากับ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิ งพื้น ที่
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ก

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ

สาระสาคัญ

รายละเอียด

หน้า

ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การตรวจราชการเพื่ อแก้ ไขปัญหาความเดื อดร้ อน/ข้อร้ องเรี ยนของ
ประชาชน
3

กระบวนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

3

สรุปสาระสาคัญของ
แผนการตรวจราชการ
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
กรอบแนวทางการ
ตรวจติดตาม

4

กระบวนการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
3
 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่
 กระบวนการจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 กระบวนการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
(ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการแต่ละกระบวนการ)
(ภาคผนวก 1)
 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง
6 และ
การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการ ภาคผนวก 2
สานักนายกรัฐมนตรี
 แผนผั งการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการของ
7
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง
4.1 การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
8 และ
วิ ธี การ : ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรีและผู้ ตรวจราชการ ภาคผนวก
กระทรวงตรวจติ ดตามร่วมกันในพื้นที่ อย่างน้ อยเขตตรวจราชการละ 1
4
จังหวัด (จานวน 4 จุดเน้น 13 ด้าน)
ช่วงเวลา :
รอบที่ 1 ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรีและผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558
รอบที่ 2 ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน
2558 (ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ)
4.3 โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และ
9 และ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคผนวก
วิธีการ : ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการ
6
กระทรวง ตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน ในจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมาย การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พื้นที่ ประยุก ต์ต ามพระราชดาริ
(รอบที่ 1) และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (รอบที่ 2) ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่คณะผู้ตรวจราชการ
เห็นสมควร
ช่วงเวลา :
รอบที่ 1 ร่วมกันตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558
รอบที่ 2ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 กันยายน –ร่วมกันตรวจติดตาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
9 และ
ประชาชน
ภาคผนวก
วิ ธี การ : ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการ
7
กระทรวง ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ ในคราวลงพื้นที่


ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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รายละเอียด
หน้า
ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบ
บูรณาการตามดุลยพินิจและความเหมาะสม
ช่วงเวลา :
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 กันยายน – 2558
ขั้นตอนการตรวจ
 การเตรียมการก่อนออกตรวจ
9 - 13
ราชการแบบบูรณาการ  การตรวจติดตามในพื้นที่
ในพื้นที่
 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
Inspection
เอกสารประกอบการตรวจราชการในแต่ละรอบ ประกอบด้วย รายละเอียดการ ภาคผนวก
Guideline
ตรวจราชการและการ Checklist (Process Checklist และ On Hand
9
Checklist)
การจัดทารายงาน
ผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ
ในแต่ละเรื่อง
(1) การด าเนิ น การ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบ 10 – 11
ตามกรอบประชาคม บูรณาการรายรอบรายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
อาเซี ย น ปี 2558 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30
และ
กันยายน 2558
(2) ก า ร จั ด ก า ร ผู้ตรวจราชการกระทรวง จะจัดทารายงานภาพรวมรายโครงการ ตามรูปแบบ 10 - 11
ทรัพ ยากรธรรมชาติ รายงานที่ ก าหนด เสนอปลั ดกระทรวง และส่ งให้ ส านั กงานปลั ด ส านั ก
และสิ่งแวดล้อม
นายกรัฐมนตรี จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
(3) โค ร ง ก า ร ต า ม ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจติดตาม
11
แผนพัฒนาชนบทเชิง จานวน 2 ครั้ง
พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
ครั้งที่ 1 รายงานผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท
พระราชด าริ และ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
โครงการขั บ เคลื่ อ น
ครั้งที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ก า ร พั ฒ น า ต า ม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(4) การด าเนิ น งาน ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท าและส่ ง รายงานผลการ
11
ของศู น ย์ ด ารงธรรม ตรวจติดตาม จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลการตรวจติดตาม
ในการแก้ ไ ขปั ญ หา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และครั้งที่ 2 ส่งรายงานผลการตรวจ
ความเดื อดร้ อนของ ติดตามภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ประชาชน
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลั ด กระทรวง และส าเนารายงานผลดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
รูปแบบรายงาน
 รู ปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ ตามแผนการตรวจ ภาคผนวก 10
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
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การจัดทาแผนและ
พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงาน
ผลการตรวจราชการ
ในลักษณะภาพรวม
ทั้งประเทศ

10
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รายละเอียด
หน้า
การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
 รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจ ภาคผนวก 11
ราชการแบบบู รณาการ ของผู้ ต รวจราชการเพื่ อขั บ เคลื่ อนประเด็ น
นโยบายการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการ
จั ด การขยะมู ล ฝอย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ ต รวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง
ดาเนินการโดย คณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ ภาคผนวก 2
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ

รายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ รอบที่ 1 (Semi-Annual 14 - 15
Inspection Report : SAIR)
 รายงานผลการตรวจราขการแบบบู รณาการ ของผู้ตรวจราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year
2015)
การติดตามประเมินผล ร่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณา 16 – 17 และ
การตรวจราชการแบบ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคผนวก
บูรณาการ
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ใน 4 มิติ ได้แก่
12
(1) มิติประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด
(2) มิติคุณภาพการให้บริการ 2 ตัวชี้วัด
(3)* มิติประสิทธิภาพ 1 ตัวชี้วัด
(4)* มิติการพัฒนาองค์กร 1 ตัวชี้วัด


ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 นิยามการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การตรวจราชการบูรณาการ หมายถึง
 ร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการและเครื่องมือชุดเดียวกัน
 ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน
 ร่ ว มให้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มกั น ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจาปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 ร่ วมสร้ างภาคี ภาคราชการ ร่ วมมื อในการสร้ างการมีส่ วนร่ วมจากภาคประชาชนในกระบวนการ
ตรวจราชการระดับพื้นที่
 ร่วมรับการประเมิน ภายใต้คารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อ
บรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน
1.2 กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การกาหนดกรอบการตรวจราชการแบบบูร ณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีแนวคิด จาก
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จานวน 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เจตนารมณ์/นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปัญหาเร่งด่วน
ของประเทศ และความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จานวน 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ แผนบูรณาการงบประมาณ 14 แผนบูรณาการ และแผนพัฒนา
ชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชด าริ แ ละการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ดังปรากฏแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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1.3 ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ
วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. การขับเคลื่อนการบูรณาการ และบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน
2. เร่ งรั ด ติดตาม ประเด็น และนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ บรรลุ ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3. ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อ ขจัดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพิ่มและฝ่ายบริหารสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
กลยุทธ์ การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเน้นการบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล ตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบ
และข้อจากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจติดตามนโยบายดังกล่าว และจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตรวจกากับติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ตรวจกากับติดตามในพื้นทีร่ ่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการจัดการ
พัฒ นาพื้ น ที่ต ามแนวพระราชด าริ อย่ างยั่ งยื นตามปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ งครอบคลุ มเรื่ องการจัด การ
ทรัพยากรน้า ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการที่ดินทากิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาการรุกล้าที่ดิน
เป็ น ต้น ตามแนวทางพระราชดาริ ที่เน้ น การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒ นา โดยมุ่งให้ ชุมชนเป็นเจ้าของการพัฒ นา
สามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน
กลยุทธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของประชาชน และรับทราบปัญหาของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และต้องการให้
ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ
1.4 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อย ดังนี้
4.1 กระบวนการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
4.2 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่
4.3 กระบวนการจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
4.4 กระบวนการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ดังปรากฏแผนภาพที่ 2
(ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละกระบวนการ ปรากฏตามภาคผนวก 1)
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนภาพที่ 2 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทที่ 2
การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
2.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เป็นการดาเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ ตรวจราชการกรม ผู้ ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และสานักงานจเรตารวจแห่งชาติ ตลอดจน
บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การตรวจราชการ โดยมี ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกระบวนการย่อย/ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.1.1 จัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปี ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งใน
คาสั่งจะระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมไว้ด้วย)
 ประชุมผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและขอความเห็นพ้องกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่
 จัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปี ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง (คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรี ปรากฏ
ในภาคผนวก 2)
2.1.2 จัดทาร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 รวบรวมคาสั่งแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงที่ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ
 แต่ ง ตั้ ง คณะท างานฯ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของ
ผู้ ต รวจราชการ (ค าสั่ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 198/2557 ลงวัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2557 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะท างานจั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏในภาคผนวก 3)
 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ และเสนอที่ประชุม ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงพิจารณาเห็นชอบเพื่อ
บรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 นาเสนอแผนการตรวจราชการฯ ต่อนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และ/หรือ
พิจารณา
2.1.4 แจ้ ง แผนการตรวจราชการประจ าปี และค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ องการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรีใ ห้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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แผนภาพที่ 3 การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

การจัดทาแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ (120 วัน)
การจัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปี
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมย่อย
 ประชุมผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีของปีถัดไป
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและขอความเห็นพ้องแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบ

สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 4 )

 จัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปีของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง

จัดทาแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
นาเสนอแผนการตรวจราชการฯ ต่อ
นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และ/หรือพิจารณา

กิจกรรมย่อย
 รวบรวมคาสั่งแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงที่ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ

 แต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ และเสนอที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุก
กระทรวงพิจารณาเห็นชอบเพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 ประชุมร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ

แจ้งแผนการตรวจราชการประจาปี
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ

2.2 สาระสาคัญของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คาสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง การตรวจราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐ มนตรี กาหนดให้ ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ดาเนินการตรวจราชการ ดังนี้
2.2.1 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนั บสนุนนโยบายรัฐ บาล
ได้ แ ก่ ประเด็ น นโยบายส าคั ญ การด าเนิ น การตามกรอบประชาคมอาเซี ย น ปี 2558 และการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ตรวจกากับติดตามโครงการในพื้นที่ โครงการตามแผนพัฒ นาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อกระตุ้น เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
ข้อร้องเรียนของประชาชน อันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.2.2 การตรวจราชการตามตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
2.2.3 การตรวจราชการในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น/ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชน
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอื่นๆ
2.2.4 การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังแผนภาพที่ 4
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนภาพที่ 4 คาสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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บทที่ 3
การตรวจราชการในพื้นที่
3.1

แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่
3.1.1 การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
(1) ช่วงเวลาการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ตรวจติดตามร่วมกัน
ในพื้นที่ อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด และได้กาหนดรอบระยะเวลาการตรวจติดตามไว้ จานวน 2 รอบ
ได้แก่
Project and Progress Reviews ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดยตรวจติดตาม
ในพื้ นที่ ร่ วมกั น ในช่ วงเดือนกุ มภาพั นธ์ – มีนาคม 2558 เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าและปั ญหาอุ ปสรรคในการ
ดาเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ และ
Monitoring / Evaluation ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558 โดยตรวจติดตามใน
พื้นที่ร่วมกัน ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 เพื่อติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าการดาเนินการ และการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ในภาพรวม พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ของการ
ดาเนินการ
(2) รูปแบบการตรวจติดตาม
 การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
- ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ 4 จุดเน้น 13 ด้าน
- กรณีจังหวัดที่ไม่ได้ตรวจติดตามร่วมกัน ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการในจุดเน้นและประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ความโดดเด่น ความเป็น
อัตลักษณ์ของสภาพพื้นที่จังหวัด (Area Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจ
ติดตามในจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง และให้ความสาคัญในภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนให้เสร็จทันภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการตามข้อเสนอแนะส่วนกลาง และในเชิงนโยบาย
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
- ผู้ตรวจราชการร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อลงตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่และหน่วยรับตรวจ เพื่อนามาประกอบการกากับ เร่งรัดติดตาม สอบทานการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หรือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดที่พบในแต่ละพื้นที่
- กรณีจังหวัดที่ไม่ได้ไปตรวจร่วมกัน ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตาม
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม และแต่ละระยะเวลาที่กาหนด ตาม Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ กฎหมาย
และภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏตามภาคผนวก 4 และ 5)
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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3.1.2 โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงเวลา และโครงการทีต่ รวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกัน
รอบที่ 1 (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558) ในจังหวัด ที่มีพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงาน
ตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชด าริ ในแต่ ล ะเขตตรวจราชการตามที่ ผู้ ต รวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี หรือคณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควร
รอบที่ 2 (ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558) ในจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละเขตตรวจราชการตามที่ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
หรือคณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควร
(กรอบแนวทางการตรวจติ ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏตามภาคผนวก 6)
3.1.3 การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รูปแบบและช่วงเวลาการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ ทุกจังหวัด ในคราวลงพื้นที่ตรวจ
ราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลยพินิจและความเหมาะสม
โดยร่วมกันตรวจติดตาม จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558
(กรอบแนวทางการตรวจติดตามการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปรากฏตามภาคผนวก 7)
3.2

เครื่องมือในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่
ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกตรวจติดตามเฉพาะจุดเน้น/ประเด็น
ที่มีความสอดคล้ องกับ ข้อเท็จ จริ ง ศักยภาพ ความโดดเด่น ความเป็นอัตลั กษณ์ของสภาพพื้นที่จังหวัด (Area
Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap โครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(ตัวอย่างการพิจารณาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ในเบื้องต้น และคัดเลือกประเด็น/จุดเน้น
ในการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด ปรากฏตามภาคผนวก 8)
3.3

ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่
3.3.1 การเตรียมการก่อนออกตรวจราชการ
(1) การเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
สานักตรวจราชการจัดทารายละเอียดข้อมูล แนวทาง และกรอบประเด็นการตรวจติดตามที่สาคัญ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการในพื้นที่
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เตรียมการเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ประกอบด้วย
- จัดทาประเด็นการตรวจราชการของแต่ละประเด็นนโยบายสาคัญ (Issues) และโครงการ ที่
กาหนดไว้ ตามแผนการตรวจราชการ เพื่อแจ้งจังหวัด และขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียด
เสนอผู้ตรวจราชการในวันที่ตรวจราชการ รวมทั้งแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
- จัดทาประเด็นสอบถามที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
- จั ดท า Inspection Guideline เป็ นเอกสารประกอบการตรวจราชการในแต่ ละรอบ
ประกอบด้วย รายละเอียดการตรวจราชการและการ Checklist (Process Checklist และ On Hand Checklist)
(ตัวอย่าง Inspection Guideline ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 9)
(2) การประสานงาน
(2.1) การประสานงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี แจ้งกาหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละรอบ
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบล่วงหน้า 30 วัน
- แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประเด็นการตรวจราชการในแต่ละ
เรื่องที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
(2.2) การประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด/สานักงานจังหวัด
- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอวาระงานเพื่อให้คณะผู้ตรวจราชการเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ
ในวันที่ตรวจราชการ
- แจ้งสานักงานจังหวัด ขอให้จัดทาเอกสารประกอบการตรวจราชการตามประเด็นการ
ตรวจราชการที่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัด
3.3.2 การตรวจติดตามในพื้นที่
(1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับโครงการที่จะตรวจติดตามตามประเด็นที่
กาหนดไว้ในช่วงบ่ายของแต่ละจังหวัด
(2) แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอรายละเอียดของโครงการโดยสรุปในช่วงเช้า ที่มีการ
ประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
(3) ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ/ปัญหาอุปสรรคและการให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ (เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการด้วย)
3.3.3 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจติดตามในแต่ละเรื่องที่กาหนด ดังนี้
(1) การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้ตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจราชการ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการรายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ครั้งที่ 2

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการรายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

(รู ป แบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และ
ประเด็ น นโยบายการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอย ของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ปรากฏในภาคผนวก 10 และ 11)
(2) โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจติดตาม จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
- การด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2
- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
(3) การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจราชการ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
- ผู้ ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าและส่ งรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558- ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง และสาเนารายงานผลการตรวจติดตามให้สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2
- ผู้ ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าและส่ งรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง และสาเนารายงานผลการตรวจติดตามให้สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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การตรวจราชการ
แบบบูรณาการในพื้นที่
(รอบละ 60 วัน)

การเตรียมการ
ก่อนออกตรวจ

การตรวจติดตาม
ในพื้นที่

การจัดทารายงาน
ผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ

กิจกรรมย่ อย
- เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
- การประสานงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด
/สานักงานจังหวัด
กิจกรรมย่ อย
- ผู้ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการประสานงานจั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ โครงการที่ จ ะ
ตรวจติดตามในช่วงบ่ายของแต่ละจังหวัด
- แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเสนอโครงการโดยสรุปในช่วงเช้า
ที่มีการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ/ปัญหาอุปสรรคและการให้
ข้อ เสนอแนะกับ หน่ว ยงานเจ้ า ของโครงการ (เชิญ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงร่วมตรวจราชการด้วย)
กิจกรรมย่ อย
- ผู้ตรวจราชการจัดทารายงานผลการตรวจติดตามตามรูปแบบ
ที่กาหนดในแต่ละเรื่อง

รายงานผลการ
ตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
แผนภาพที่ 5 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ช่วงเวลาการดาเนินการตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ

การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รอบที่ 1

รอบที่ 1

รอบที่ 1

ตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558

ผู้ตรวจราชการ ร่วมกันตรวจติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ

จัดทารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558

- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานฯ รายเขต ขึ้นเว็บไซต์
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานภาพรวม เสนอ ปลัดกระทรวง พร้อมสาเนารายงานฯ
ส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจ
ติดตาม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

จัดทารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 2
ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558
(ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ)

จัดทารายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2
- ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท ารายงานฯ รายเขต น าขึ้ น เว็ บ ไซต์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานภาพรวม เสนอปลัดกระทรวงพร้อมสาเนารายงานฯ
ส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

จัดทารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 2
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผล
การตรวจติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ผู้ตรวจราชการ ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ

ช่วงเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
จัดทารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี จั ดท ารายงานผลการ
ตรวจติดตาม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ผู้ ตรวจราชการกระทรวง จั ดท ารายงานผลการตรวจเสนอ
ปลั ดกระทรวง พร้ อมส าเนารายงานเสนอส านั กงานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

รอบที่ 2
ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ
ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

จัดทารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 2
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี จั ดท ารายงานผลการ
ตรวจติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ผู้ ตรวจราชการกระทรวง จั ดท ารายงานผลการตรวจเสนอ
ปลั ดกระทรวง พร้ อมส าเนารายงานเสนอส านั กงานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

แผนภาพที่ 6 ช่วงเวลาการดาเนินการตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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บทที่ 4
การจัดทารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักตรวจราชการ จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ รายงานภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Semi –
Annual Inspection report : SAIR) และรายงานผลการตรวจราชการภาพรวม รอบที่ 2 หรือรายงานประจาปี
(Annual Inspection report : AIR) ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทารายงานผลการตรวจราชการฯ ดังนี้
1. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1
1.1 ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1.1.1 ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี รวบรวมรายงานภาพรวมผลการตรวจ
ราชการจากกระทรวง และรายงานผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และประมวลผล
การตรวจติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ นาเสนอที่ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
1.1.2 คณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประชุม
พิจารณากลั่นกรองปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี
1.2. นาเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
1.2.1 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะระดับนโยบายที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
1.2.2 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แจ้งเวียนหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Semi –Annual
Inspection report : SAIR)
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวบรวม ประมวลผลการตรวจราชการในรายงาน
ภาพรวมผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1
2. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2
2.1 ประมวลผลการตรวจติ ด ตาม และผลการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ต รวจราชการที่ใ ห้ไ ว้กับหน่วยงานที่เ กี่ย วข้องในรอบที่ 1 เพื่อนามาจัดทาเป็นบทสรุปส าหรับผู้ บริห าร
(Executive Summary) เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015)
2.2 นาเสนอบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
2.3 จัด ทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูร ณาการ ของผู้ตรวจราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ทั้ ง นี้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผ ลิ ต เล่ ม บทสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร (Executive
Summary) พร้อมแผ่นซีดีรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 แจกจ่าย เผยแพร่ให้กับกระทรวง จังหวัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์/
สื่อสารมวลชน และประชาชนผู้สนใจ
การจัดทารายงาน
ผลการตรวจราชการ
(135 วัน)

กิจกรรมย่อย
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวบรวมรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการจากกระทรวง
และรายงานผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี มาประมวลผลการ
ตรวจติดตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนาเสนอคณะทางานขับเคลื่อนฯ
- คณะทางานขับเคลื่อนฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี

ประมวลปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

นาเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
รอบที่ 1 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี

จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ รอบที่ 1 (SAIR)

กิจกรรมย่อย
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ระดั บนโยบายที่ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองจากคณะท างานจั ดท าแผนและขั บเคลื่ อนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
- สานักงานปลัดสานักนากยกรัฐมนตรี แจ้งเวียนหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ รอบที่ 1

กิจกรรมย่อย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวบรวม ประมวลผลการตรวจราชการในรายงานภาพรวมผลการ
ตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1

ประมวลผลการตรวจติดตาม
และผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน รอบที่ 1

กิจกรรมย่อย
จัดทาเป็นบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (E Executive Summary) เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และ
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Annual Inspection Report: Fiscal Year 2015)

นาเสนอบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary) กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ
จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Annual Inspection Report :
Fiscal Year 2015)
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Annual Inspection Report :
Fiscal Year 2015)

แผนภาพที่ 7 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทที่ 5
การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การติด ตามประเมิน ผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ของผู้ ต รวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ เพื่อทาหน้าที่กาหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการ
แบบบู ร ณาการตามตั ว ชี้ วั ดการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตรวจราชการ และดาเนิ น การติ ด ตามประเมิน ผล
การปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการของแต่ละกระทรวงตามตัวชี้วัด
6.2 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ประเมิน คือ
คณะกรรมการติดตามประเมิน ผลฯ และผู้รับการประเมิน คือ กระทรวงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเห็นพ้องกรอบ
แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
6.3 การลงนามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีพิธีลงนามในคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกัน ระหว่างหั วหน้ าผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี หั วหน้าผู้ ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง กับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
6.4 การประชุม ซั กซ้ อ มความเข้า ใจเกี่ ยวกั บแนวทางการด าเนิ น การตามค ารั บรองการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนิ น การตามคารั บ รองการตรวจราชการแบบบู รณาการ ร่ว มกั นระหว่า ง ผู้ รั บการประเมิน คื อ เจ้ าหน้า ที่
ผู้รั บผิ ดชอบในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามรับรองฯ ของกระทรวงต่าง ๆ และผู้ประเมิน คือ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
6.5 การติดตามประเมินผล
คณะกรรมการฯ ดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ แต่ล ะ
กระทรวง ตามกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลที่กาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
6.6 การจัดทารายงานการติดตามประเมินผล
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาหรับขั้นตอนสาคัญการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปรากฏดังแผนภาพที่ 8

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
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แผนภาพที่ 8 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ

ประชุมปรึกษาเพื่อสร้างความเห็นพ้อง
กรอบแนวคิดการตรวจติดตามประเมินผล
การลงนามคารับรองการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง
การดาเนินการตามคารับรองฯ
การติดตามประเมินผล
การจัดทารายงาน
ผลการติดตามประเมินผล

(กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงานปรากฏตามภาคผนวก 12)

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

17

““. . . การเดินทางตรวจราชการนั้น สาคัญกว่าการนั่งออฟฟิศ จึงต้อง
ปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ จะรอเวลาเดินทางต่อเมื่อการออฟฟิศเบาบางนั้นไม่ได้ . . .””
““. . . ที่จะรู้ได้ว่าที่ใดเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยนั้น ไม่มีอะไรดี ยิ่งกว่า
ฟั ง เสี ย งราษฎร ถ้ า ราษฎรมี เ สี ย งร้ อ งว่ า เดื อ ดร้ อ นอยู่ แ ล้ ว ถึ ง แม้ ว่ า การออฟฟิ ศ
จะเงียบหรือการอื่นจะดีก็ไม่เชื่อว่าเรียบร้อย””
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก 1
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลาดับ

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินการ

1

การจัดทาแผนการตรวจราชการ
1.1 จั ด ท าค าสั่ งการตรวจราชการประจ าปี ข องผู้ ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
 ประชุ ม ผต.นร. เพื่ อพิ จารณาก าหนดกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มี แผนการตรวจราชการประจาปี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและขอความเห็นพ้องกรอบการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่
 จัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปี ของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามใน
คาสั่ง
1.2 จัดทาร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และมีการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ
 จัดประชุมปรึกษาหารือ Focal Point เพื่อจัดทาแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ ผต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 จัดประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การการจั ดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อชี้แจงทาความ
เข้าใจเขตตรวจราชการ แลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น และจัดทา
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation)

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

26 ก.ย. และ
22 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57

นรม. ลงนาม
29 .ธ.ค.57

18 พ.ย. 57
14 ม.ค.58

12 พ.ย. 57
23 ธ.ค. 57

(1)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ

2.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation)

1.3 การน าสนอร่ างแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 น าร่ างแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการฯ กราบเรี ยน
นรม. เพื่ อพิจารณานาเสนอ ครม.เพื่อทราบและแจ้งกระทรวงต่าง ๆ
เพื่อนาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติต่อไป
1.4 การแจ้ ง แผนการตรวจราชการประจ าปี และค าสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
 แจ้งแผนการตรวจราชการฯ และคาสั่งการตรวจราชการฯ
ให้ ผต.กระทรวงทุกกระทรวงใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่
2.1 การเตรียมการก่อนออกตรวจราชการ

การเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ จัดทา
ประเด็นการตรวจราชการแจ้งจังหวัด แจ้ง ผต.กระทรวงและที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และจัดทา Inspection Guideline
2.2 การตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ของ ผต.และการจัดทารายงานผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของ ผต.

การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย
- ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน
- ผต.นร. จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ และ ผต.
กระทรวง จะจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ภายใน
ก.พ. 58

รอบที่ 1
ภายใน 31
มี.ค. 58
รอบที่ 2
ภายใน 30
ก.ย. 58

(2)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation)

โครงการตามแผนพั ฒนาชนบทเชิงพื้น ที่ป ระยุ กต์ ตาม
พระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน
- ผต.นร. จัดทารายงานผลการตรวจติดตาม รอบที่ 1 การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
รอบที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
- ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน
- ผต.นร. จัดทารายงานผลการตรวจติดตาม และ ผต.
กระทรวง จัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
การจัดทารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
3.1 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1
 ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 นาเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1 กราบเรียน
นรม.
 จัด ท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ รอบที่ 1
(Semi –Annual Inspection report : SAIR)
3.2 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2
 ประมวลผลการตรวจติดตาม และผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ ผต.ที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบที่ 1
เพื่อนามาจัดทาเป็นบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
เพื่อนากราบเรียน นรม. และรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของ ผต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual
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ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

รอบที่ 1ภายใน
30 เม.ย. 58
รอบที่ 2ภายใน
30 ต.ค. 58

รอบที่ 1
ภายใน 30
เม.ย. 58
รอบที่ 2
ภายใน
30 ต.ค.58

(3)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ
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กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดาเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation)

Inspection Report : Fiscal Year 2015)
 นาเสนอบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
 จัด ทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูร ณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection
Report : Fiscal Year 2015) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4.2 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการ
ตรวจติดตามประเมินผล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของ ผต.
4.3 การลงนามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4.4 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการ
ตามคารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
4.5 ติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของ ผต.
4.6 การจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

มค – ก.พ.
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ภาคผนวก 2
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี

------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนบูรณาการงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนของประเทศ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการดาเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ดาเนินการตรวจราชการตามคาสั่ง ดังนี้
๑. การตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
โดยให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ประเด็นนโยบายสาคัญการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และประเด็น
นโยบายสาคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีประมวล
รายงานผลการตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการในแต่ละรอบ เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้ ในแผนการตรวจราชการฯ และให้ จัด ทารายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
๒. ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตรวจกากับติดตาม
โครงการในพื้นที่ โครงการตามแผนพัฒ นาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่ อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
/๓. การตรวจราชการ...

-๒๓. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔. การตรวจราชการร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจั งหวัด เพื่อกระตุ้น
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน อันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนต่อ
ศูนย์ดารงธรรมและศูนย์บริการประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
ข้อร้องเรียนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. การตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงข้างต้น ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ
และจังหวัด อานวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูลต่างๆ
ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก 3
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 198/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลือ่ นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก 4
กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญการดาเนินการตาม
กรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ
การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อช่วยเหลือ ผลักดันให้หน่วยงาน และจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงศักยภาพและความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เป็นตัวผลักดัน และขับเคลื่อนให้แล้ว
เสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และมีความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และรับทราบปัญหา
อุปสรรค หรือข้อขัดข้องในการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบเพื่อช่วยเหลือ เร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาและให้คาแนะนาเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามจุดเน้นต่าง ๆ ที่กาหนด ให้เกิดผลและผลักดัน ให้ประเทศ
ไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558
2.2 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
ส่วนกลางว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในภาพรวมให้ขับเคลื่อนต่อไปได้มากน้อยเพียงใด
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
ในระดั บ พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง และนโยบาย เพื่อส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ ป ระเทศไทยมีค วามพร้ อมในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558
3. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
การตรวจติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้จะให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามจุดเน้น
ในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้น ที่ ความโดดเด่น และความเป็นอัตลั กษณ์ของจังหวัด และการตรวจตาม
ประเด็นที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมุ่งเน้นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อเร่งรัดและแก้ไขปัญหาและให้คาแนะนาเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามจุดเน้นต่าง ๆ
แ
ล
ะ
ใช้กลไกการประชุมคณะท างานจั ด ทาแผนและขับเคลื่ อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกลไกหลักในการรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และพิจารณากลั่นกรอง
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจราชการเชิงนโยบาย เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
คณะทางานจั ดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ได้ ก าหนดประเด็ น การตรวจราชการตามจุด เน้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจราชการส านัก นายกรัฐ มนตรีแ ละ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีการตรวจราชการร่วมกันดังต่อไปนี้

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.1 จุดเน้น กรอบประเด็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุดเน้น กรอบประเด็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
จุดเน้น
กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ
1.1 การส่งเสริม
1.1.1 การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านการค้า
เศรษฐกิจและการ
การลงทุน
ลงทุน
1.1.2 การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน (Free Flow of Capital)
1.1.3 การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน
1.1.4 การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
1.2 การพัฒนาสินค้า
บริการ และปัจจัย
สนับสนุน

1.3 การอานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยการค้า และ
การลงทุน
1.4 ส่งเสริมการตลาด
เชิงรุก
1.5 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงแรงงาน
1.2.1 SME อาเซียน
- ส า นั ก ง า น ส่ ง เส ริ ม
1.2.2 การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งทุน
วิสาหกิจขนาดกลางและ
1.2.3 ความปลอดภัยด้านอาหาร
ขนาดย่อม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1.3.1 การอ านวยความสะดวกด้ านศุลกากรด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ - กระทรวงการคลัง
ณ จุดเดียวของอาเซียน ASEAN Single Windows (ASW) และระบบการ -กระทรวงอุตสาหกรรม
ให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window (NSW)
- กระทรวงพาณิชย์
1.3.2 ความสะดวก สบายในการคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
1.3.3 ความปลอดภัยในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น (ความปลอดภั ยในการท า - สานักงานตารวจแห่งชาติ
ธุรกรรมต่าง ๆ)
1.4.1 แผนส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการที่สาคัญ และเป็น - กระทรวงอุตสาหกรรม
จุดขายของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและ - กระทรวงพาณิชย์
บริการ
- กระทรวงเกษตรและ
1.4.2 เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด
สหกรณ์
1.5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
- กระทรวงการ
1.5.2 การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬา
1.5.3 แนวทางการประชาสัมพันธ์ในประเทศกลุ่มอาเซียน
- กระทรวงวัฒนธรรม
1.5.4 แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
- กระทรวงทรัพยากร
1.5.5 มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เดิมรวมอยู่ในข้อ 1.3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จุดเน้น
กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิ สติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
2.1 แผนงานการ  ผลการดาเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด ของการ - กระทรวงคมนาคม
พั ฒนาความร่ วมมื อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และสะพานข้ามแม่น้า - กระทรวงมหาดไทย
ทางเศรษฐกิจใน อนุ โขงตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่สาคัญ 3 แนว ซึ่งมีจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ - กระทรวงการคลัง
ภูมิภาคลุ่ มแม่น้าโขง ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ(Economic Corridors) 26 จังหวัด คือ
6 ประเทศ (GMS) (1) แนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor:
( ไ ท ย พ ม่ า ล า ว EWEC) เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่าประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่
กั ม พู ช า เวี ย ดนาม ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
และจีนตอนใต้)
(2) แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)
ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาปางนครสวรรค์
อยุธยา ลาพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร (ตากพิษณุโลก)
กรุงเทพฯ
(3) แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย
8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้วชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด และกาญจนบุรี
2.2 แผนพัฒนาเขต  ผลการดาเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดของ
- กระทรวงคมนาคม
เศรษฐกิจสามฝ่าย
- พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา - กระทรวงมหาดไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช
- กระทรวงการคลัง
– ไทย (IMT-GT)
2.3 แผนความร่วมมือ  ผลการดาเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
- กระทรวงคมนาคม
ทางเศรษฐกิจอิระวดี - โครงการที่สาคัญภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS คือ การพัฒนา - กระทรวงมหาดไทย
– เจ้าพระยา–แม่โขง โครงสร้างพื้นฐาน (Transport Linkages) ได้แก่
- กระทรวงการคลัง
(ACMECS)
กั ม พู ช า : เส้ น ทาง R48 (เกาะกง-สแรอั มเปิ ล ) / R67 (สะง าอันลองเวง-เสียมราฐ)
สปป.ลาว : ปรั บ ปรุ ง สนามบิ น วั ด ไต / เส้ น ทางสายภู ดู่
จ.อุตรดิตถ์-ปากลาย แขวงไชยะบุลี / สะพานข้ามแม่น้าเหือง / เส้นทาง
R3 (ห้วยทราย-หลวงน้าทา) / เส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง / สะพานข้าม
แม่น้าโขง แห่ง ที่ 3 (นครพนม-คาม่วน) / สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4
(เชียงของ-ห้วยทราย) / เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
เมียนมาร์: สะพานข้ามแม่น้าสายแห่งที่ 2 / เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิง
เขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก
2.4 แผนความ
 ผลการดาเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
- กระทรวงคมนาคม
ร่วมมือแห่งอ่าว
- กระทรวงมหาดไทย
เบงกอล สาหรับ
- กระทรวงการคลัง
ความร่วมมือ
หลากหลายวิชาการ
และเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) และแผน
แม่บทความเชื่อมโยง
ในอาเซียน
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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3. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
3.1พื้นที่เขต
 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและปัญหา
เศรษฐกิจพิเศษ
อุปสรรค ข้อจากัด
ระยะแรกงบประมาณประจาปี พ.ศ.2558 ใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่
1. อ.แม่สอด จ.ตาก 2. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 3. ชายแดน จ.ตราด
4. ชายแดน จ.มุกดาหาร 5. จ.สงขลา (ด่านศุลกากรสะเดาและด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์)
ระยะต่อไปงบประมาณประจาปี พ.ศ.2559 ใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่
จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส จ.นครพนม จ.หนองคาย
3.2 พื้นที่ด่าน
 ผลการดาเนินงานตามด่านชายแดนทั้งด่านถาวร และจุดผ่อนปรนและ
ชายแดน
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
พื้นที่
1. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
- จุดผ่านแดนถาวร จ. ศรีสะเกษ จ. สุรินทร์ จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี
จ.ตราด
- จุดผ่อนปรน จ. อุบลราชธานี จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด
- จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ
2. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – ลาว
- จุ ด ผ่ า นแดนถาวร/ด่ า นสากล จ.เชี ย งราย จ.น่ า น จ.เลย
จ.หนองคาย จ.บึ ง กาฬ จ.นครพนม จ.มุ ก ดาหาร จ.อุ บ ลราชธานี
จ.อุตรดิตถ์
- จุ ดผ่ อนปรน จ.เชี ยงราย จ.พะเยา จ.น่ าน จ.เลย จ.หนองคาย
จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.อานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี
3. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – พม่า
- จุดผ่านแดนถาวร จ.เชียงราย จ.ตาก จ.ระนอง จ.กาญจนบุรี
- จุ ดผ่ อนปรน จ.เชี ยงราย จ.เชี ยงใหม่ จ.แม่ ฮ่ องสอน จ.ระนอง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
- จุดผ่านแดนชั่วคราว จ.กาญจนบุรี
4. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย
- จุดผ่านแดนถาวร จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล
4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
4.1 ด้านแรงงาน
4.1.1 สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบใน ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตร (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง
กลุ่มชายขอบ)
4.1.2 การส่ ง เสริ ม การจ้ า งงาน และพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ที่เหมาะสม และสอดคล้องกั บความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
4.1.3 แนวทางในการแก้ ไขปัญหาแรงงาน (เน้นการจัดระเบียบแรงงาน
และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ ดังกล่าว)
4.1.4 ความคืบหน้ าในการจั ดท ามาตรฐานฝี มื อแรงงาน ตามโครงการ
ASEAN Guidelines on the Development of National Framework
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
เพิ่ มจากมติ ที่ ประชุ ม
14 ม.ค. 58 อี กจ านวน
2 กระทรวง คือ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
เพิ่ มจากมติ ที่ ประชุ ม
14 ม.ค.58 อี ก จ านวน
2 กระทรวง คือ
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงคมนาคม

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
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กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
for Skills Recognition Arrangement
4.1.5 การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
4.1.6 การออกปฏิ ญญาอาเซี ยนว่ าด้ วยการคุ้ มครองและส่ งเสริมสิ ทธิ
แรงงานอพยพ
พื้นที่เสี่ยงแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ได้แก่
จังหวัดชายทะเล 22 จังหวั ด คือ 1) จ.กระบี่ 2) จ.จันทบุ รี
3) จ.ฉะเชิงเทรา 4) จ.ชลบุรี 5) จ.ชุมพร 6) จ.ตราด 7) จ.นครศรีธรรมราช
8) จ.นราธิวาส 9) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10) จ.ปัตตานี 11) จ.พังงา
12) จ.เพชรบุ รี
13) จ.ภู เก็ ต 14) จ.ระนอง
15) จ.ระยอง
16) จ.สมุ ทรปราการ 17) จ.สมุ ทรสาคร 18) จ.สมุ ทรสงคราม
19) จ.สุราษฎร์ธานี 20) จ.สงขลา 21) จ.สตูล 22) จ.ตรัง
จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ชายแดน เช่ น จ.ตาก จ.กาญจนบุ รี
จ.สระแก้ว จ.เชียงราย เป็นต้น
4.2 ด้านสาธารณสุข 4.2.1 การเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอ
4.2.2 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ
4.2.3 การควบคุม การเฝ้าระวัง และแนวทางการป้องกัน โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ
4.2.4 การจั ดท าหลั กประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ า ASEAN Network
on UHC
4.3 ด้านการศึกษา 4.3.1 การดาเนินงานแผนงาน 5 ปีอาเซียน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
รู้ การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมและมัธยม ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการพัฒนาสาขาอาชีพ เป็นต้น
4.3.2 การจัดทาหลักสูตรคู่มือการสอนวิชาอาเซียนสาหรับครู
4.3.3 การจัดทาCredit transfer นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
- การปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกันทั้งภูมิภาค (ภาคเรียนที่ 1
กลางเดือน ส.ค. ภาคเรียนที่ 2 กลางเดือน ม.ค.)
4.3.4 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุ ดมศึ กษาให้ มี คุ ณภาพและมาตรฐานเชื่ อมโยงกั บกลุ่ มอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน (เตรียมความ
พร้อมให้กับแรงงาน)
4.4 ด้านการป้ องกัน 4.4.1 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 4.4.2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์
4.4.3 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
โดยพิ จารณาตรวจติ ดตามในพื้ นที่ เสี่ ยง คือ จั งหวั ดที่ มี พื้นที่ ติ ดทะเล
22 จังหวัด และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
มอบหมายกระทรวง
ศึกษาธิ การตรวจติ ดตาม
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้
ส านั ก งานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีทราบ

- กระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
5.1 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้แล้วเสร็จทันภายใน 31 ธันวาคม มอบหมายทุกกระทรวง
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(13)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จุดเน้น

กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
2558
5.2 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาระยะต่อไป

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตาม และรายงาน
ผลให้สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ทราบ
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3.2 ประเด็นการตรวจติดตาม
ตัวอย่างประเด็นการตรวจติดตามในการตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
จุดเน้น
ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ
1.1 การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และ 1.1.1 ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน
1.1.1 ภาคเศรษฐกิจที่ ส าคั ญ/ความโดดเด่ นหรื ออัตลั กษณ์ ที่ มี ศั กยภาพของจั งหวั ด
การลงทุน
1.1.2 ความคื บหน้ าการขยายการเปิ ด เสรี ตลาดทุ น (Free
(อุตสาหกรรม..../เกษตร..../ท่องเที่ยวเชิง....)
Flow of Capital)
1.1.2 แนวโน้มและผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิ จ
1.1.3 ความคืบหน้าการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน
ตามข้อ 1.1.1 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1.4 ความคืบหน้าการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
1.1.3 สถานการณ์ของภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1 (การลงทุนใหม่ การขยายกิจการ
การย้ายฐานการลงทุนไปประเทศอื่น)
1.1.4 สถานการณ์การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1
1.1.5 แนวทางส่ งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพ/รองรั บผลกระทบของจั งหวั ดต่ อภาค
เศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1
1.1.6 นโยบาย/มาตรการ ที่ภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1 เห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคและ
ต้องการให้ภาครัฐเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(ทุกจังหวัด)
1.2 การพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร 1.2.1 ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการส่งเสริม
1.2.1 จานวน SME ในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มธุรกิจ
และปัจจัยสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3
1.2.2 จานวนกลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด และจานวน SME ของกลุ่มธุรกิจ
(พ.ศ. 2555 – 2559)
หลักที่มีศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
1.2.2 ความคืบหน้าการดาเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพ
1.2.3 การส่งเสริมและนานวัตกรรม มาตรฐานการผลิต (GAP/มผช./Primary GMP)
นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ
มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และผลิ ตภั ณฑ์ ตามข้อ 1.2.2 ครบ
1.3.3 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร
ทุกรายหรือไม่ หากไม่ครบ รายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะเหตุใด และแนวทาง
ดาเนินการสาหรับรายที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
1.2.4 สถานการณ์ของ SME รายที่ผ่านการพัฒนาตามข้อ 1.2.3
1.2.5 ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการสนับสนุนที่ SME ตามข้อ 1.2.2 ต้องการ
(ทุกจังหวัด)
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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จุดเน้น
ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
1.3 การอ านวยความสะดวกและ 1.3.1 ความคืบหน้ าการดาเนินการพัฒนา ASEAN Single
ความปลอดภั ย การค้ า และ
Windows (ASW) และ National Single Window
การลงทุน
(NSW)
1.3.2 ความคื บ หน้ ามาตรการอ านวยความสะดวกในการ
การค้า การลงทุน
1.3.3 มาตรการดูแลรั กษาความปลอดภั ยในการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ
1.4 ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
1.4.1 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า
และบริการที่ ส าคัญ เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าและบริการ
1.4.2 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่ อการประชาสั มพั นธ์ และการ
ส่งเสริมการตลาด (การบูรณาการกั บภาคส่วนต่ าง ๆ
ในประเทศอาเซียน)
1.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.5.1 แนวทาง/ความคื บหน้ าการพั ฒนาแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
ในความรับผิดชอบของกระทรวง
1.5.2 ความคื บ หน้ า การก าหนดมาตรฐานการท่ องเที่ ย ว
การตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว
1.5.3 ความคื บ หน้ า การด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน
1.5.4 ความคืบหน้าการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาด เชิงรุก
1.5.5 มาตรการ/แนวทางการดู แ ลรั ก ษาปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
1.3.1 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ National Single Window (NSW)
1.3.2 ความพร้อมของระบบ ICT ภายในบริเวณด่าน
1.3.3 ความสะดวกด้านการคมนาคมภายในบริเวณด่าน
1.3.4 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณด่าน
(ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านหาดเล็ก ด่านคลองลึก
จังหวัดตราด ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา)
1.4.1 การด าเนิ นการเพื่ อส่ งเสริ มการตลาดเชิ งรุ กของสิ นค้ า และบริ การที่ ส าคั ญ
และเป็นจุดขายของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้ า
และบริการ (แยกงบประมาณของ Function กับงบประมาณจังหวัดให้ชัดเจน)
1.4.2 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการส่ ง เสริ ม การตลาด (การ
บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่)
(ทุกจังหวัด)
1.5.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.5.2 การด าเนิ น การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ องเที่ ย วตามข้ อ 1.5.1 ให้ ไ ด้ ม าตรฐานการ
ท่องเที่ยว
1.5.3 การด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ / การส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง รุ ก เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1.5.4 มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว
(จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ)
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จุดเน้น
ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
2.1 แผนงานการพั ฒ นาความ ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนา GMS
2.1.1 แนวทาง/มาตรการส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น การบริ การของจั ง หวั ด ให้
ร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จใน - การจั ดท าความตกลงว่ าด้ วยการขนส่ งข้ ามพรมแดนใน
สามารถใช้ ประโยชน์ จากพื้ นที่ ซึ่ งอยู่ ในแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จที่ เชื่ อมต่ อ กั บ
อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น้ าโข ง อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มน้ าโขง (GMS Cross-Border Transport
ประเทศเพื่ อนบ้ าน (อาทิ คลั งสิ นค้ า ห้ างสรรพสิ นค้ า สถานี บริ การน้ ามั น
6 ประเทศ (GMS) (ไทย พม่า Agreement : CBTA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ
ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ )
ลาว กั มพู ชา เวี ยดนาม และ เมื่อประเทศภาคีได้ให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารท้ายความ 2.1.2 โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สายหลักที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง แต่เป็นปัญหา
จีนตอนใต้)
ตกลงฯ จานวน 20 ฉบับ
อุ ปสรรคหรื อโอกาสส าคั ญต่ อการเชื่ อมโยงการขนส่ งและระบบโลจิ สติ กส์
- เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ
ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ
2.1.3 โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สายรองที่ควรได้รับการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
(จังหวัดที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC EWEC SEC)
2.2 แผนพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนา IMT-GT
ความคื บหน้ าการด าเนิ นโครงการและปั ญหาอุ ปสรรคในสาขาความร่ วมมื อด้ าน
สา ม ฝ่ า ย อิ น โด นี เซี ย – - เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
- การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ
- การพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าท่านาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
- โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ (Inland container Depot : ICD)
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การพัฒนาท่าเรือภูเก็ต
- การจั ดตั้ งเขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนบริ เวณพื้ นที่ ชายแดนระหว่ างอ าเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา และเมืองบูกิตกายูฮิดัม รัฐเคดาห์
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
- การขยายด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
- ด่านศุลกากรบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
(ตรัง สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช)
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
2.3 แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนา (ACMECS)
เศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา โครงการสาคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบความร่วมมือ
–แม่โขง(ACMECS)
ACMECS
กัมพูชา : - เส้นทาง R48 (เกาะกง-สแรอัมเปิล)
- เส้นทาง R67 (สะงา-อันลองเวง-เสียมราฐ)
สปป.ลาว: - ปรับปรุงสนามบินวัดไต
- เส้นทางสายภูดู่ จ.อุตรดิตถ์-ปากลาย แขวงไชยบุรี
- สะพานข้ามแม่น้าเหือง
- เส้นทาง R3 (ห้วยทราย-หลวงน้าทา)
- เส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง
- สะพานข้ า มแม่ น้ าโขง แห่ ง ที่ 3 (นครพนมคาม่วน)
-สะพานข้ า มแม่ น้ าโขงแห่ ง ที่ 4 (เชี ย งของห้วยทราย)
- เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
เมียนมาร์ : - สะพานข้ามแม่น้าสายแห่งที่ 2
- เส้ นทางแม่ สอด-เมี ยวดี -เชิ งเขาตะนาวศรี กอกะเร็ก
2.4 แผนความร่ ว มมื อ แห่ ง อ่ า ว ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนา IMT-GT
เบงกอลส าหรับความร่วมมือ - เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ
หลากหลายวิ ชาการและ - การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ
เศรษฐกิ จ (BIMSTEC) และ
แผนแม่ บทความเชื่ อมโยงใน
อาเซียน

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
ความคื บหน้ าการเชื่ อมต่ อการด าเนิ นโครงการและปั ญหาอุ ปสรรคในสาขาความ
ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
- เส้นทางสายภูดู่ จ.อุตรดิตถ์-ปากลาย – แขวงไชยะบุลี
- สะพานข้ามแม่น้าโขง แห่งที่ 3 (นครพนม-คาม่วน)
- สะพานข้ามแม่น้าโขง แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
- เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
- เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก
(อุตรดิตถ์ นครพนม เชียงราย หนองคาย ตาก)

ไม่มีในพื้นที่
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ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
3. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
3.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.2 พื้นที่ด่านชายแดน

การดาเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องบริการด่านชายแดน

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
3.1.1 ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน
- การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
- มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่
1. อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด
4. พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
5. อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์)
3.1.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน
- การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
- มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่
1. พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
2. พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
3. พื้นที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย
4. พื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนม
5. พื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม
นราธิวาส)
3.2.1 สถานการณ์ ก ารค้ า และความมั่ น คง (อาทิ แรงงานต่ า งด้ า ว ยาเสพติ ด
อาวุธสงคราม โรคติดต่อ/โรคระบาด)
(18)
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
4.1 ด้านแรงงาน
4.1.1 ความคื บ หน้ า การจั ด ท ามาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
ตามโครงการ ASEAN Guidelines on the
Development of National Framework for
Skills Recognition Arrangement)
4.1.2 การด าเนิ น มาตรการคุ้ ม ครองและสิ ท ธิ แ รงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน
4.1.3 ความคื บหน้ า การออกปฏิ ญญาอาเซี ยนว่ าด้ วย การ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานอพยพ
4.1.4 การดาเนินการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ
ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
4.1.5 การส่ ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ
อาชี วศึ กษาและอุดมศึกษาให้มี คุณภาพและมาตรฐาน
เชื่ อมโยงกั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายสอดคล้ อง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ด้านสาธารณสุข
4.2.1 การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาสุ ข ภาพและการบริ ก ารทาง
การแพทย์ที่เพียงพอ
4.2.2 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
3.2.2 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของด่านชายแดน
3.2.3 แนวทาง/มาตรการรองรับปัญหาบริเวณด่านชายแดน
(สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล จันทบุรี
ตราด เลย หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม มุ กดาหาร ศรี สะเกษ อ านาจเจริ ญ
อุบลราชธานี สุรินทร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก อุตรดิตถ์)
4.1.1 สถานการณ์แรงงาน และปั ญหาแรงงานที่พบในภาคอุ ตสาหกรรม ภาคเกษตร
ภาคบริ ก าร (แรงงานต่ า งด้ า ว แรงงานเด็ ก แรงงานสตรี แรงงานประมง
กลุ่มชายขอบ)
4.1.2 แนวทางการจัดระเบียบแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่าง ๆ
(ทุกจังหวัด)

4.2.1
4.2.2

สถานการณ์ด้านสถานบริการและจานวนบุคลากรสาธารณสุข
สถานการณ์ การให้ บริ การทางการแพทย์ เปรี ยบเที ยบคนไทย/ต่ างด้ าว)
เปรี ย บเที ยบภายหลั งจากที่ ค ณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ให้ มี การจั ดตั้ ง
(19)
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4.3 ด้านการศึกษา

ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
สุขภาพ
4.2.3 การควบคุ ม การเฝ้ าระวั ง และแนวทางการป้ องกั น
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
4.2.4 การจั ด ท าหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ASEAN
Network on UHC
4.2.5 สถิติการรักษาและภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลสุขภาพ
ต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ของ พ.ศ. 2558
4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.4 ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข 4.4.1
ปัญหาการค้ามนุษย์
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4.2.3 สถานการณ์ /แนวทางการดู แล ควบคุ ม เฝ้ าระวั ง และป้ องกั นโรคติ ดต่ อ
และโรคไม่ติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
(สมุ ทรปราการ ฉะเชิ งเทรา สระแก้ ว กาญจนบุ รี ราชบุ รี สมุ ทรสาคร เพชรบุ รี
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ พังงา
ภูเก็ ต ระนอง ตรั ง สงขลา นราธิ วาส ปั ตตานี สตู ล จั นทบุ รี ตราด ระยอง ชลบุ รี
บึ งกาฬ มุ กดาหาร ศรี สะเกษ หนองคาย อุ บ ลราชธานี สุ ริ นทร์ เลย เชี ยงใหม่
แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์)
ความคืบหน้าการดาเนินงานตามแผนงาน 5 ปี อาเซียน ไม่มีในพื้นที่
ได้ แก่ การสร้ างความตระหนั กรู้ การเพิ่ มการเข้ าถึ ง
การศึกษาระดับประถมและมัธยม ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการพัฒนาสาขาอาชีพ เป็นต้น
ความคื บ หน้ า การจั ด ท าหลั กสู ต รคู่ มื อการสอนวิ ช า
อาเซียนสาหรับครู
ความคืบหน้าการจัดทาCredit transfer นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย [การปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกัน
ทั้งภูมิภาค (ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือน ส.ค. ภาคเรียนที่ 2
กลางเดือน ม.ค.)]
สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวม
4.4.1 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด
ความคืบหน้ามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 4.4.2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
ค้ามนุษย์ (การดาเนินการภายในและภายนอก) 5 P
4.4.3 ประเด็นปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (การใช้แรงงานเด็ก ก า ร ก ด ขี่
ประเด็ น ปั ญหาแรงงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการค้ ามนุ ษ ย์
ข่มเหงแรงงาน)
(การใช้แรงงานเด็ก การกดขี่ข่มเหงแรงงาน)
4.4.4 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
(ปทุ มธานี สมุทรปราการ ฉะเชิ งเทรา นครนายก ปราจี นบุ รี สระแก้ว กาญจนบุ รี

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง
4.5.6 ความคืบหน้าการจัดระเบียบขอทาน

5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นา 5.1
กฎหมายให้ รองรั บการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
5.2

ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ
ชุ มพร นครศรี ธรรมราช พั ทลุ ง สุ ร าษฎร์ ธานี กระบี่ ตรั ง พั ง งา ภู เก็ ต สงขลา
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง เลย หนองคาย หนองบัวลาภู
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ อุ บลราชธานี อ านาจเจริ ญ ยโสธร บุ รี รั มย์ สุ ริ นทร์ ชั ยภู มิ นครราชสี มา
เชียงใหม่ ตาก อุทัยธานี)

รายชื่อกฎหมายที่ต้ องปรับปรุงพั ฒนาให้แล้ วเสร็ จ ทั น ไม่มีในพื้นที่
ภายใน 31 ธ.ค. 58 และสถานะการดาเนินการ
กฎหมายที่ ต้องปรับปรุงพั ฒนาระยะต่อไปและสถานะ
การดาเนินการ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(21)

ภาคผนวก 5
กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
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กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสาคัญของประเทศที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และรัฐบาล ได้กาหนดให้
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
เจ้าภาพดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรการ แนวทาง แก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยอนุมัติงบประมาณจานวน 526.94 ล้านบาท เพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยในระยะเร่งด่วน
การตรวจราชการในประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านที่ 9 เรื่องการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ 9.5 เร่งปกป้องและฟื้นฟู พื้นที่ป่า เร่งรัด
การควบคุมมลพิษ บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้เป็นเอกภาพ แก้ปัญหาน้าท่วม และการขาดแคลนน้า การจัดการขยะ
เป็นต้น เน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี)
และระยะยาว (1 ปีขึ้นไป)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 256/2557 ลงวันที่
29 ธั นวาคม 2557 มอบหมายผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี ร่ วมกั บ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลประเด็นนโยบายสาคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
2.1 เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2.2 เพื่อรั บทราบปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน พร้อมทั้งช่ว ย
ประสานเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยสามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓. ประเด็นในการตรวจติดตาม
เพื่อให้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จึงเห็นสมควรตรวจติดตามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
จุดเน้น
1.การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้ า งสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)

2. สร้างรูปแบบการจั ดการ
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตรายที่เหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม่)

3. วางระเบี ยบ มาตรการ

กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
1.1 ผลการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) (เฉพาะระยะ
เร่ ง ด่ ว น ภายใน 6 เดื อ น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) (ระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว)
- ผลการสารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยและสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อปิดหรือจัดทาแผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย
- การฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะ
มูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่
- การดาเนินการกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน
ดาเนินงานไม่ถูกต้อง และการบังคับใช้กฎหมาย
2.1 ผลการดาเนินการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ในพื้นที่นาร่อง
(เฉพาะระยะเร่ ง ด่ ว น ภายใน 6 เดื อ น ได้ แ ก่ 13 พื้ น ที่ ใน
10 จังหวัด คือ Model L ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต ทน.หาดใหญ่
และ ทน.สงขลา จ.สงขลา กรุงเทพมหานครและ จ.เชียงราย
Model M ได้แก่ ทม.น่าน จ.น่าน และ ทต.เมืองแกลง จ.ระยอง
และ Model S ได้ แก่ ทต.ท่ าวั งผา จ.น่ าน ทม.สี คิ้ว ทต.โนนแดง
จ.นครราชสีมา และ ทต.ลาปลายมาศ ทต.อิสาณ จ.บุรีรัมย์)
2.2 ความก้าวหน้าการดาเนินการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมของจังหวัด (ขยะมูล
ฝอยใหม่) (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว)
- รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัด
- ผลการด าเนิน การกาจั ด ขยะมู ล ฝอยตามรูป แบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัด (การคัดแยกขยะ
ตั้ ง แต่ ต้ น ทาง การจั ด การขยะแบบศู น ย์ ร วม การก าจั ด โดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และการปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ)
- การจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ของจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
- การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบเก็บ
รวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
จังหวัด
ผลความก้าวหน้าในการออกกฎหมาย ระเบียบ แผนแม่บท และ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรว งทรั พ ยาก ร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรุงเทพมหานคร

- กระทรว งทรั พ ยาก ร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- กรุงเทพมหานคร

-กระทรวงทรั พ ยากร
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จุดเน้น
กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
การบริหารจัดการขยะมูล มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฝอยและของเสียอันตราย

4 . สร้างวิ นั ยของคนในชาติ 4 1 .การตรวจสอบและด าเนิ นการทางกฎหมายแก่ผู้ ลั กลอบทิ้ ง
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
ลั กลอบก าจั ดขยะมู ลฝอยชุ มชน กากอุ ตสาหกรรม
-ให้ความรู้ประชาชน
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
-บังคับใช้กฎหมาย

4 2.การควบคุมสถานประกอบการรับซื้อของเก่า (การอนุญาต
ประกอบกิจการและการดาเนินกิจการ)

4 3.การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างจิตสานึก ความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
4 4 .การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่นักเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงการคลัง
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงสาธารณสุข
-องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
-กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงมหาดไทย
-องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
-กรุงเทพมหานคร
-ทุกส่วนราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ

๔. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
4.1 การตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่
4.1.1 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมกันคัดเลือก
พื้นที่เป้าหมายเพื่อลงตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน ในพื้นที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด และร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่และหน่วยรับตรวจ เพื่อนามาประกอบการกากับ เร่งรัดตรวจติดตาม สอบทานการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดที่พบในแต่ละพื้นที่
สาหรับจังหวัดที่ไม่ได้ไปตรวจร่วมกัน ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามเพื่อ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม และแต่ละระยะที่กาหนด ตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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4.1.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ กฎหมาย และภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งให้สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
4.2 พื้นที่การตรวจติดตามตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ของ
ผู้ตรวจราชการ
เขต
ตรวจราชการ
เขตส่วนกลาง
เขต 1
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
เขต 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
เขต 3
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สระแก้ว
นครนายก
เขต 4
กาญจนบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เขต 5
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เขต 6
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
พัทลุง
เขต 7
ภูเก็ต
ระนอง
กระบี่
ตรัง
พังงา

1. การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)

2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)
(Model L)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)

3. การวางระเบียบ
มาตรการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

4. สร้างวินัย
ของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

(Model L
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ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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เขต
ตรวจราชการ
เขต 8
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
สตูล
ปัตตานี
เขต 9
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
เขต 10
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย
เขต 11
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
เขต 12
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
เขต 13
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ยโสธร
เขต 14
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
เขต 15
ลาปาง
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลาพูน
เขต 16
เชียงราย
แพร่
พะเยา
น่าน

1. การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)

2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

3. การวางระเบียบ
มาตรการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

4. สร้างวินัย
ของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน





ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ





ทั่วประเทศ

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)

(Model L)














(Model M
)













ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ









ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ





ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ





ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ





















(Model S)








(Model S)









(Model L)







(Model S,M)

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี




(26)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เขต
ตรวจราชการ
เขต 17
เพชรบูรณ์
ตาก
พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เขต 18
กาแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทัยธานี

1. การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)



2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
ระยะเร่งด่วน
(6 เดือน)

ระยะปานกลาง
(1 ปี)

ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป)

3. การวางระเบียบ
มาตรการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

4. สร้างวินัย
ของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ






















5. ระยะเวลาการตรวจติดตาม
รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
โดยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อย
เขตตรวจละ 1 จังหวัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ
รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558 โดยผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันตามดุลพินิจ อย่างน้อยเขตตรวจละ
1 จังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินการ และการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัด
6. การรายงานผลการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต และนา
ขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 6
กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และ
โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การตรวจติดตาม โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ และโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ดาเนินโครงการ
จั ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามแนวพระราชด าริ อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรน้า ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการที่ดินทากิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหา
การรุกล้าที่ดิน เป็นต้น ตามแนวทางพระราชดาริที่เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็นเจ้าของการ
พัฒนา สามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อตรวจกากับ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้กลไกการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกันผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
2.1 เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ในรอบ
ที่ 1 และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบที่ 2
2.2 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจประชาชนในพื้นที่การดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ฯ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน และเป็นกลไกในการ
ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างส่วนกลางและระดับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ขอบเขตการตรวจติดตาม
การตรวจกากับติดตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ในรอบที่ 1 เป็นการ
ตรวจติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริฯ ที่ มีการดาเนินงานและ
ได้รับงบประมาณแล้ว ดังนี้
3.1 ตรวจติดตามในพื้นที่ขยายผล 10 จังหวัด โดยตรวจติดตามพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการตรวจ
นิเทศ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว 8 จังหวัด
จานวน 14 แห่ง เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในพื้นที่เป้าหมาย หรือความเหมาะสมตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
3.2 ตรวจติ ดตามในพื้ นที่ แหล่ งน้ าขนาดเล็ กฯ ตามแผนพั ฒนาชนบทฯ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 จานวน 24 จังหวัด โดยมีพื้นที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก (2 แห่ง) และจังหวัดสตูล
(1 แห่ง) และได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 19 แห่ง ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 แห่ง หรือความเหมาะสม
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
3.3 ตรวจติ ดตามในพื้ นที่ แหล่ งน้ าขนาดเล็ กฯ ตามแผนพั ฒนาชนบทฯ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 จานวน 27 จังหวัด โดยมีพื้นที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เลย
อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น สตูล และสงขลา หรือความเหมาะสมตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
3.4 ตรวจติดตามในพื้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ กาฬสินธุ์ และอุทัยธานี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(28)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สาหรับพื้นที่ต้นแบบ 2 จังหวัดคือ จังหวัดน่าน และอุดรธานี ถึงแม้ว่าจะมิได้เป็นแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ที่บรรจุไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดินฯ และการดาเนินการโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระฯ แต่ก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน ซึ่งท่านที่ปรึกษาฯ และ ผู้อานวยการสถาบันฯ เห็นว่า คณะ
ผู้ ตรวจราชการควรไปตรวจเยี่ ยมการปฏิบั ติงานของพื้นที่ ต้นแบบด้วย ทั้งนี้เพื่อคณะผู้ ตรวจราชการ มีความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและแรงขับเคลื่อนการดาเนินงานของจังหวัดอื่น ๆ ได้เร็วขึ้น
ในการนี้ คณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้กาหนดประเด็นการตรวจกากับติดตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจราชการร่วมกัน
รอบที่ 1 ตรวจ กากับ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริและ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ขยายผล 10 จังหวัด พื้นที่แหล่งน้าขนาด
เล็ก 46 จังหวัด และพื้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด และดาเนินการตรวจติดตามในพื้นที่ต้นแบบ 2 จังหวัด คือ 1) โครงการ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ 2) โครงการบริหารจัดการ
น้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
เขตตรวจ พื้นที่ขยายผล
ราชการ ในปีงบประมาณ
2554
(10 จังหวัด)
1
2
สิงห์บุรี
3
4
5
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
6
7
8
ยะลา
9
ตราด
10
เลย
11
12
13
14
15
เชียงใหม่
16
17
18

เชียงราย น่าน
พิษณุโลก

พื้นที่แหล่งน้าขนาดเล็กฯ ตาม
แผนพัฒนาชนบทฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
(24 จังหวัด)
ลพบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี
สตูล
หนองบัวลาภู อุดรธานี บึงกาฬ
สกลนคร
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง
พะเยา น่าน แพร่
อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก
กาแพงเพชร

พื้นที่แหล่งน้าขนาดเล็กฯ
ตามแผนพัฒนาชนบทฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(27 จังหวัด)
สระบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่
พื้นที่
เพิ่มเติม
ต้นแบบ
(4 จังหวัด) (2 จังหวัด)

พัทลุง
สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส
เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี
ลาพูน

กาฬสินธุ์
-

อุดรธานี
-

เชียงราย พะเยา แพร่
สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร อุทัยธานี

น่าน แพร่
อุทัยธานี

น่าน

-

-

-

รอบที่ 2 ตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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4. กรอบประเด็นการตรวจติดตาม
กรอบประเด็นการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ประกอบด้วย
ประเด็นการตรวจติดตาม 3 ระดับ คือ
 ประเด็นการตรวจระดับจังหวัด
 ประเด็นการตรวจระดับอาเภอ
 ประเด็นการตรวจระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติดตาม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ในเบื้องต้น มีดังนี้
ประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติ ดตาม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดาริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทพื้นที่
พื้นที่ต้นแบบ 2 จังหวัด
1. โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า พื้ น ที่ ต า ม แ น ว
พระราชด าริ อ าเภอท่ า วั ง ผา
จังหวัดน่าน
2. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่ ง ยื น อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยคล้ า ยอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ อ.หนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี
- พื้นที่ขยายผล 10 จังหวัด
- พื้ นที่ แหล่ งน้ าขนาดเล็ ก (เฉพาะ
พื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 –
2556)
- พื้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด
จ.น่าน โครงการพื้นที่ลุ่มน้าพัฒนา
1 อาเภอ 1 ลุ่มน้า (15 ลุ่มน้า)
จ.แพร่ บ้านเค็ม หมู่ที่ 5 ตาบลหัวทุ่ง
อ.ลอง จ.กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนา
แ ก้ ม ลิ ง ห น อ ง เ ลิ ง เ ปื อ ย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ร่ อง
คา และ อ.กมลาไสย (53 หมู่บ้าน ใน
ต.โพนงาม อ.กมลาไสย ต.สามั คคี
ต.เหล้ า อ้ อย ต.ร่ องค า อ.ร่ องค า)
จ.อุทัยธานี โครงการพื้นที่ต้นแบบ
บู รณาการแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนา
พื้ นที่ ต.แก่นมะกรู ด อ.บ้ านไร่ ม.1
บ้ า นใต้ ม.2 บ้ า นคลองเสลา ม.3

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. พื้นที่ต้นแบบมีกระบวนการพัฒนาอย่างไร
2. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบอย่างไร
เป็นต้น

ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้ ต รวจราชการกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจระดับจังหวัด
1. จั งหวั ดได้ มี การประเมิ นผลการปฏิบั ติ งาน
ของอาเภอ หมู่ บ้าน/ชุ มชน ตามแผนพั ฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริหรือไม่
อย่างไร
2. การสนั บสนุ น ทรั พยากรของจั งหวั ด เช่ น
จานวนโครงการของหมู่บ้ าน/ชุมชน ที่บรรจุใน
แผนของจังหวัด (ขาขึ้น) จานวนโครงการตาม
แผนชุ ม ชนที่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ
ดาเนินการ (ขาลง)
3. จั งหวั ดมี การด าเนิ นการตามกระบวนการ
ทางานอย่างไร เช่น การประชุ มคณะกรรมการ
จังหวัด การพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหาและสั่งการ
แก้ ไ ข
การกลั่ น กรองแผนงานโครงการ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ส่งรายงานการ
ประชุมรายเดื อนให้กระทรวงมหาดไทย พร้อม
ความเห็น ข้อเสนอแนะ
4. ผลสั มฤทธิ์ การด าเนิ นโครงการที่ ได้ รับการ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ประเภทพื้นที่
ประเด็นการตรวจติดตาม
บ้านใหม่คลองอังวะ ม.4 บ้านอีมาด จัดสรรงบประมาณ
อีทราย
5. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฯ
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา
6.ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ประเด็นการตรวจระดับอาเภอ
1. อาเภอได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หมู่ บ้ าน/ชุ มชน ตามแบบประเมิ นตนเองของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ อย่างไร
2. การสนั บ สนุ น ระดั บ หมู่ บ้ า น เช่ น ที ม
ปฏิ บั ติ งานระดั บอ าเภอลงพื้ นที่ ส ารวจข้ อมู ล
ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน ทีมปฏิบัติงานอาเภอได้มี
การปรับปรุงแผนพัฒนาชนบทฯ
3. อาเภอได้ดาเนินการตามกระบวนการทางาน
อย่างไร เช่น การจัดประชุมทีมปฏิบัติงานอาเภอ
เป็นประจา การติดตาม การสนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดจากการทางาน และ
ส่งรายงานการประชุมรายเดือนให้จังหวัดทราบ
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ
4. มีการขยายผลโครงการตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริไปยังหมู่บ้าน/
ชุมชนอื่น ๆ หรือไม่ เพียงใด
5. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฯ
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
6. ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน
ประเด็นการตรวจระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
1. ที ม ปฏิ บั ติ ง านระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ได้
ดาเนินงานตาม 8 ขั้นตอนแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ หรือไม่ อย่างไร
2. ผลความก้าวหน้ าการด าเนิ นโครงการด้ าน
ปริ มาณและคุ ณภาพ เที ยบกั บงบประมาณที่
ได้รับ
3. การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต าม
แผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
พระราชด าริ เช่ น จ านวนผู้ เข้าร่วม และความ
ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง หมู่ บ้ า น มี ก ารประชุ ม
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4. หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการรวมกลุ่ม/กองทุนที่มี
การบริ หารจั ดการโดยชุ มชุ นเอง (การแปรรู ป
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง
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ประเภทพื้นที่

ประเด็นการตรวจติดตาม
จาหน่าย การตลาด) หรือไม่ อย่างไร
5. หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ก ารด าเนิ น การด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างไร เช่น การแบ่งปัน
ทรัพยากรการผลิต ความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการกองทุน และกิจกรรมช่วยเหลือคนที่ด้อย
โอกาสในหมู่บ้าน
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดาเนินการเรื่องความอยู่
รอด พอเพียง ยั่งยืน อย่างไร
7. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฯ
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
8. ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน

ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง

สาหรับกรอบประเด็นการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท ซึ่ ง เมื่ อ มี ค วามชั ด เจนในรายละเอี ย ด และเข้ า ไปสนั บ สนุ น เรื่ อ งแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมพื้นที่รวม 4 กลุ่ม จะได้นามาจัดทากรอบประเด็นในการตรวจติดตามที่มีความชัดเจน
ในรอบที่ 2 ต่อไป
5. วิธีการตรวจติดตาม
5.1 รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ฯ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
5.2 ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพปัญหาจริง และรับฟังการรายงานความก้าวหน้าจากทีมปฏิบัติงานอาเภอ
รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่
6. การลงพื้นที่ในการตรวจติดตาม
รอบที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันในจังหวัด ที่มีพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี หรือคณะ
ผู้ตรวจราชการเห็นสมควร
รอบที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันในจังหวัด ที่มีพื้นที่เป้าหมายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีหรือคณะ
ผู้ตรวจราชการเห็นสมควร
7. ระยะเวลาการออกตรวจติดตาม
การลงพื้นที่ตรวจกากับติดตาม อาจใช้โอกาสการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือความ
เหมาะสมตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
ร่วมกัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558
รอบที่ 2 ตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(32)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

7. การรายงานผลการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นที่กาหนด
ข้ า งต้ น หรื อ อาจมี ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ ต รวจพบในพื้ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ต ามที่ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
จะเห็นสมควร โดยจัดทารายงานผลการตรวจราชการ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดาริ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(33)

ภาคผนวก 7
กรอบแนวทางการตรวจติดตามการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบแนวทางการตรวจติดตามการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ศูนย์ดารงธรรมเป็นงานที่ทุกกระทรวงมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ผู้ตรวจราชการแต่ละกระทรวง
ควรมีการตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมเป็นระยะ เพื่อรับทราบปัญหาของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคว่า มีปัญหาในเรื่องใดที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องการให้ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ
1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ของศูนย์
ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ และช่วยกระตุ้น เร่งรัดการแก้ไขปัญหา
2.2 เพื่อรั บทราบปัญหา/ข้อจากัด ซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และช่วยเหลือ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ขอบเขตและพื้นที่ในการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงดาเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/อาเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในคราวที่ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลพินิจและ
ความเหมาะสมของผู้ตรวจราชการ โดยการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/อาเภอ ทั้งนี้ กรณีผู้ตรวจราชการพบปัญหาซึ่งหน่วยราชการในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการ
ด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาในส่ วนกลาง ผู้ตรวจราชการอาจรั บเรื่ องดังกล่าวมาด าเนิ นการแก้ ไขต่ อไปได้ตามแต่
จะเห็นสมควร
4. แนวทางและวิธีการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ในคราวที่ลงไปตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ตามความเหมาะสมและดุลพินิจ
ของผู้ ตรวจราชการ เพื่อติดตามว่าศูนย์ ดารงธรรมมีปัญหาอะไรบ้าง ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ หน่วยงานต่าง ๆ
ช่วยเหลือการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
5. ประเด็นการตรวจติดตาม
5.1 ผลการดาเนินงานให้บริการใน 7 มิติ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จนถึง ณ วันไปตรวจติดตาม)
(๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One stop service)
(๓) งานบริการ – ส่งต่อ (Service link)
(๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คาปรึกษา
(๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
(๖) การปฏิบัติตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(34)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(๗) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service)
5.2 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ เป็นปัญหาประเภทใด มี
สาเหตุใดที่ทาให้ ไม่ สามารถดาเนิ นการแก้ไขได้ และต้องการให้ หน่ วยงานส่ วนกลาง หรือหน่วยงานระดับนโยบาย
ดาเนินการแก้ไขในเรื่องใด
5.3 ผลการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/อปท. ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลงานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
หรือด้านงบประมาณในการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5.4 ผลการดาเนินการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน/ระบบเครือข่ายเรื่องร้องทุกข์ระหว่างศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ทาเนียบรัฐบาล และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หรือไม่ อย่างไร
5.5 แนวทางการพัฒนา การขยายผลต่อยอดการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5.6 การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
5.7 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
5.8 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5.9 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงกัน และข้อเสนอแนะ
6. วิธีการตรวจติดตาม
ผู้ตรวจราชการส านั กนายกรัฐมนตรีและผู้ ตรวจราชการกระทรวงมีการตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/อาเภอ ทุกจังหวัด เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินการ และสอบถามข้อมูลการดาเนินการและปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เป็นการกระตุ้นและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในคราวลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลย
พินิจและความเหมาะสม โดยการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมจังหวั ด/อาเภอ
จานวน 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558
ทั้งนี้ หากกรณีผู้ตรวจราชการตรวจพบปัญหาซึ่งหน่วยราชการในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนกลาง ขอให้ผู้ตรวจราชการรับเรื่องดังกล่าวมาดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
รอบที่ 1 ออกตรวจติดตามระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 หรือตามความเหมาะสมตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
รอบที่ 2 ออกตรวจติดตามระหว่างระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2558 หรือตามความเหมาะสม
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(35)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

8. การรายงานผลการตรวจติดตาม
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทาและส่งรายงานผลการตรวจติดตาม จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 ส่งรายงานผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวง และสาเนารายงาน
ผลดังกล่าวให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(36)

ภาคผนวก 8
ตัวอย่างในการพิจารณาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด
เพื่อคัดเลือกประเด็น/จุดเน้นในการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง
แต่ละจังหวัดในเบื้องต้น

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 1 จังหวัดนนทบุรี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(37)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 2 จังหวัดลพบุรี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(38)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 3 จังหวัดสระแก้ว
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(39)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 4 จังหวัดราชบุรี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(40)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(41)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(42)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 7 จังหวัดระนอง
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(43)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 8 จังหวัดสงขลา
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(44)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 9 จังหวัดชลบุรี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(45)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 10 จังหวัดอุดรธานี
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(46)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 11 จังหวัดมุกดาหาร
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(47)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 12 จังหวัดมหาสารคาม
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(48)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 13 จังหวัดยโสธร
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(49)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 14 จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(50)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(51)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 16 จังหวัดพะเยา
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(52)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 17 จังหวัดตาก
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(53)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เขต 18 จังหวัดนครสวรรค์
ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(54)

ภาคผนวก 9
ตัวอย่าง Inspection Guideline

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง Inspection Guideline
ปก

เอกสารประกอบการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. . . . .
รอบที่ . . .
ของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
เขตตรวจราชการที่ . . .
จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ระหว่างวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

เขตตรวจราชการที่
สานักตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
55

ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(55)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลภายใน Inspection Guideline
ควรประกอบด้วย
๑. แบบแสดงรายละเอียดการตรวจราชการ
๒. กาหนดการตรวจราชการ
๓. คาชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๔. การเตรียมการในกระบวนการก่อนการตรวจราชการของ ผต.นร. (Inspection Guideline Checklist)
๕. รายชื่อผู้บริหารของจังหวัด
๖. รายชื่อของ ส.ส.,ส.ว. ของจังหวัด
๗. รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๘. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ ผต.นร.
๙. สรุปแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม
10. แบบรายงานข้อมูลการดาเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ
11. การตั้งสมมติฐานจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
12. ข้อมูลประกอบการตรวจราชการแผนงาน/โครงการอื่นๆ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีฯ
หมายเหตุ ข้อมูลประกอบภายใน Inspection Guideline อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามภารกิจของ ผต.นร.
แต่ละเขตตรวจราชการ

สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(56)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง
แบบแสดงรายละเอียดการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รอบที่
ของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่
**********************
ชื่อ ผต.นร.
ชื่อ ผช.ผต.นร. และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
๑.
๒.
๓.
กาหนดการตรวจราชการ
ระหว่างวันที่
สถานที่ตรวจติดตาม
จังหวัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตรวจติดตาม
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการ
๒. การตรวจราชการตามคาสั่ง นร. ว่าด้วยการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. . . . . .
ของ ผต.นร.
๒.๑.
๒.๒
๒.๓



สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี









(57)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง

Inspection Guideline Checklist
รายงานเตรียมการในกระบวนการก่อนการออกตรวจราชการของ ผช.ผต.นร.
๑. Process Checklist
การเตรียมความพร้อมในกระบวนการออกตรวจราชการของ ผช.ผต.นร. ๗ ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่
๑.๑ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแผนงาน/โครงการ/ตามนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องที่จะออกตรวจของแต่ละเขตตรวจราชการ
 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดในเขตตรวจราชการ
(ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด รายชื่อผู้บริหารจังหวัด/อาเภอ/หัวหน้าส่วน
ราชการประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้องตามคาสั่งฯ การตรวจราชการฯ
 ข้อมูลแผนงาน/โครงการและพื้นที่เป้าหมายที่กาหนดไปตรวจ
(ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงานปฏิบัติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
งบประมาณ แนวทางหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยสรุป ระยะเวลาดาเนินงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่จะ ออกตรวจ)
 ศึกษาแนวทางการตรวจราชการบูรณาการ
- แผนการตรวจราชการของ ผต.นร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
- ตัวชี้วัดตามคารับรองและเกณฑ์การให้คะแนน
- รูปแบบการเขียนรายงาน รายรอบ ที่มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน
- Value Chain (ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
๑.๒. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะตรวจ
เมื่อศึกษาข้อมูลแผนงาน/โครงการ แนวทางการให้ข้อเสนอแนะระดับบูรณาการของ ผต.นร.
 พิจารณาแนวทางการตรวจ/ข้อเสนอแนะระดับบูรณาการ ของโครงการที่ตรวจติดตามในการออก
ตรวจ
 วิเคราะห์/คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะไปตรวจติดตามระดับพื้นที่ (อาเภอ/
ตาบล/หมู่บ้าน/สถานที่ตั้งโครงการ)
๑.๓ วิเคราะห์/จัดทาประเด็นสอบถามเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผต.นร.
 วิเคราะห์ ทบทวนกรอบคาถามเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
 วิเคราะห์ ทบทวนข้อเสนอแนะ
๑.๔ สรุปสาระสาคัญของแผนงาน/โครงการ ตามคาสั่งการตรวจราชการของ ผต.นร.
เสนอ ผต.นร. ในแต่ละเขตตรวจราชการ
 ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะของ ผต.นร.
 กรอบคาถามเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผต.นร.
 ประชุมทาความเข้าใจกับทีมสนับสนุนการตรวจก่อนการออกตรวจ
๑.๕ จัดทากาหนดการตรวจ
 ศึกษาสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ระยะทาง เพื่อกาหนดแผนการเดินทางและระยะเวลา
ที่ใช้ในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และสามารถปฏิบัติได้จริง
 ตรวจสอบช่วงระยะเวลาที่จังหวัดหรือส่วนราชการที่รับการตรวจว่ามีภารกิจ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(58)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่สาคัญหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการไปตรวจราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 เลือกพื้นที่ที่จะตรวจติดตามให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ความเสี่ยง
ตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจที่กาหนด
 ประชุม ผต.นร. ร่วมกับ ผต.กระทรวงที่ร่วมตรวจติดตามเพื่อทาความเข้าใจ
แนวทางการตรวจ
๑.๖ ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทาง
 ขออนุมัติการเดินทางและยืมเงินทดรองราชการ
 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมด้วยพนักงาน
 ขออนุมัติการเดินทางโดยทางเครื่องบิน/ประสานจองตั๋วเดินทาง
(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการก่อนการออกตรวจราชการ
 แจ้งจังหวัดหรือส่วนราชการที่รับการตรวจเพื่อทราบและเตรียมการเกี่ยวกับ
ไปตรวจราชการของ ผต.นร. พร้อมทั้งขอให้ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ให้รับทราบและเตรียมการชี้แจงผลการดาเนินงานไว้ด้วย
 แจ้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทราบและตรวจติดตามการดาเนิน
โครงการร่วมกับ ผต.นร. พร้อม
 แจ้งกาหนดการตรวจราชการไปยังหน่วยงานภายใน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อจองโรงแรมที่พัก (ต้องรีบดาเนินการเมื่อทราบกาหนดการตรวจราชการที่แน่นอนแล้ว
มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเรื่องห้องพักเต็มได้)
 ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน (ต้องรีบดาเนินการเมื่อทราบกาหนดการตรวจราชการที่แน่นอนแล้ว
มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเรื่องการเดินทางได้)
 ติดต่อเช่ารถยนต์ในพื้นที่
๒. On hand Checklist
 ๒.๑. Inspection Guideline
 ๒.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการที่จะออกตรวจ
 ๒.๓ คาชี้แจงแนวทางการตรวจราชการบูรณาการ
 ๒.๔ แผนที่การเดินทาง/แผนที่พื้นที่ที่จะออกตรวจ
 ๒.๕ งบประมาณ/ใบสาคัญทางการเงิน
 ๒.๖ เบอร์โทรศัพท์
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการออกตรวจราชการ
 โรงแรมที่พัก
 ทีมสนับสนุนการตรวจ
 ๒.๗. อุปกรณ์
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง
การตั้งสมมติฐานจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จังหวัด


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :
กลยุทธ์:
เปรียบเทียบ
หน่วยดาเนินการ

โครงการ

โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม
พื้นที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ข้อเสนอ
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ภาคผนวก 10
รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลือ่ นประเด็นนโยบายการ
ดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
ของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง

ตรา นร.

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
เขตตรวจราชการที่......
(จังหวัด...................)
๑. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจติดตาม................................
๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม
๑.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๑.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๑.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๑.๒ จุดเน้นที่ตรวจติดตามในพื้นที่/หน่วยรับตรวจ
จุดเน้น
๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ
๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
๑.๓ การอานวยความสะดวกและความปลอดภั ย
การค้าและการลงทุน
๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย –
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
๒.๓ แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)
๓. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน
๓.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๒ พืน้ ที่ด่านชายแดน

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๒
จุดเน้น
๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม
๔.๑ ด้านแรงงาน
๔.๒ ด้านสาธารณสุข
๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๒. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจติดตาม................................
๒.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม
๒.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๒.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๒.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
จุดเน้น
๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ
๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
๑.๓ การอานวยความสะดวกและความปลอดภั ย
การค้าและการลงทุน
๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย –
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
๒.๓ แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)
๓. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน
๓.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๒ พืน้ ที่ด่านชายแดน
๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม
๔.๑ ด้านแรงงาน

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๓
จุดเน้น

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๔.๒ ด้านสาธารณสุข
๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจติดตาม................................
๓.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม
๓.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๓.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๓.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
จุดเน้น
๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ
๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
๑.๓ การอานวยความสะดวกและความปลอดภั ย
การค้าและการลงทุน
๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย –
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
๒.๓ แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)
๓. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน
๓.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๒ พืน้ ที่ด่านชายแดน
๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม
๔.๑ ด้านแรงงาน
๔.๒ ด้านสาธารณสุข
๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๔
๔. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจติดตาม................................
๔.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม
๔.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๔.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
๔.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง.....................
จุดเน้น
๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ
๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
๑.๓ การอานวยความสะดวกและความปลอดภั ย
การค้าและการลงทุน
๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย –
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
๒.๓ แผนความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี –
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)
๓. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน
๓.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๒ พืน้ ที่ด่านชายแดน
๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม
๔.๑ ด้านแรงงาน
๔.๒ ด้านสาธารณสุข
๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

หน่วยรับตรวจในพื้นที่

๕
บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
ผลการตรวจติดตาม
๑. จังหวัด......................
๑.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ
๑.๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน
(๑) สถานการณ์ของภาคเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็น
อัตลักษณ์ของจังหวัด และการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
คือ.(อุตสาหกรรม........./เกษตร......./ท่องเที่ยว...........).ซึ่งเป็น.(การลงทุนใหม่/การขยายกิจการ/การย้ายฐาน
การลงทุนในประเทศอื่น)
(๒) แนวโน้มและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
แนวโน้ มและผลกระทบทั้ งเชิ งบวกและลบที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิ จ
ที่สาคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด คือ.(อุตสาหกรรม..../เกษตร.../ท่องเที่ยว...)
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลกระทบทั้งเชิงบวก ได้แก่ ..................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ .........................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๓) การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัด
คือ.(อุตสาหกรรม........./เกษตร......./ท่องเที่ยว...........).มีการปรับตัว ดังนี้............................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๔) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/รองรับผลกระทบของจังหวัดต่อภาคเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด คือ.(อุตสาหกรรม..../เกษตร..../ท่องเที่ยว...).
ได้แก่ .....................................................................................................................................................................
………………………....................................................................................................................................................

๖
(๕) ผลกระทบการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
………………………............................................................................................................................... .....................
(๖) นโยบาย/มาตรการที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อภาคเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้ภาครัฐ
เร่งรัดดาเนินการ
………………………..................................................................................................................................... ...............
๑.๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
(๑) สถานการณ์ SME ในจังหวัด
จังหวัดมี SME รวมจานวน .........................โดยจาแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
(๑.๑) ธุรกิจ........ จานวน ..........................แห่ง
(๑.๒) ธุรกิจ........ จานวน ..........................แห่ง
ฯลฯ
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด คือ ..............................กลุ่มธุรกิจหลัก
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน คือ ................................................................................ ............
………………………....................................................................................................................................................
(๒) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
จังหวัดมีการส่งเสริมและนานวัตกรรม มาตรฐานการผลิต มาใช้ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด และกลุ่มธุรกิจหลักที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ดังนี้
………………………............................................................................................................................... .....................
ทั้งนี้ สาหรับรายที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจังหวัดมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
………………………............................................................................................................................... .....................
(๓) สถานการณ์ของ SME ที่ผ่านการพัฒนา
………………………............................................................................................................................... .....................
(๔) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และความต้องการในการสนับสนุน SME
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๑.๓ การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้า และการลงทุน ดังนี้
(๑) ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ National Single Window (NSW)
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) ความพร้อมของระบบ ICT ภายในบริเวณด่าน
………………………............................................................................................................................................ ........
(๓) ความสะดวกด้านการคมนาคมภายในบริเวณด่าน
………………………....................................................................................................................................................
(๔) การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณด่าน
……………………….............................................................................................................................. ......................

๗
๑.๑.๔ การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของจังหวัด ได้แก่
(๑) การตลาดเชิงรุก
จังหวัดมีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการที่สาคัญ
และเป็นจุดขายของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ดังนี้.........................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด
จั ง หวั ด มี ก ารบู ร ณาการกั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ดังนี้
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนี้
(๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
จังหวัด........มีแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย คือ..................แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ............................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในจังหวัดให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว
ดังนี้......................................................................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
จังหวัดมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย.......................................................................................................................... .....
………………………............................................................................................................................... .....................
(๓) มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว
………………………....................................................................................................................................................
๑.๑.๖ ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด...........................................................................................
๑.๑.๗ ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน และ/หรื อ ภาคส่ ว นอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง.............................................................................................................................................................
๑.๑.๘ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ............................................................................
๑.๑.๙ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย........................................................................................
๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๑.๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
(GMS)
(๑) แนวทาง/มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริการจากพื้นที่ซึ่งอยู่ในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
………………………............................................................................................................................... .....................

๘
(๒) การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา เพื่ อ เชื่ อ มโยงการขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภายใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ
จั งหวั ดมี โครงสร้ างพื้ นฐานและโลจิ สติ กส์ สายหลั กที่ ยั งไม่ ได้ รั บการปรั บปรุ ง
แต่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสสาคัญต่อการเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ คือ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จั งหวัดมี โ ครงสร้า งพื้นฐานและโลจิส ติกส์ ส ายรองที่ควรได้รับการปรับปรุง /
พัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ คือ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(๓) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจที่สาคัญ
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
(๑) ความคืบหน้าการดาเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความร่วมมือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด......................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)
(๑) ความคืบหน้าการเชื่อมต่อการดาเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความ
ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด......................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๔ ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน และ/หรื อ ภาคส่ ว นอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................................ .................
๑.๒.๖ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ............................................................................
๑.๒.๗ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย........................................................................................
๑.๓

การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๑.๓.๑ แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑) ความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๙
- สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน
………………………............................................................................................................................... .....................
- การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
………………………............................................................................................................................... .....................
- มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
……………………….............................................................................................................................................. ......
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่
………………………....................................................................................................................................................
(๒) การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน
………………………....................................................................................................................................................
- การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
………………………............................................................................................................................... .....................
- มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
………………………....................................................................................................................................................
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่
………………………....................................................................................................................................................
(๓) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด......................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๓.๒ แผนพัฒนาพื้นทีด่ ่านชายแดน
(๑) สถานการณ์การค้าและความมั่นคง
………………………............................................................................................................................... .....................
(๒) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของด่านชายแดน
………………………....................................................................................................................................................
(๓) แนวทาง/มาตรการรองรับปัญหาบริเวณด่านชายแดน
………………………....................................................................................................................................................
(๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด......................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๓.๓ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................................................
๑.๓.๔ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ..............................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๓.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย..........................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................

๑๐
๑.๔

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
๑.๔.๑ ด้านแรงงาน
(๑) สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
ภาคบริการ (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง กลุ่มชายขอบ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(๒) แนวทางการจัดระเบียบแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ
………………………............................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
(๓) ปัญหาอุปสรรค........................................................................................................
(๔) ความเห็ นของที่ ปรึกษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรื อ ภาคส่ วนอื่ นที่
เกี่ยวข้อง................................................................................................................................................................
(๕) ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ.........................................................................
(๖) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย.....................................................................................
๑.๔.๒ ด้านสาธารณสุข
(๑) สถานการณ์ด้านสถานบริการและจานวนบุคลากรสาธารณสุข
………………………............................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
(๒) สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ ภายหลังมีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
………………………............................................................................................................................... .....................
(๓) สถานการณ์/แนวทางการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ และ
โรคไม่ติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
………………………............................................................................................................................... .....................
(๔) ปัญหาอุปสรรค........................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๕) ความเห็ นของที่ ปรึกษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรื อ ภาคส่ วนอื่ นที่
เกี่ยวข้อง................................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๖) ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ.........................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
(๗) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย.....................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................

๑๑
๑.๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(๑) สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด
..............................................................................................................................................................................
(๒) มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
..............................................................................................................................................................................
(๒) ประเด็นปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
..............................................................................................................................................................................
(๓) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
..............................................................................................................................................................................
(๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
.....................................................................................................................................................,........................
๑.๕ การวิเคราะห์ศักยภาพ/ความโดดเด่น ของจังหวัด ในการเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. จังหวัด......................
………......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. จังหวัด......................
……….......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. จังหวัด......................
……….......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑๒
๕. การวิ เ คราะห์ ศั กยภาพ/ความโดดเด่ น และเชื่ อมโยงของกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อเชื่ อมโยงเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน
.....................................................................................................................................................,........................
.....................................................................................................................................................,........................

รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม

แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เขตตรวจราชการที่.......................จังหวัด..............................................
วันที่ ............................
ลาดับที่

ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในจังหวัด
(หน่วยรับตรวจ)

ผลการปฏิบัติตามนัยข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  )
 สามารถด าเนิ นการได้ (ระบุ วิ ธี ด าเนิ นการ/  ไม่สามารถดาเนินการได้ (ระบุเหตุผล)
ระยะเวลาดาเนินการ และกาหนดเวลาแล้วเสร็จ) โดย ................................................................
ดาเนินการ ดังนี้
................................................................
........................................................................ .................................................................
...................................................................................... .................................................................
...................................................................................... .................................................................
...................................................................................... .................................................................
..................................................................................... .................................................................
ลงชื่อ

..........................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตรา นร.

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๕๘ รอบที่ ๒
เขตตรวจราชการที่......
(จังหวัด...................)

บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
ผลการตรวจติดตาม
๑. จังหวัด......................
๑.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ
๑.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น
(๑) การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัด
(๒) การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
(๓) การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้าและการลงทุน
(๔) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
(๕) แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
๑.๑.๒ ความก้ าวหน้ าการดาเนิ นการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็ น
แต่ละประเด็น
(๑) การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัด
(๒) การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
(๓) การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้าและการลงทุน

๒
(๔) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
(๕) แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
๑.๑.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑ พบปัญหา ข้อจากัด ในเรื่องของ
........................จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
(๒) ขอให้ห น่วยรั บตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
๑.๑.๔ ผลสาเร็จของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ
.............................................................................................................................................................................
๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๑.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น
(๑) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
(๒) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
ฯลฯ
๑.๒.๒ ความก้ าวหน้ าการดาเนิ นการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็ น
แต่ละประเด็น
(๑) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
(๒) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
ฯลฯ
๑.๒.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑ พบปัญหา ข้อจากัด ในเรื่องของ
........................จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
(๒) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
๑.๒.๔ ผลสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
.............................................................................................................................................................................
๑.๓ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๑.๓.๑ สรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ/
พื้นที่ด่านชายแดน ในรอบที่ ๑..

๓
๑.๓.๒ ความก้าวหน้ าการดาเนินการตามแผนพัฒ นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ/พื้น ที่ด่า น
ชายแดนในการตรวจติดตามรอบที่ ๒
๑.๓.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑ พบปัญหา ข้อจากัด ในเรื่องของ
........................จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
(๒) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
๑.๓.๔ ผลสาเร็จของการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
.............................................................................................................................................................................
๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
๑.๔.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น
(๑) ด้านแรงงาน
(๒) ด้านสาธารณสุข
(๓) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑.๔.๒ ความก้ าวหน้ าการดาเนิ นการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็ น
แต่ละประเด็น
(๑) ด้านแรงงาน
(๒) ด้านสาธารณสุข
(๓) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑.๔.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑ พบปัญหา ข้อจากัด ในเรื่องของ
........................จึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
(๒) ขอให้ห น่วยรับตรวจดาเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ดาเนินการ................................................ส่งผลต่อ ...............................................................................................
๑.๔.๔ ผลสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
.............................................................................................................................................................................
๑.๕ ประเมินผลลัพธ์ ของการดาเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่อาเซียน เชื่อมโยงกับศักยภาพของ
พื้นที่ ความโดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงกับอาเซียน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๔
๑.๖ ความเห็ นของที่ ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรื อ ภาคส่ วนอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
..............................................................................................................................................................................
๑.๗ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจเพิ่มเติม (ถ้ามี).....................................................................
๑.๘ ข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................................
๒. จังหวัด......................
………......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๓. จังหวัด......................
……….......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. จังหวัด......................
……….......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๕. ประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่อาเซียน เชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ ความโดดเด่น
ความเป็นอัตลักษณ์ทเี่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อเข้าสู่อาเซียน
.....................................................................................................................................................,........................
.....................................................................................................................................................,........................
รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง.................

บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
……………………….......................................................................................................................................... ..........
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
ผลการตรวจติดตาม
๑. ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส่วนกลาง และในพื้นที่ จากการตรวจติดตามการ
ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ ของกระทรวง (พาณิชย์) (ถ้ามี)
๑.๑ ข้อเสนอแนะเรื่อง............................................................................................................................
มีผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑.๒ ข้อเสนอแนะเรื่อง............................................................................................................................
มีผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒. การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในจุดเน้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง. หรือกระทรวงมีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดาเนินการ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๒.๑ ข้อตกลงตามกรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์ ) ต้องมีการดาเนิน การ คื อ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-๒–
๒.๒ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการลงทุน)
๒.๒.๑ ประเด็น...(การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน).......
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (การให้ความคุ้มครอง
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ......................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (ในการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน) .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (ในการให้ความคุ้มครอง ส่ งเสริมและอานวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน)........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายของเรื่องการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๒.๒ ประเด็น...(การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน).......
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................

-๓–
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ......................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)...................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๒.๓ ประเด็น...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน).......
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ......................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
ฯลฯ

-๔–
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน).................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน)..................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน)...............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๒.๔ ประเด็น...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี).......
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง .(การขจัดมาตรการที่
ไม่ใช่ภาษี) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี).................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี)................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี)............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-๕–
๒.๓ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การพัฒนาสินค้าบริการ
และปัจจัยสนับสนุน
๒.๓.๑ ประเด็น...(......................).......
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนินการให้แ ล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (...................) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (..................................................)..............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (......................................................)............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (............................................................)..............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๔ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การอานวยความสะดวก
และความปลอดภัยการค้า และการลงทุน)
๒.๔.๑ ประเด็น...(.............................).......

-๖–
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนินการให้แ ล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (........................) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (...................) ......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (.....................) .......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (...........................) ......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๕ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก)
๒.๕.๑ ประเด็น...(........................)
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนินการให้แ ล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (..................) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................

-๗–
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (..................) ...........................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (...........................) .......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (.....................................) ...............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๖ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว)
๒.๕.๑ ประเด็น...(........................).......
(๑) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนินการให้แ ล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (..................) ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ..................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ..............................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.....................................................................
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ..............................................................................

-๘–
ผลการดาเนินการ คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ..................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (..................) ...........................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (...........................) .......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (.....................................) ...............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๗ จุดเน้น..(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์)
๒.๗.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS))
(๑.๑) ภารกิ จ /แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิ จ /
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนินการให้แ ล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ได้แก่
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ...........................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
(๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ...........................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
ฯลฯ
(๑.๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS).) ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................

-๙–
(๑.๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๑.๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)) ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๘ จุดเน้น..(การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน)
๒.๘.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่องพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ......................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ .....................................................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
ฯลฯ
(๑.๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) .........................................
....................................................................................................................................................................
(๑.๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) .............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๑.๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ.) .................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ

- ๑๐ –
๒.๙ จุดเน้น..(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม)
๒.๙.๑ ด้านแรงงาน
(๑) สถานการณ์ และปัญหาแรงงาน.....................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านแรงงาน ได้แก่
(๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมในการส่งเสริมการจ้างงาน และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ได้แก่
(๒.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๒.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมในการจัดระเบียบและคุ้มครองสิทธิแรงงาน ได้แก่
(๒.๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๒.๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ

- ๑๑ –
(๓) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (...................................) .................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (..................................) .....................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๕) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) .....................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๙.๒ ด้านการศึกษา
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน ๕ ปี อาเซียน ได้แก่
(๑.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๑.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการจัดทาหลักสูตรคู่มือการสอนวิชาอาเซียน
สาหรับครู
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ......................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ..........................................................................
ฯลฯ
(๑.๓) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรม........ ได้แก่
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................

- ๑๒ –
ผลการดาเนินการ คือ ......................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ..........................................................................
ฯลฯ
(๒) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (ด้านการศึกษา) ..............................................................
....................................................................................................................................................................
(๓) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (ด้านการศึกษา) ...................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ด้านการศึกษา) .......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๙.๒ ด้านสาธารณสุข
(๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ได้แก่
(๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์ที่เพียงพอ ได้แก่
(๑.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๑.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการ
ดารงชีวิตที่มีสุขภาพ ได้แก่

- ๑๓ –
(๑.๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๑.๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๑.๓) ภารกิจ /แผนงาน/โครงการกิจกรรมการควบคุม การเฝ้าระวัง และแนวทางการ
ป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ได้แก่
(๑.๓.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๑.๓.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๑.๔) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการจัดทาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ASEAN
Network on UHC ได้แก่
(๑.๔.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
(๑.๔.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ......................................................................

- ๑๔ –
ผลการดาเนินการ คือ .............................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.............................................................
ฯลฯ
(๒) สถิตกิ ารรักษาและภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลสุขภาพต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ของ พ.ศ. ๒๕๕๘
....................................................................................................................................................................
(๓) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (ด้านสาธารณสุข) ..............................................................
....................................................................................................................................................................
(๔) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (ด้านสาธารณสุข) ...................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๕) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ด้านสาธารณสุข) .......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๙.๔ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(๑) สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวม.............................................................................
...................................................................................................................................................................
(๒) ประเด็นปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์............................................................
...................................................................................................................................................................
(๓) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายในวัน ที่ ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ได้แก่
(๓.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...........................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ .......................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ........................................................................
(๓.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ......................
เป้าหมายในการดาเนินการ.................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ......................................................................................
....................................................................................................................................................................

- ๑๕ –
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.........................................................................
(๔) การดาเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (5 P)
เป้าหมายในการดาเนินการ..........................................................................................
ผลการดาเนินการ คือ ................................................................................................
- Policy and Mechanism ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
- Prosecution ด้านการดาเนินคดี และการบังคับใช้กฎหมาย
- Protection ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
- Prevention ด้านการป้องกัน และ
- Partnership and International Cooperation ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ..................................................................................
(๕) การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๖) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ (...................................) .................................................
....................................................................................................................................................................
(๗) ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (..................................) .....................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๘) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) ......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๒.๑๐ จุดเน้น..(การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ)
๒.๑๐.๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการดาเนิน การ เพื่อสนับสนุน การ
ดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ได้แก่
(๑) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ...............................
(๑.๑) ระยะเวลาด าเนิน การให้แ ล้วเสร็ จ เพื่อสนั บสนุน การดาเนิน การตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน.......................................................................................................................................
(๑.๒) ผลการดาเนินการ คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๑.๓) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.....................................................................
(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ...............................
(๒.๑) ระยะเวลาด าเนิน การให้แ ล้วเสร็ จ เพื่อสนั บสนุน การดาเนิน การตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน.......................................................................................................................................

- ๑๖ –
(๒.๒) ผลการดาเนินการ คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
(๒.๓) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ.....................................................................
ฯลฯ
๒.๑๐.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน (..................................) ..................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๑๐.๓ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) ......................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง.................

บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
ผลการตรวจติดตาม
๑. จุดเน้นเรื่อง (การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการลงทุน)
.
๑.๑ ประเด็น (การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน) .
๑.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑........................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๑.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒...................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๑.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
จากการตรวจติดตามรอบที่ ๑ ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ดังนี้
(๑) ขอให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ...................................ซึง่ หน่วยรับตรวจได้ดาเนินการ
คือ …………………............................................................................................................................... .....................
(๒) ขอให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดาเนินการ
คือ....………………............................................................................................................................... .....................
๑.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................................................
๑.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี).....................................................................................................
๑.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (การให้
ความคุ้มครอง ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ) ในปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้เ กิดการ
ขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ จั งหวัด /ยุทธศาสตร์ กระทรวง และผลักดั น การดาเนิ น การตามกรอบประชาคม
อาเซียน ดังนี้...................................................................................

-๒๑.๒ ประเด็น (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน) .
๑.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑........................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒...................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ.
ในการตรวจติดตามรอบที่ ๑ ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ดังนี้
(๑) ขอให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดาเนินการ
คือ …………………............................................................................................................................... .....................
(๒) ขอให้หน่วยรับตรวจดาเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดาเนินการ
คือ....………………............................................................................................................................... .....................
๑.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................................................
๑.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี).....................................................................................................
๑.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (การให้
ความคุ้มครอง ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ) ในปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้เ กิดการ
ขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ จั งหวัด /ยุทธศาสตร์ กระทรวง และผลักดั น การดาเนิ น การตามกรอบประชาคม
อาเซียน ดังนี้...................................................................................
ฯลฯ
๒. จุดเน้นเรื่อง
๒.๑ ประเด็น

.
.
ฯลฯ
รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม

ภาคผนวก 11
รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขต .................
บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
ผลการตรวจติดตาม
การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
๑. ผลการดาเนินการสนับสนุน เร่งรัด และกากับดูแลการดาเนินงานกาจัดขยะของจังหวัด
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒. การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
๒.๑ ผลการดาเนินการ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว)
๒.๑.๑ ผลการสารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อปิดหรือจัดทา
แผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอย
ใหม่
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๑.๓ การดาเนินการกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชนดาเนินงานไม่ถูกต้อง และการ
บังคับใช้กฎหมาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๓ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๓. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)
๓.๑ ผลการดาเนินการ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว)
๓.๑.๑ การดาเนิ น การกาจัดขยะมูล ฝอยตามรูปแบบการจัดการขยะมูล ฝอยที่เหมาะสมของ
จังหวัด (การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะแบบศูนย์รวม การกาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
และการปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ)
………………………................................................................................................................................................
………………………....................................................................................................................................................
๓.๑.๒ การจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๓.๑.๓ การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๓.๓ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๓.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๔. การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๔.๑ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................

๔.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๔.๓ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๔.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………......................................................................................................................................... ...........
๕. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน
๕.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก)
๕.๑.๑ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๑.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๑.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมาย)
๕.๒.๑ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
……………………….................................................................................................................................. ..................
๕.๒.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................

รูปภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพื้นที่ตรวจติดตาม
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด)

แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เขตตรวจราชการที่.......................จังหวัด..............................................
วันที่ ............................
ลาดับที่

ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในจังหวัด
(หน่วยรับตรวจ)

ผลการปฏิบัติตามนัยข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  )
 สามารถด าเนิ นการได้ (ระบุ วิ ธี ด าเนิ นการ/  ไม่สามารถดาเนินการได้ (ระบุเหตุผล)
ระยะเวลาดาเนินการ และกาหนดเวลาแล้วเสร็จ) โดย ................................................................
ดาเนินการ ดังนี้
................................................................
........................................................................ .................................................................
...................................................................................... .................................................................
...................................................................................... .................................................................
...................................................................................... .................................................................
..................................................................................... .................................................................
ลงชื่อ

..........................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการกสานักนายกรัฐมนตรี เขต.................
บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
ผลการตรวจติดตาม
การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
๑. การดาเนินการสนับสนุน เร่งรัด และกากับดูแลการดาเนินงานกาจัดขยะของจังหวัด
๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ ........................................................................................................
๑.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒ .................................................................
๒. การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................

๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย..........................................ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ดังนี้ .................................................................................................................
๓. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)
๓.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๓.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๓.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๓.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………................................................................................................................................. ...................
๓.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๓.๖ ผลผลิ ตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อันตรายที่เหมาะสม .............................................ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ .................................................................................................................
๔. การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๔.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๔.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๔.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๔.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................

๔.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๔.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ..........................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................
๕. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน
๕.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก)
๕.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………..................................................................................................................................... ...............
๕.๑.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๕.๑.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๕.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการให้ความรู้ประชาชน....................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................
๕.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมาย)
๕.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๒.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินการในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๕.๒.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................

๕.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๕.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………................................................................................................................................. ...................
๕.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย.......................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................

รูปภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพื้นที่ตรวจติดตาม
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด)

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง.................
บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
ผลการตรวจติดตาม
การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
๑. การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ภารกิจของ
กระทรวงตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)
๑.๑ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ……………………………………………………….…………….………….…………….
๑.๒ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๑.๓ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
……………………….................................................................................................................................... ................
๑.๔ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๑.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………......................................................................................................................................... ...........

๒. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน (ภารกิจของกระทรวงตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)
๒.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก)
๒.๑.๑ ภารกิจ/กิจกรรม.................................................................................. ...............................
๒.๑.๒ เป้าหมายในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๑.๓ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………................................................................................................................................. ...................
๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๑.๖ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………...................................................................................................................................... ..............
๒.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมาย)
๒.๒.๑ ภารกิจ/กิจกรรม.................................................................................. ...............................
๒.๒.๒ เป้าหมายในการดาเนินการ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๒.๓ ผลการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………................................................................................................................................. ...................
๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๒.๖ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………...................................................................................................................................... ..............

รูปภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพื้นที่ตรวจติดตาม
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด)

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง.................
บทสรุปผลการตรวจราชการ
............................................................................................................................. ......................
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
ผลการตรวจติดตาม
การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
๑. การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ภารกิจของ
กระทรวงตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)
๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๑.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินกาในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ..........................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................

๒. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน (ภารกิจของกระทรวงตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)
๒.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก)
๒.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินกาในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒ คือ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๑.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการให้ความรู้ประชาชน...................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................
๒.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมาย)
๒.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบที่ ๑
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินกาในการตรวจติดตามในรอบที่ ๒
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๒.๓ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………....................................................................................................................................................
๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………............................................................................................................................... .....................
………………………............................................................................................................................... .....................

๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
………………………....................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................... .....................
๒.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินบังคับใช้กฎหมาย.............................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................
..............................................................................................................................................................................

รูปภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพื้นที่ตรวจติดตาม
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด)

ภาคผนวก 12
กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การติด ตามประเมิน ผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ของผู้ ต รวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน ใน 4 มิติ ดังนี้
ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเดนการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน. กระทรวง
(น้าหนัก) (น้าหนัก)

มิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ร้อยละ 60
การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
1.1 ร้ อ ยละของข้ อ เสนอแนะในการ จานวนข้อเสนอแนะ ข้อสั งเกต จากการตรวจ
ตรวจราชการตามกรอบประชาคม ราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวง ผู้ ต รวจ
อาเซี ย น เพื่ อ เร่ ง รั ด หรื อ แก้ ไ ข ราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ส ามารถ
ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะในการ ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการตอบสนอง พ.ศ. 2558 จะนับรวมทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติ หรือ
เริ่ม ปฏิบั ติ ที่ มีการเตรีย มการต่ าง ๆ ซึ่ งอาจไม่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ภ า ย ใ น
ปีงบประมาณ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 ร้อยละของข้อเสนอแนะในการตรวจ จ านวนข้ อเสนอแนะ ข้ อสั งเกต จากการ
ราชการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ ตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวง
ได้รับการตอบสนอง
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี ที่ สามารถ
ดาเนิ นการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 จะนับรวมทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติ หรือ
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารเตรี ย มการต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจ
ไม่ สามารถด าเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ปีงบประมาณ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มิติที่ 2 : มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 40
2.1 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการ ระดับความพึงพอใจของ อ.ค.ต.ป. ที่มีต่อ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายงานผลการตรวจราชการ
2.2 ความส าเร็ จของการเสนอรายงาน ร้อยละของการรายงานสรุปผลความเห็นของคณะที่
สรุปผลความเห็นของคณะที่ปรึกษา ปรึ ก ษาผู้ ต รวจราชการภาคประชาชน หรื อ
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนหรือ เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนอื่ น ๆ ที่ ร่ ว มตรวจ
เครื อข่ ายภาคประชาชนอื่ น ๆ ที่ ราชการ 2 รอบ ผ่าน Website ตรงตามระยะเวลา
ร่วมตรวจราชการ ผ่าน Website ที่กาหนด
ของส่วนราชการ ตรงตามระยะเวลา
ที่กาหนด
รวม
สานักตรวจราชการ

(5)

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.
(น้าหนัก)

กระทรวง
(น้าหนัก)

มิติที่ 3 : มิติประสิทธิภาพ
3.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ

พั ฒ นารู ป แบบรายงานการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
มิติที่ 4 : มิติการพัฒนาองค์กร
4.1

(ร่ า ง) การขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรในระบบการ
ตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ

- วางกรอบตั ว แบบของการจั ดการความรู้ ซึ่ งเป็ นความรู้ ที่ ได้ จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ และการฝึกอบรม
- การน าระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring) มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ ข อง
ผู้ ตรวจราชการและบุ คลากรสนั บสนุ นงานตรวจราชการ เพื่ อให้ ได้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ซึ่ง
ในปัจจุบัน“ยังไม่มีการนามาใช้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด”
โดยบทบาทของ Mentor เพื่อพัฒนาผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสามารถนามาใช้
ได้จริงในทางปฏิบัติ แต่อาจจะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขภายในให้เชื่อมโยง
กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยกาหนดให้การเป็น Mentor ถือเป็น
ผลงาน จึงจะทาให้เกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการ

หมายเหตุ อาจมีการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดในภายหลังตามความเหมาะสมในการตรวจราชการ

สานักตรวจราชการ

(6)

สำนักตรวจรำชกำร สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2282 6041 www.opm.go.th (งำนตรวจรำชกำร)

