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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 60)
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มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของการตอบสนอง
ขอเสนอแนะในการตรวจราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ผูตรวจราชการไดรับมอบหมายพิเศษจากผูบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจราชการรายรอบที่สงมอบตอสํานักงานปลัดสํานัก
นายก รัฐมนตรีหรือนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 20)
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของระดับความเชื่อมั่นที่มีตอการปฏิบัติ รอยละ
ราชการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจ
ราชการกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการ มีสวน
ระดับ
รวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน เครือขายประชาสังคม และ
ประชาชนกลุมเปาหมายในการตรวจราชการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ (น้าํ หนัก : รอยละ 10)
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มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 10)

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

0.1000

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบการตรวจราชการ

รอยละ

10

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1000

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนวทาง การ
ปรับปรุงโครงสรางการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวง

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0500

น้ําหนั
กรวม

100

คา
คะแนน
ที่ได

5.0000

5.0000

10

รายงาน ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
ผูรายงาน นส.ปรียานุช เจริญผล
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มิติที่1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1
ตารางสรุปผลการตรวจราชการตามคํารับรองการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนัก : ร้อยละ 60)
มิติประสิทธิผลของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการตอบสนอง
ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ผู้ตรวจราชการได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหาร
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ระดับ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจราชการรายรอบที่ส่งมอบต่อสํานักงาน
ปลัดสํานักนายก รัฐมนตรีหรือนําเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อการ
ร้อยละ
ปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างการ มี
ระดับ
ส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน เครือข่ายประชาสังคม
และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบตั ิราชการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารผลการ
ระดับ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ/
สํานัก/กองตรวจราชการ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้าํ หนัก : ร้อยละ 10)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.1 ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ ร้อยละ
เป้าหมายตามแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบการตรวจ
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสําเร็จของการจัดทําข้อเสนอแนวทาง ระดับ
การปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
น้ําหนัก
รวม
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รายงาน ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
ผู้รายงาน นส.ปรียานุช เจริญผล
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.มท.
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โทรศัพท์/โทรสาร 0-222-5850/02-221-1126
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ค่าคะแนน 5.0000
ที่ได้

2
แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 :

( / ) รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผล
สัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
3. ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการ 18 เขต
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.
โทรศัพท์ : 02-2225850

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พิจารณาจากการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หมายถึง แผนการตรวจ
ราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงจากทุกกระทรวงที่มีผู้ตรวจ
ราชการที่ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการเข้าร่วมบูรณาการ ไว้ในแผนการตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 17 กระทรวง โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่กระทรวงคัดเลือกบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการ และ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และคัดเลือกโครงการที่
มีงบประมาณสูง มีพื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก
และเมื่อนําโครงการมาร้อยเรียงผังกระบวนการสร้างคุณค่าแล้วพบว่า เพิ่มมูลค่ากับโครงการอื่นๆ ในนโยบายนั้นๆ
เป็นโครงการผลักดันหลัก (Key Driver) โดยมีข้อมูลการให้คําปรึกษาของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมา
ประกอบสรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน
• สรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลในแต่ละด้านได้เสร็จสิ้น โดยมี
ข้อมูลการให้คําปรึกษาของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนพร้อมนําเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายใน 45 วัน หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1

2

รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้แจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้จัดส่งแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเป็น
โครงการที่มีค วามสํา คัญ ต่อ นโยบายสํา คัญ ของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐ บาล/
เป็น โครงการที่อ าจมีผ ลกระทบโดยรวมต่อ ประชาชน นอกจากนี้ยัง เป็น โครงการที่ใ ช้
งบประมาณมาก และเป็นโครงการที่มีพื้นที่การดําเนินงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดแล้ว
นําแผนงาน/โครงการมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (KPN)
ซึ ่ง เป็น ไปตามมติ ค.ร.ม. 22 เม.ย.51 โดยจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ในส่ว นของ
กระทรวงมหาดไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้ แ ก่ 1)โครงการส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2)โครงการการพั ฒ นาแผนชุ ม ชน 3) โครงการ
เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 4)โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดิน ของรัฐ 5)โครงการฝึก ซ้อ มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
นําเสนอ 5 แผนงาน/โครงการในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
ร่วมกันและมีมติเห็นชอบ ให้นําเสนอต่อ สปน.เพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง ต่อมา ได้มีมติ ค.ร.ม. เมื่อ วัน ที่ 9 มีน าคม 2553 ให้ค วาม
เห็น ชอบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัด ให้มี
การสั ม มนาผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ต รวจราชการกรม หน่ว ยงานใน
สัง กัด กระทรวงมหาดไทยและเจ้า หน้า ที่ส นับ สนุน การตรวจราชการกระทรวงและ
กรม เมื่อ วัน ที ่ 14-15 มกราคม 2553 ที่จ .พระนครศรีอ ยุธ ยา ได้จ ัด ทํา คู ่มือ การ
ปฏิบัติ ง าน ชี้แ จงกรอบแนวทางในการตรวจราชการแบบบูร ณาการร่ว มกัน ระหว่า ง
กระทรวงและกรมในสัง กัดกระทรวงมหาดไทย ประจํา ปีง บประมาณ 2553
กระทรวงมหาดไทย ได้ มี คํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทยที่ 94/2553 ลงวั น ที่ 24
กุม ภาพัน ธ์ 2553 เรื่อ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจติด ตามโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตามโครงการ 5 แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย
ที่บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2553 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและ
กรมที่รับผิดชอบแผนงานโครงการดังกล่าว ได้ร่วมกันตรวจราชการแบบบูรณาการ โดย
แจ้งปฎิทินห้วงระยะเวลาการออกตรวจไปด้วย
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( / ) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดการดําเนินการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้มีกําหนดออกตรวจ
ราชการตามห้วงระยะเวลาแบ่งออก เป็น 3 รอบ ดังนี้
1) รอบที่ 1 (Project Review) ระหว่าง ตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการ
สอบทานเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานความเสี่ยงที่ตั้งไว้ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้
วิเคราะห์ความเสี่ยงและกําหนดค่าดัชนีความเสี่ยง ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ
บู ร ณาการฯ พ.ศ. 2553 จํ านวน 5 โครงการ ได้ค รบในพื ้น ที ่เ ป้า หมายที ่กํ า หนดไว้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ ไ ด้ ดําเนินการตามแผนงานกําหนดไว้
2) รอบที่ 2 (Progress Review) ระหว่างมีนาคม –มิถุนายน 2553 เพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่
ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจตามที่ให้ไว้ในรอบที่ 1 เพื่อติดตามความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานของโครงการ ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553
จํ านวน 5 โครงการ ได้ค รบในพื ้น ที ่เ ป้า หมายที ่กํ า หนดไว้ค รอบคลุม ทุก พื ้น ที ่ที ่ ไ ด้
ดําเนินการตามแผนงานกําหนดไว้
3) รอบที่ 3(Monitoring/Evaluation) ระหว่ า ง กรกฎาค ม–กั น ยายน 2553
เพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจตามที่ให้ไว้ใน
รอบที่ 2 เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการในภาพรวม ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการ
ตรวจราชการแบบบูร ณาการฯ พ.ศ. 2553 จํา นวน 5 โครงการ ตามพื้น ที่เ ป้า หมายที่
กําหนดไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้ดําเนินการตามแผนงานกําหนดไว้ ซึ่งสํานักตรวจราชการ
ได้แจ้ง ห้วงระยะเวลาการออกตรวจและกําหนดการจัดส่งรายงานผลการตรวจฯ ให้ทราบ
เป็นรายๆ รวมทั้งได้จัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 3รายรอบ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
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รายละเอียดการดําเนินการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1(Project Review)
โครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์สป.
ได้ประมวลข้อมูลผลการตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ
ผลการตรวจราชการในรอบที่ 1 รวมทั้ ง ได้ ส่ ง รายงานผลการตรวจราชการดั ง กล่ า ว ให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตาม
กําหนดระยะเวลา (ภายใน 15 มีนาคม 2553)
2) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 2(Project Review)
โครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้
ประมวลข้อมูลผลการตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผล
การตรวจราชการในรอบที่ 2 รวมทั้งได้ส่งรายงานผลการตรวจราชการดังกล่าวให้สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 6 กรกฎาคม 2553 ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกําหนด
ระยะเวลา (ภายใน 15 กรกฎาคม 2553)
3 ) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ฯ ใ น ร อ บ ที่ 3
(Monitoring/Evaluation) โครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป. ได้ ป ระมวลข้ อ มู ล ผลการตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่ อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการตรวจราชการในรอบที่ 3 รวมทั้งได้ส่งรายงานผลการ
ตรวจราชการดังกล่าว ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 1ตุลาคม 2553 ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และตามกําหนดระยะเวลา ( ภายใน 15 ตุลาคม 2553 )
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สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้สรุปรายงานผลการตรวจราชการในรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยได้ประมวลค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล K ,P, N
วิเคราะห์หาปัจจัย/สาเหตุ ความเสี่ยงและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) โดยอ้างอิงกับหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ส่งสรุปผลดังกล่าวให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2553 ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกําหนดเวลา (ภายใน 15 ตุลาคม 2553) พร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานสรุปภาพรวมรายรอบโครงการ 1 ฉบับและรายงานแบบสํารวจความคิดเห็นภาค
ประชาชนพร้อมรูปถ่าย1 ฉบับ โดยได้นําภาพรวมโครงการและรายงานสรุปความคิดเห็นของ
เครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชน 4 ด้านในประเด็นการดําเนินการทั้ง 5 โครงการในส่วนที่
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบลงเผยแพร่ในระบบ Internet www.ins.moi.go.th พร้อมทั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการฯที่มีผลต่อยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1
9
2
9
9
3
9
9
9
4
9
9
9
9
5
9
9
9
9
9
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
15.00

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแผนการตรวจราชการประจําปี 2553 ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง
กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัด รับทราบและประสานงาน
2. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดลําดับความสําคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง 12 คน จึงเสนอแผนงานโครงการ จํานวน 5 แผนงาน โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (พช.) 2)โครงการการพัฒนาแผนชุมชน (พช.) 3) โครงการเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ(ทด.) 4) โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.) 5) โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (ปภ.)
3. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแผนงานดังกล่าวให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. จัดสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม
2553 โดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
พ.ศ. 2553 โดยมีสรุปผลการสัมมนาฯที่ได้กําหนดแนวทางในการตรวจราชการซึ่งเป็นการพัฒนาด้านบุคลากรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้
(KM: Knowledge Management ) และเผยแพร่ลงใน Website www.Ins.moi.go.th เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากร
ทั่วไปได้รับทราบ
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบตรวจติดตาม 5 โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจราชการ 75
จังหวัด โดยมีการตรวจติดตาม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553 รอบที่ 2
(Progress Review) มีนาคม - มิถุนายน 2553และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม - กันยายน 2553 โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการจํานวน 5 โครงการ ได้ออกตรวจราชการราชการในรอบที่ 1 (Project Review)
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2552ในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการตามเป้าหมายที่กําหนดเพื่อพิสูจน์สมมติฐานความ
เสี่ยงแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ และในรอบที่ 2 (Progress Review) ในช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2553 เพื่อติดตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจดําเนินการที่ให้ไว้ในรอบที่ 1 เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553
สําหรับในรอบที่ 3 (monitoring/Evaluation)ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 2553 เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของโครงการ
6. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการในรอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อนําเสนอรายงานผลการตรวจราชการรายรอบราย
โครงการ จํานวน 5 โครงการ ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ
7. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้ประมวลผลข้อมูลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และส่งรายงานรายรอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดไว้
8. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้สรุปความคิดเห็นของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชน และเครือข่ายภาค
ประชาสังคม เพื่อเสนอ ปมท. เพื่อทราบและส่งรายงานให้ สปน. พิจารณาดําเนินการต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ และภูมิสังคมตลอดจน ค่านิยม
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น อย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความ
ชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน
ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุม จังหวัด อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่ มีเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ค.ร.ม. กําหนดให้ทุกกระทรวงทําความตก
ลงร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจใน
พื้นที่ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯเป็นทั้งการผนึกกําลัง ความคิด ทรัพยากร และเป็นพลัง
เสริมให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสําคัญเร่งด่วนของ
กระทรวงมหาดไทย รมว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ละท่านดูแล Cluster และพื้นที่เขตตรวจราชการอีกด้วย
บางครั้งได้ออกตรวจราชการโดยบูรณาการกับกรมภารกิจที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องสาธารณภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานบริการ
สีขาว/การจัดระเบียบสังคม ยาเสพติด และกรณีสําคัญเร่งด่วน ฯลฯ
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการใช้หลักวิชาการและมีขั้นตอนค่อนข้างมาก
ทําให้ผู้ปฏิบัติชั้นต้นในทุกหน่วยงานยังไม่เข้าใจไม่เห็นถึงความสําคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล
ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถทําให้
แผนงาน/โครงการนั้นบรรลุ ผ ลสํ าเร็จ ตามเป้าหมายที่กํา หนดไว้ตลอดจนใช้ง บประมาณอย่ างคุ้ มค่า โดยแนบไปพร้อมกับ คํ า ขอ
งบประมาณ ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทําหน้าที่ประสานการตรวจราชการจะต้องจัดอบรมใน
ความรู้อย่างต่ อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่ และให้ค รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้น น้ําจะต้องมีความเข้าใจและทราบ
เป้าหมายของรัฐบาลและการตรวจราชการเป็นปลายน้ํา ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการจัดอบรมไปแล้วกล่าวคือสํานักงบประมาณอบรม
จนท.การเงินในเรื่องการจัดทํางบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพราะเป็น
แนวทางปฏิบั ติ ใหม่ จะต้องให้รับ รู้รับทราบไปด้วยกันระหว่างเจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกั บ เจ้า หน้า ที่ด้านการบริหาร
งบประมาณเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จํานวน 3 รายรอบ ซึ่งเป็นภารในการตรวจติดตามค่อนข้างมาก
ประกอบกับในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลงตรวจพื้นที่
เป้าหมายพร้อมกันได้ โดยเฉพาะการประสานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน นอกจากนี้ ผต.มท. ในเขตจะได้ประสานงานแล้ว
กระทรวงมหาดไทยยังได้ส่งแบบสํารวจความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดง
ความเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณาในเชิงนโยบายโดยรวบรวม สรุปข้อคิดเห็นดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงาน
ต่อ ครม. พิจารณาต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
3. สํานักนายกรัฐมนตรี ควรกําหนดการจัดทํา MOU ร่วมกับ 17 กระทรวง พร้อมทั้งแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ และรูปแบบการรายงานให้เสร็จตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละกระทรวงได้ไปพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template )ให้ชัดเจนและควรกําหนดระยะเวลา การ
รายงานให้เหมาะสมไม่กระชั้นชิด รวมทั้งให้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
หลักฐานอ้างอิง :
1. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแผนการตรวจราชการประจําปี 2553 ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง กรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัด
2.หนังสือที่ มท 0205.1/ว.3103 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ค่า
ดัชนีความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทําตารางสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0205.1/12794 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 แจ้งแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ ส่งให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
พ.ศ. 2553
4. หนั งสือตอบรับของสํ า นัก งานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรีแ จ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้บ รรจุแผนงาน/โครงการจํา นวน 5
โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 ตามหนังสือที่ มท 0205.1/ว 356 ลง
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553 ในรอบที่ 2 และในรอบที่ 3 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0205.1 /1376 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ให้จังหวัด(หน่วยรับตรวจ)ทราบและดําเนินการตอบแบบสอบถามและให้แจ้งที่ปรึกษาเครือข่ายภาคประชาชนและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมให้ตอบแบบสํารวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการดังกล่าว
6. บั น ทึ ก สรุ ป ผลการตรวจราชการในภาพรวมให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยและหนั ง สื อ ส่ ง รายงานให้ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ในรอบที่ 1ตามหนังสือที่ มท 0205.1/ว 355 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553 ในรอบที่ 2 และในรอบที่ 3 ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท.0205.1 /1375 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯในภาพรวม
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
7. หนังสือ ที่ 0205.1/ว 664 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 การแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553
และกําหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตามโครงการ จํานวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณการฯ พ.ศ. 2553 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ
8. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 94/ 2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
9. หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้แ ทนกรมในสั ง กัด กระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ ย วข้ องร่ ว มออกตรวจราชการแบบบู ร ณาการกับ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือที่ มท0205.1/ว 663 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
10. เอกสารกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อใช้ใน
การสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวง / ผต.กรมในสังกัด /เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจกระทรวง/กรม เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม
2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. หนังสือที่ มท 0205.1/2207 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ส่ง สปน.เรื่อง รายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
รอบที่ 1 Project Review
12 หนังสือที่ มท 0205.1/6860 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่ง สปน.เรื่องรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
รอบที่ 2 Progress Review
13. หนังสือที่ มท 0205.1/ 10690 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ส่ง สปน.เรื่องรายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
รอบที่ 3 Monitoring/Evaluation
14. หนังสือที่ มท 0205.1/11286 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ส่ง สปน.เรื่องสรุปรายงานภาพรวมระดับโครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
15. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี 2553 เป็นรูปเล่ม และนําลงเผยแพร่
สู่สาธารณชนโดยผ่านระบบ internet บน website www.ins.go.th เป็นประจําทุกปีเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ คตป. ผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง กรมและหน่วยงานในสังกัดมท. และผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด

10
แบบรายงานผลสัมฤทธิข์ องแผนงานโครงการฯ ที่มผี ลต่อยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ตามตัวชี้วัดที่
1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับคะแนน 5
ลําดับ
ที่
1.

2.

แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
การปกป้องสถาบันสําคัญของ -นโยบายด้านความ
เชื่อมั่นและกระตุ้น
ชาติ : สงบ สันติ สามัคคี
เศรษฐกิจในภาพรวม
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
แก่ภาคประชาชนและ
เอกชนในการลงทุน
-นโยบายของ มท.
ด้านฟื้นฟูความเชื่อมั่น

นโยบายเศรษฐกิจปรัชญา
การส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ศักยภาพชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

โครงการรณรงค์ในพื้นที่
75 จังหวัด
-ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ในการปกป้อง รักษาเพื่อ
ธํารงความเป็นไทย
ภายใต้เคารพ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์อย่าง
ต่อเนื่อง 75 จัหวัด 100
กิจกรรม
-ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
โดยเฉพาะโครงการ
เน้นหนักการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดําริแหล่งน้ํา
และนําไปปฎิบัติอย่าง
ยั่งยืน

เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
สร้างความรัก
สามัคคี ให้เกิดกับ
คนไทยทั้งแผ่นดิน
อย่างยั่งยืน
- มีเครือข่าย
ประชาชนที่เข็ม
แข็งในการปกป้อง
สถาบันและ
เสริมสร้างความ
สามัคคีเพื่อความ
สงบสันติในแผ่นดิน

ให้ชุมชนยึดถือ
-หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ดํารงวิถีชีวิตตาม
ศักยภาพและขีด
แนวปรัชญา
ความสามารถในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถมีวิถี
ตามแนวหลักปรัชญา
ชีวิตอยู่ได้ในทุก
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานการณ์ อย่าง
- พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
มีภูมิคุ้มกัน
รากให้มีความมั่นคง
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แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับที่ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
3. การตรวจสถานบริการ
นโยบายด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

4.

การแก้ไขปัญหาความยากจน

นโยบาย ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

5.

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และ
การจัดระเบียบสังคม

นโยบายด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต

6.

การเตรียมการป้องกันแก้ไข นโยบาย ที่ดิน
ปัญหาและบรรเทาสาธารณ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ภัยและอุบัติภัยต่างๆการเตือน สิ่งแวดล้อม
ภัยเนื่องจากภาวะภัย
ธรรมชาติและอุบัติภัย รวมทั้ง
การจัดทําปฎิทินภัยพิบัติที่มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ครอบครัวอบอุ่น เครือ
ญาติและสังคมเฝ้าระวัง

-เพื่อป้องกันสังคมให้
พ้นจากอบายมุข
-เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในสังคม
-ประชาชนที่ ยากจนได้รั บ ประชาชนมีสิทธิทํา
การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย กินในที่ดินของรัฐ
จํานวน 13,600แปลง
-ประชาชนได้ รั บ จั ด สรร
ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
- การสนับสนุนให้ผู้เสพ/ผู้
ติดได้รับการบําบัดใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- กํากับติดตามผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูให้ดํารงชีวิตใน
สังคมอย่างปกติสขุ
- ประกาศชัยชนะและธํารง
รักษาจํานวนหมู่บ้านสีขาว
ดําเนินการ 75 จังหวัด
-ร้อยละของจังหวัดที่
จัดเก็บข้อมูลภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจทุกด้าน =100
-จํานวนจังหวัดที่มีการ
ทบทวนการจัดทําแผนการ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติระยะ
สั้นและระยะยาว 75
จังหวัด
-ร้อยละความสําเร็จของ
จังหวัดที่สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ = 100
ประสิทธิภาพ

-การดํารงความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน/
ชุมชนปลอดยาเสพติด
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมี
ภูมิคุ้มกันภัย
ยาเสพติด
-ขจัดปัญหายาเสพติด
ให้หมดสิ้นไป
-ป้องกันและลด
ผลกระทบจาก
สาธารณภัย
-ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจอย่างเป็น
ระบบ

12
แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับที่ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
7. การดําเนินการบริหารจัดการ นโยบายที่ดิน
ที่ดินของรัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

นโยบาย เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

8.

การบริหารงานโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

9.

การสร้างความสมานฉันท์และ นโยบายด้านการเมือง
ความสามัคคีของชุมชนตาม
วิถีประชาธิปไตยอํานวยความ
เป็นธรรม

10.

การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักธรรมาภิบาล การจัดทํา
แผนส่วนท้องถิน่ และการ
แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายของ มท. การ
อํานวยความเป็นธรรม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

-จํานวนโฉนดที่ดินที่ออก - ที่ดินของรัฐที่
ได้รับการบริหาร
ให้แก่ประชาชน
จัดการ

-กลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้รับ
การพัฒนาเครือข่ายองค์
ความรู้จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนธุรกิจ
จํานวน 5,000 กลุ่ม
- ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนผ่านการ
รับรองผลการปรับปรุง
และพัฒนาผลติภัณฑ์
KBO จังหวัด จํานวน
2,000 กลุ่ม
- ส่งเสริมวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
จํานวน กิจกรรม
10,500 ครั้ง ดําเนินการ
ในหมู่บ้านและชุมชนทั่ว
ประเทศ

-ชุมชนมีศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพได้
มาตรฐานและ
ตลาดต้องการ
-ชุมชนมีรายได้จาก
การจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมาก
ขึ้น
- ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
วิถีชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มี
ความรักความ
สามัคคี

13
แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับที่ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
11. การถ่ายโอนภารกิจ การจัดทํา นโยบายที่ดิน
ผังเมืองรวมของ อปท. และ ทรัพยากรธรรมชาติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
ของอาคารสูงในท้องถิ่น

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการ
สนับสนุนและเสริมสร้าง
ด้านผังเมือง ร้อยละ 80
จํานวนผังรวมเมืองที่มี
การวางผังร่วมกับท้องถิ่น
จํานวน 22 ผัง ร้อยละ
100

12.

การให้บริการประชาชนด้าน นโยบายการบริหารจัดการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ดี
ทะเบียนราษฎร์ และงาน
ทะเบียนอื่นๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ของ
กระทรวงมหาดไทย เช่น งาน
ทะเบียนอาวุธปืน การค้าของ
เก่า การจัดให้มีมหรสพการใช้
เครื่องขยายเสียงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในท้องถิ่น
การเล่นพนัน การชนไก่ กัด
ปลา เป็นต้น

-การพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 12
ล้าน บัตร
-บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและข้อมูล
70,000,000 ครั้ง

-ศูนย์บริการร่วม
One Stop
Service
-ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ

13.

การติดตามการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
ต่างๆ

นโยบายของ มท.
การปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

-กรม รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด ขยายผล
โครงการเดิมที่ประสบ
ความสําเร็จ
-จํานวนศูนย์เรียนรู้
เพิ่มขึ้นขยายผลจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัด ร้อย
ละ 40 อําเภอละ 1 แห่ง

- ประชาชนนํา
แนวคิดจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาไป
ขยายผลด้วย
ตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและยัง่ ยืน

14
แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ที่
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
นโยบายของ มท. การ
การติดตาม ตรวจสอบ
14.
อํานวยความเป็นธรรม
ข้อเท็จจริงกรณีประชาชน
และการแก้ไขปัญหาความ
ทูลเกล้าฯถวายฎีกา
เดือดร้อนของประชาชน

15.

16.

ผลลัพธ์
(outcome)

-คณะกรรมการ
กลั่นกรองตรวจสอบ
ติดตามระดับอําเภอ/
จังหวัด/กรม/กระทรวง
- จัดทําฐานข้อมูล
เครือข่ายการอํานวย
ความเป็นธรรมทุก
หน่วยงานในพื้นที่

-แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบ

-การบูรณาการของ
หน่วยงานในส่วนกลางที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
ระเบียบปฎิบัติ และอื่นๆ
ที่เกินขีดความสามารถ
ของจังหวัด
เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ นโยบายเร่งด่วนของ มท. -แผนแม่บทระดับชาติ
ปกติ ได้แก่ การเกิดสาธารณ การป้องกันและบรรเทาสา - แผนป้องกันและ
ภัยทางธรรมชาติและอุบัติภัย ธารณภัย การอํานวย
บรรเทาสาธารณระดับ
ขนาดใหญ่ รวมทั้งโรคระบาด ความเป็นธรรมและการ จังหวัด/ท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
-ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย
แก้ไขปัญหาความ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
เดือดร้อนของประชาชน ต่างๆให้เหมาะสมกับ
2550 ซึ่งจําเป็นที่
พื้นที่
กระทรวงมหาดไทย จะต้อง
เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที
เรื่องที่หน่วยงาน ปฏิบัติร้อง
ขอความช่วยเหลือสนับสนุน
หรือประกอบการปฏิบัติ

นโยบายของ มท. การบูร
ณาการโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

ผลผลิต
(output)

-การบริหารงาน
เกิดการขับเคลื่อน
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-การป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ
ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ
-ช่วยเหลือ/ฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

15
แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ที่
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
การตรวจราชการเพื่อให้สอด -นโยบายการบริหาร
17.
รับกับการกํากับติดตามการ จัดการที่ดี
ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมาย

18.

ตัวชี้วัดตามคํารับรองกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี/17
กระทรวง 5โครงการ
1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (พช.)

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2) โครงการพัฒนาแผนชุมชน นโยบายด้านสังคม/
คุณภาพชีวติ
(พช.)

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

-การพิจารณาอนุมัติงบ
กลางช่วยเหลือสนับสนุน
การดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
จังหวัดกรรีพิเศษ
เร่งด่วน

-เพื่อขับเคลื่อนการ
บริหารภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม สามารถ
แก้ไขปัญหาความ
จําเป็นกรณีสําคัญ
เร่งด่วนได้อย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์

- ประชุมเชิงการ
ปฏิบัติการ 1 รุน่ 170
คน จํานวน 3 วัน
- สร้างแกนนําหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบจํานวน 3 วัน 75
รุ่น 3,750 คน
- หมู่บ้านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 50
หมู่บ้าน พออยู่พอกิน
250 หมู่บ้าน อยู่ดีกินดี
250 หมู่บ้าน
มั่งมีศรีสุข 150 หมู่บ้าน

เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
พลังชุมชนในการ
จัดการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน

- สร้างและพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้
กระบวนการการวางแผน
ชุมชน 877 อําเภอ
จํานวน 52,620 คน
- ส่งเสริม รับรอง
มาตรฐานแผนชุมชน
75 จังหวัด จํานวน
2,250 คน

16
แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ ตามแผนการตรวจราชการ
นโยบายของรัฐบาล
ที่
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
3) โครงการเร่งรัดการออก - นโยบาย ที่ดนิ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
โฉนดที่ดิน (ทด.)
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

- โฉนดที่ดินทีอ่ อกให้กับ
ประชาชน จํานวน
150,000 แปลง
พื้นที่ดําเนินการ 58
จังหวัด

ประชาชนได้รับ
สิทธิการถือครอง
ที่ดินและใช้
ประโยชน์ที่ดินของ
รัฐได้อย่าง
เหมาะสมรวมทั้ง
ได้รับการบริการ
ด้านข้อมูลและ
แผนทีท่ ี่ดิน

4) โครงการรังวัดและจัดทํา นโยบายที่ดิน
แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ของรัฐ (ทด.)

- จํานวนแปลงที่ดินของ
รัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อ
ออกและตรวจสอบ
หนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง จํานวน 2,500
แปลง
พื้นที่ดําเนินการ 20
จังหวัด

- ที่ดินของรัฐที่
ได้รับการบริหาร
จัดการรังวัดจัดทํา
แผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของ
รัฐ และการ
คุ้มครองที่ดินของ
รัฐ (ที่ดินของรัฐมี
แนวเขตชัดเจน)

นโยบายที่ดิน
5) โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภัย (ปภ.)

ประเภทภัย/พื้นที่
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ส่วนกลาง/ศูนย์ ปภ.
เขต/จังหวัด/อําเภอ
จํานวน 168 ครั้ง
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจาก
การก่อวินาศกรรม มี
ผลกระทบรุนแรงในเขต
กทม./ปริมลฑล จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนได้รับ
การบริการ
ดําเนินการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

17
แผนงาน/โครงการ
ลําดับที่ ตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
19. ตัวชี้วัดตามคํารับรองกับ
ก.พ.ร.
1) ระดับความสําเร็จของ
การติดตามประเมินผลตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

ความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ
โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง

2) ระดับความสําเร็จในการ นโยบายด้านการบริหาร
ขับเคลื่อนระบบการตรวจ
ราชการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ
- ร้อยละของจํานวน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการที่ได้รับการตอบสนอง
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ 2553

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ตาม ม.34 แห่ง
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการ
บริหารงานจังกวัดแบบ
บูรณาการ ข้อเสนอแนะ
ที่ กนจ.เห็นชอบและ
นําไปสู่การปฏิบัติร้อยละ
100
- รายงานผลการตรวจ
ราชการโดยมี
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วย
รับตรวจรับไปปฏิบัติและ
ดําเนินการได้ เพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่า
- รายงานผลการตรวจ
ราชการ 3 รายรอบ
รอบที่ 1 พิสูจน์
สมมติฐานความเสี่ยงของ
แผนงาน/โครงการที่
หน่วยรับผิดชอบกําหนด
ไว้
รอบที่ 2 ติดตามการให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับ
ตรวจ
รอบที่ 3 ติดตาม
ความก้าวหน้าแผนงาน/
โครงการและผลสัมฤทธิ์
ความคุ้มค่าของ
แผนงาน/โครงการ

- ส่งเสริมเอกภาพ
ทางการบริหารเพื่อ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
- สนับสนุนและ
อํานวยการ การ
บริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ
- รายงานผลการ
ตรวจราชการโดยมี
ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ
กระทรวง ตาม
วัตถุประสงค์อย่าง
คุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพต่อกา
รบริหารงาน
ภารกิจของรัฐ

18
ลําดับ
ที่
20.

21.

แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้อง
ตามแผนการตรวจราชการ
กับนโยบายของ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
รัฐบาล
เศรษฐกิจ
โครงการประกันรายได้
เกษตรกร

โครงการติดตามเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

- มีการทําประชาคมยืนยัน
เกษตรกร
- มีทะเบียนเกษตรกรผู้ทํา
สัญญารายได้พืชผลทาง
การเกษตร ข้าว ข้าวโพด
มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน
- มีฐานข้อมูลจํานวนพื้นที่
ทางการเกษตรพืชผลแต่ละ
ประเภทอย่างชัดเจน
- ฐานข้อมูลคํานวณจํานวน
ผลผลิต

- เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรประกัน
ราคาพืชผลทาง
การเกษตรอย่างมี
ระบบทั่วถึง
- ป้องกันราคา
พืชผลทาง
การเกษตร ถูกกด
ราคาตกต่ํา

- เพื่อให้ทุกชุมชนได้รับ
โอกาสเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณโดยตรง
รวดเร็ว และครอบคลุม
ทั่วถึง
-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน
ร่วมกันบริหารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพตนเองที่มี
อยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับ
ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและ
สร้างโอกาสในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
เสริมสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับฐานราก
ให้กับชุมชน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวน
การร่วมคิด–ร่วม
ทํา ร่วมพัฒนา
ชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งพลัง
ขับเคลื่อนสู่การ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน

19
ลําดับ
ที่
22.

แผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้อง
ตามแผนการตรวจราชการ
กับนโยบายของ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
รัฐบาล
โครงการกํากับ เร่งรัด ติดตาม นโยบายเร่งด่วน
ของ มท.
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
การอํานวยความ
เป็นธรรมและการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

- มีศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบระดับกระทรวง
จังหวัดและอําเภอขึ้นทุก
แห่งทั่วประเทศ
-เจรจาหนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 4 เดือน (16 ก.พ16 มิย. 53 เดือนละ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
ลูกหนี้

ประชาชนได้รับ
ความเป็นธรรม
และยุติธรรมในการ
ดําเนินชีวิต

มิติที่1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักของการตอบสนอง
ขอเสนอแนะในการตรวจราชการ
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 1.2 : ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักของการตอบสนองข้อเสนอแนะในการตรวจราชการหน่วยรับการตรวจ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2.นางสาวปรียานุช เจริญผล

3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต
4. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา

ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.
โทรศัพท์ : 02-2225850
โทรศัพท์ : 02-2225850
คําอธิบาย :

• การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
• ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน รวมไปจนถึงการเสนอแนะต่อ
คณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง ปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ พิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ
• ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี หมายถึง จํานวนข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปรากฏในรายงานรายรอบ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ช่วยลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับบูรณาการซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานโครงการ หรือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บังเกิดผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยในทางปฏิบัติผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะแจ้ง
ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กําหนดไว้ ให้จังหวัด/หน่วยรับตรวจและหรือส่วนราชการรับไปปฏิบัติ และได้รับการตอบกลับ
จากจังหวัด/หน่วยรับตรวจ และหรือส่วนราชการ ทั้งนี้ จะต้องปรากฏในรายงานผลการตรวจราชการโดยมีความเชื่อมโยงกันในตัว
รายงานในแต่ละรอบ และในรอบ Monitoring/ Evaluation จะต้องสรุปข้อเสนอแนะสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างไรบ้าง
• ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงให้แก่หน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจราชการที่ใช้ในระบบการตรวจราชการแบบูรณาการ และมีการรายงานผลการ
ตรวจราชการในแต่ละครั้งต่อปลัดกระทรวง
• ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการตอบสนอง หมายถึง
จํานวนของข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานผู้รับตรวจที่รายงานถึงผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือจาก
รายงานสรุปการติดตามผลของผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจหรือสํานักตรวจ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อเสนอแนะที่หน่วยปฏิบัติ
พิจารณารับไว้ดําเนินการที่อาจจะแก้ไขไม่สําเร็จ ในปีงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้เวลาหรืองบประมาณในการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะได้ภายในปีงบประมาณ
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง หมายถึงการที่หน่วยรับ
ตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดําเนินการเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวกลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงได้ภายในปีงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น
3 ระดับดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 รับทราบ
ระดับที่ 2 รับทราบและดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการภายใน
เดือน พฤศจิกายน 2553 เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ระดับที่ 3 ข้อเสนอแนะถูกกําหนดเป็นนโยบายในระดับกรม / กระทรวง/ รัฐบาล
• โดยที่ส่วนราชการจะต้องสรุปประเภทข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองออกเป็น 3 ประเภทก่อนและจึงนํา
ข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละประเภทไปคํานวณ ตามสูตรข้างล่างต่อไปนี้ เพื่อหาค่าร้อยละของการตอบสนองในแต่ละประเภท
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้ออกตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ในพื้ น ที่ 75 จั ง หวั ด ในรายเดื อ น/รายรอบ หลั ง เสร็ จ สิ้ น การตรวจราชการ
ได้ จั ด ทํา รายงานเสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงมหาดไทยและได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ทราบและให้ ห น่ ว ยรั บ การตรวจราชการและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดํา เนิ น การ จํา นวน 823
ข้ อ หน่ ว ยรั บ การตรวจราชการได้ ร ายงานผลการดํา เนิ น การตาม
ข้ อ เสนอแนะและได้ รั บ การตอบสนอง จํา นวน 823 ข้ อ
การดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ.
2550
2551
2552

-

947

867

ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
เป้าหมาย
ผลการ
ร้อยละ
ค่าคะแนน ดําเนินงาน

5

823

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
75

ระดับ 2
80

ระดับ 3
85

ระดับ 4
90

ระดับ 5
95

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตารางและสูตรการคํานวณ :
จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รบั การสนองตอบ 823 X 100 =100 %
จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด (823)
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะจาก
การตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
20.00

ผลการดําเนินงาน
100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ป ฏิ บั ติ ก ารตามแผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาล พ.ศ. 2553 รวมทั้งการตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน
12 คน รับผิดชอบ18 เขตตรวจราชการ ในพื้นที่ 75 จังหวัด มีการดําเนินการสรุปได้ดังนี้
1. ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งถือว่าเป็นแผนปกติจะ
มีการวางแผนการตรวจราชการเป็นรายเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็น
หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ จะมีการจัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเดือนเพื่อวางแผนการตรวจราชการและ
กําหนดประเด็นการตรวจราชการรายเดือน รวมทั้งกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการตรวจราชการ ประกอบกับได้จัดทําข้อมูลสนับสนุน
การตรวจราชการและประสานงานกั บหน่วยรับการตรวจราชการ เมื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้จะจัดทํา รายงานเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยในแต่ละครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละครั้งและให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจราชการเพื่อไปดําเนินการเสริม / เพิ่มเติม / ปรับปรุงให้แผนงาน / โครงการนั้นๆ ให้สําเร็จตาม
เป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2553 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจติดตาม 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการการพัฒนาแผนชุมชน (พช.)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (พช.)
3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (ทด.)
4) โครงการรังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.)
5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (ปภ.)
โดยมีการตรวจติดตาม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553 รอบที่ 2 (Progress
Review) มีนาคม 2553 - มิถุนายน 2553 และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม 2553- กันยายน 2553 และเมื่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการได้ออกตรวจราชการในพื้นที่ 75จังหวัด ตามเป้าหมายที่กําหนด ในแต่ละ
รายรอบ แล้วจัดทํารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและแจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยรับการตรวจ
ในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโดยนําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประกอบและ
ประเมินค่าความเข้มแข็ง รวมทั้งเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่ครบถ้วนแก่หน่วยรับตรวจทั้งนี้ก็เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุตามเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
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ขั้นตอนการดําเนินการ :
1. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
เพื่อกําหนดกรอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยยึดตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่สําคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ จํานวน 130 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมืองฯ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 14-15 มกราคม 2553 เพื่อ จัดทําบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน MOU ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด มท. กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ และร่วมกันพิจารณากําหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติในการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการประจําปี 2553
3. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดให้มีการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแผนการ
ตรวจราชการ และกําหนดประเด็นการตรวจราชการรายเดือน และรายรอบ โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วม
ประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดแผนงาน/โครงการ นโยบายที่สําคัญ เพื่อจัดทําข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการในแต่ละครั้ง กําหนด
เป็นประเด็นการตรวจราชการและวางแผนการตรวจราชการเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทําข้อมูลและประเด็นการตรวจราชการ
ระหว่างหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวง/กรมและ หน่วยงานในสังกัด มท. เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนเพื่อ
นําเสนอประเด็นพร้อมข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประจําทุกเดือน
5. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้แจ้งประเด็นการตรวจราชการประจําเดือน และรายรอบให้หน่วยรับ
ตรวจราชการ (จังหวัด) เพื่อให้ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ทราบ
ประเด็นตรวจราชการและพื้นที่เป้าหมายในการตรวจราชการ ทั้งทางหนังสือและในระบบ E-Inspection เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจราชการอีกทางหนึ่ง
6. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้ออกตรวจราชการ ตามประเด็นการตรวจราชการราย
เดือน/รายรอบ ในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนด ในพื้นที่ 75 จังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลและผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค
และถ้ามีเรื่องที่เร่งด่วนที่จะสั่งให้หน่วยรับตรวจราชการดําเนินการโดยด่วนจะให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตและเขียนสั่งราชการในสมุด
ตรวจราชการ
7. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละครั้ง รายเดือน/รายรอบ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจ
ราชการ จัดทํารายงานผลการตรวจราชการดังกล่าวเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยและให้ข้อเสนอแนะ / ให้แก่หน่วยรับตรวจ
ราชการปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
8. เมื่อหน่วยรับตรวจราชการ (จังหวัด) ได้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ในแต่ละครั้ง สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. จะประมวลผลข้อมูลเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทําเป็น
Folder แยกเป็น 18 เขตตรวจราชการ พร้อมนําลงเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน website www.ins.moi.go.th และยังนําข้อมูล
ดังกล่าวไปจัดทําเป็นรูปเล่มรายงานประจําปี (Annual Inspection Report) เพื่อแจ้งให้ คตป. สปน. ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทุ ก กระทรวง จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานส่ ว นกลางผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการใน
ภาพรวมรายปี ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคยปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพและภูมิสังคมตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณี และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย และครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดินจึงมีความชํานาญและมีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบ
บูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆจึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุม จังหวัด
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
3. กระทรวงมหาดไทยโดยสํานักตรวจราชการได้เป็นศูนย์กลางในเรื่องการบูรณาการการตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและกรมใน
สังกัด มท.ในการขับเคลื่อนงานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลของกระทรวงและงานตาม Function ของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดมท.
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการมีกรอบภารกิจค่อนข้างกว้าง โดยจะต้องตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ในแผนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 แล้ว
ยังมีภารกิจที่อาจจะได้รับเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจากหน่วยงานอื่นทําให้ภารกิจมีขอบเขตกว้างมากทําให้การปฏิบัติงานมีปริมาณมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจราชการที่เพิ่มตามบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ เช่น ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการร่วมกันตรวจติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
2. ในการปฏิบัติงานมีภารกิจการตรวจราชการที่ค่อนข้างมาก แต่บุคลากรในการสนับสนุนการตรวจราชการมีจํานวนน้อย และ
ยังขาดองค์ความรู้ในการตรวจราชการซึ่งปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดปัญหารูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอีกมากมาย ทําให้ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมายที่ใช้อยู่อาจไม่ทันสมัย ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
จัดทํารายงานและประมวลการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนที่ยุทธศาสตร์ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
2. คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. แผนการ ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ที่ ค.ร.ม.เห็นชอบ
4. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
5. โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี 2553
6. รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประจําทุกเดือน
7. รายงานการประชุมเพื่อจัดทําข้อมูลและประเด็นการตรวจราชการระหว่างหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวง/
กรมและ หน่วยงานในสังกัด มท. เป็นประจําทุกเดือน
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งประเด็นการตรวจราชการรายเดือน/รายรอบ
9. รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในรายเดือน/รายรอบ
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและตารางสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย
11. หนังสือแจ้งผลการดําเนินงานซึ่งได้ปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยของหน่วยรับการตรวจราชการ
12. รายงานภาพรวมโครงการ 3 รายรอบ ส่งสํานักนายกรัฐมนตรี สรุปค่าดัชนีความเสี่ยง สาเหตุ / ปัจจัยเสี่ยง

มิติที่1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายพิเศษจากผูบริหาร
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด1.3 : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจทีผ่ ู้ตรวจราชการได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหาร
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
2.นางสาวปรียานุช เจริญผล
3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป

เบอร์ติดต่อ : 02-2225850

เบอร์ติดต่อ : 02-2225850

คําอธิบาย :
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวกับการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารที่เหนือขึ้นไป
เช่น ปลัดกระทรวง ผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกิจพิเศษเชิงบริหารหรือการขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือกระทรวงที่ไม่ใช่เป็นการตรวจราชการที่คณะผู้ตรวจราชการได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือ
เป็นผู้ช่วยของผู้บริหารระดับสูงในการดําเนินงานให้บังเกิดผล ทั้งนี้ อาจเป็นงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือมอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจราชการร่วมกันดําเนินการโดยแยกตามเขตพื้นที่การตรวจราชการก็ได้

การดําเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

-

-

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามภารกิจที่ผู้ตรวจราชการได้รับ
มอบหมายพิเศษจากผู้บริหาร

2552

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2553
เป้าหมาย
ผลการ
ร้อยละ
ดําเนินงาน

418

418

100

ตารางและสูตรการคํานวณ :
จํานวนภารกิจพิเศษที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 X 100
จํานวนภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

80

85

90

95

100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ผู้ตรวจราชการได้รับมอบหมายพิเศษ
จากผู้บริหาร

5

100

5

0.0500
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนอกจากรับผิดชอบภารกิจตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 504//2552 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2552 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังมีภารกิจที่
สําคัญเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี เช่น เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะทํางานกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กกภ. เรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกร เรื่องโครงการแก้ไ ขปัญ หาหนี้นอกระบบ
เรื่องการติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สปน. ขอความร่วมมือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
การติดตามผลในการติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานเช่น กระบวนการ
ทําประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน กระบวนการดําเนินงานในการเสนอ กลั่นกรอง และอนุมัติโครงการของอําเภอและจังหวัด และการ
ดําเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติ เรื่องที่ ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เช่น เรื่องการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ : สงบ สันติ สามัคคี เรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เรื่องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย เช่นเรื่อง สถานบริการสีขาวและการจัดระเบียบสังคม เรื่องโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด CLEAN
& SEAL เรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย เช่น เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องอื่นๆตามที่แต่ละเขตตรวจได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งแต่ละเขตตรวจราชการอาจจะมีเรื่องที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในเขต
ตรวจที่รับผิดชอบ
2. จํานวนพื้นที่ที่ดําเนินการโครงการต่างๆที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับผิดชอบทุกเขตตรวจราชการมีดังนี้
- ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ : สงบ สันติ สามัคคี ทุกจังหวัด 75 จังหวัด
- โครงการประกันรายได้เกษตรกร จํานวน 22จังหวัด
- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทุกจังหวัด 75 จังหวัด
- โครงการ สถานบริการสีขาวและการจัดระเบียบสังคม ทุกจังหวัด 75 จังหวัด
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนตามที่ ได้รับอนุมัติ 21 จังหวัด
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด CLEAN & SEAL ทุกจังหวัด 75 จังหวัด
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทุกจังหวัด 75 จังหวัด
3. เรื่องที่แต่ละเขตตรวจราชการได้รับมอบหมายในภารกิจที่ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์เป็นรายบุคคล เช่น เขตตรวจที่ 1
ได้แก่
- มติ ค.ร.ม.เมื่อ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและควบคุมการดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผต.มท.เขตตรวจฯ 1 เป็นผู้แทนสํารองคนที่ 1
- กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ 472/2552 เรื่องศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมีรมว.มท.เป็นที่ปรึกษา และปมท. เป็นผู้อํานวยการ
ศูนย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯเป็นคณะกรรมการลําดับที่ 18
- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ 8 /2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553
- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 76/ 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553
- คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาแต่งตั้งให้ หน.ผต.มท.เป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ผู้นําทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย
เขตตรวจราชการที่ 9 และ13 รมช.มท.(นายบุญจงฯและ ปมท.) มอบหมายให้เป็นผู้แทนร่วมประชุม คกก.นโยบายอาหาร
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ และ กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ 244/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง(กรณี
เผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
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เขตตรวจราชการที่ 15 กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง ที่ 245/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการ
ชุมนุมของมวลชนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทําลายทรัพย์สินทางราชการและเผาบ้านพัก
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
เขตตรวจราชการที่ 12 และ14 กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ 247/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี
การชุมนุมของมวลชนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในพื้นที่ จ.อุดรธานี และจ.ขอนแก่น โดยบุกรุกเผาศาลากลางจังหวัด
เขตตรวจราชการที่ 2 และ 18 รมช.มท. (นายบุญจงฯและ ปมท.) มอบหมายประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
นําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์(กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น)
เขตตรวจราชการที่ 17 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 534/ 255 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นหาสารเสพติดและวัตถุระเบิดตามโครงการยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1.กระทรวงมหาดไทยเป็น ต้น กํา เนิด ของการตรวจราชการตั้ ง แต่รัช สมัยของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว
ซึ่ง สมเด็จ กรมพระยาดํา รงราชานุภ าพองค์ป ฐมเสนาบดีก ระทรวงมหาดไทย ได้ก ล่า วถึง การตรวจราชการไว้ว่า “จงคิด จงสั่ง
จงตรวจ” ในยุคปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย มีผู้ตรวจราชการ จํานวน 12 คน รับผิดชอบ 18 เขตตรวจราชการ (75 จังหวัด) ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ
มีสมรรถนะสูง มีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ และภูมิสังคมวัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี อย่าง
หลากหลายครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา จึงทําให้การตรวจ
ราชการในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่
ครอบคลุมจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่
โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
3. เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง 4 ด้าน (วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) เครือข่ายภาคประชา
สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต่างๆ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําท้องถิ่น อบต. และประชาชนในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด มท.ตลอดจนหน่วยรับตรวจ (จังหวัด) ให้ความสําคัญกับ
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนโดยเชิญเข้าร่วมประชุมทั้งในโอกาสที่คณะผู้ตรวจราชการฯ ไปตรวจราชการ และในการจัดประชุมของ
จังหวัดเอง(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอาทิเช่น กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผน
อื่นๆ รวมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญให้กับส่วนราชการโดยผ่านช่องทางของทางราชการและสื่อมวลชน รวมทั้งประสาน /สร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. เนื่องจากปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการปฎิรูประบบราชการภาครัฐแนวใหม่ งานที่เพิ่มตาม
กฎหมายใหม่ และงานด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆจึงทําให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระแสของการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกๆด้านในการดําเนินการ การตรวจสอบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการ
และปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานจึงต้องคํานึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ และต้องอาศัยความรู้
ความสามารถอย่างหลากหลายโดยเฉพาะประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการยังขาดสมรรถนะ
หลักที่จําเป็น ขาดทักษะและองค์ความรู้เฉพาะทาง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีอยู่น้อย และ
ยังมีอุปกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัยรองรับการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ บุคคลากรมีไม่เพียงพอ และไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบการ
บริหารงานบุคคลที่ ก.พ.กําหนดยังไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพอันมีผลต่อขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
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2. เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไม่เป็นมูลเหตุจงใจในการปฏิบัติงานทําให้ขาด
ขวัญและกําลังใจ จึงควรพิจารณาสนับสนุนหรือปรับปรุงให้มีศักดิ์ศรีและบทบาทที่เท่าเทียมกันทุกกระทรวงให้มีมาตรฐานเดียวกันจะ
เป็นผลดีต่อการปฏิบัติราชการเพราะปัจจุบันวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละกระทรวงไม่เหมือนกัน
หลักฐานอ้างอิง :
1. วาระการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ 2553และรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553รวมทั้งการประชุมอื่นๆ
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 504/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552
3. หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการและควบคุมการดําเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
4. คําสั่งที่ 472/2552 เรื่องศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย
( ศจพ.มท.) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
5. คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ 8 /2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ลงนามโดย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553
6. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 76/ 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553
7. คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาแต่งตั้งให้ หน.ผต.มท.เป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ผู้นําทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย
8. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 245/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการชุมนุมของมวลชนกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทําลายทรัพย์สินทางราชการและเผาบ้านพักปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่
14 มิถุนายน 2553
9. คําสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 247/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการชุมนุมของมวลชนกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น โดยบุกรุกเผาศาลากลางจังหวัด
10. คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 244/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง(กรณีเผาศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
11. เรื่องมอบหมายประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์(กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
ปลาป่น)
12. คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 534/ 255 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อ
เครื่องตรวจค้นหาสารเสพติดและวัตถุระเบิดตามโครงการยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
13. หนังสือแต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจราชการเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพื้นที่ รวม 12 คณะ ฯ
14. แต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจราชการเป็นคณะทํางานกํากับ ติดตามกระบวนการเจรจาหนี้นอก
ระบบจังหวัด
15. หนังสือคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามผล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0110/พิเศษ ว 129 ลงวันที่
31 มีนาคม 2553 เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบและติดตามผลตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
16. รายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทยประจําเดือน ซึ่งมีข้อสั่งการของรมว.มท. รมช.มท.ปมท.

มิติที่1 มิติดานประสิทธิผล

ตัวชี้วดั ที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจราชการรายรอบ ทีส่ งมอบ
สปน. หรือนําเสนอตอหนวยงานที่เกีย่ วของ

29
แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดที่ 1.4 :

( / ) รอบ 12 เดือน

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบที่ส่งมอบต่อ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1.นายพีระพลธ์ สําเภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2.นายอุทัย ขันโอฬาร
2.นางสาวปรียานุช เจริญผล
3.ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.
โทรศัพท์ : 02-2225850
โทรศัพท์ : 02-2225850
คําอธิบาย :
• รายงานผลการสรุปผลการตรวจราชการรายรอบ หมายถึง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานขั้นต่ําที่พัฒนาและกําหนดร่วมโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนของ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
• รอบเวลาการส่งรายงาน หมายถึง รอบเวลาที่กําหนดตามแผนการตรวจราชการประจําปีที่แบ่งเป็น 3 รอบ โดย
๐ รายรอบที่ 1 การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Project Review) ระหว่างเดือนตุลาคม 2552
-กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่อง การตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่เป็น
โครงการที่เป็นโครงการผลักดันหลัก (Key Driver) ในแต่ละนโยบาย เพื่อตรวจจุดอ่อนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยังอาจมีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาลและให้ข้อเสนอแนะ และสอบทานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสําหรับ
แผนงาน/โครงการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ส่งเข้าร่วมตรวจแบบบูรณาการฯ ตามผลการตรวจราชการรายรอบที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงได้ส่งให้แล้ว
๐ รายรอบที่ 2 การติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2553 ในส่วน
ของการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงส่งเข้าร่วมตรวจแบบบูรณการฯ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
จะดําเนินการสอบทานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงตามผลการตรวจราชการรายรอบที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้
ส่งให้แล้ว (ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละรายรอบ) และตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําจัดจุดอ่อน (ถ้ายังคงมีอยู่) หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สําหรับโครงการ
ผลักดันหลัก
๐ รายรอบที่ 3 การประเมินผล (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้กระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการรายรอบที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ส่งให้
(ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละรายรอบ) เพื่อประเมินผล และดําเนินการตรวจประเมินผลในพื้นที่เฉพาะ
แผนงาน/โครงการที่เป็นโครงการผลักดันหลัก (Key Driver) เพื่อตรวจสอบจุดอ่อนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยังอาจกระทบต่อ
ความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาล และให้ข้อเสนอแนะที่จําเป็นต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1

2

3

( / ) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดการดําเนินการ
สํานักงานปลัดสํานักยกรัฐมนตรีในฐานะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการตรวจราชการตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5และ7) และระเบียบการ
ตรวจราชการ พ.ศ.2548 ได้เชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังชี้แจงหรือพัฒนารูปแบบการจัดทํา
รายงานรายรอบทั้ง3 รายรอบ ได้แก่
รายรอบที่ 1 (Project Review) ระหว่างตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
รายรอบที่ 2 (Progress Review) ระหว่างมีนาคม - มิถุนายน 2553
รายรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ระหว่างกรกฎาคม - กันยายน 2553
หัว หน้ า ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ ม อบหมายให้สํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่อ งราว
ร้องทุกข์ สป. จัดประชุมเสวนายามเช้า (morning brief) เพื่อเร่งรัดจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
รายรอบที่ 1 (Project Review) ระหว่างตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
รายรอบที่ 2 (Progress Review) ระหว่างมีนาคม - มิถุนายน 2553
รายรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ระหว่างกรกฎาคม - กันยายน 2553
โดยได้ มี ห นั ง สื อ เร่ ง รั ด ให้ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้ออกตรวจราชการตามกําหนดรายรอบและจัดทํารายงานผลการตรวจให้ทัน
ครบถ้วนและทันตามที่กําหนดไว้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 (Project Review) โครงการที่
รับผิดชอบ จํานวน 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อมูลผล
การตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการตรวจราชการในรอบที่ 1
รวมทั้ง ได้ ส่ ง รายงานผลการตรวจราชการดั ง กล่ า ว ให้ สํ า นั ก งานปลัด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ 26
กุมภาพันธ์ 2553ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกําหนดระยะเวลา (ภายใน 15 มีนาคม 2553)
2) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 2 (Progress Review) โครงการ
ที่รับผิดชอบ 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อมูลผลการ
ตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการตรวจราชการในรอบที่ 2
รวมทั้ ง ได้ ส่ง รายงานผลการตรวจราชการดั ง กล่ า ว ให้ สํ า นั ก งานปลัด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เมื่อ 6
กรกฎาคม 2553 ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกําหนดระยะเวลา (ภายใน 15 กรกฎาคม2553)
3) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)
โครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อมูล
ผลการตรวจราชการในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการตรวจราชการในรอบ
ที่ 3 รวมทั้งได้ส่งรายงานผลการตรวจราชการดังกล่าว ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 1
ตุลาคม 2553 ได้ครบถ้วนถูกต้อง และตามกําหนดระยะเวลา (ภายใน 15 ตุลาคม 2553)
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ระดับคะแนน

( / ) รอบ 12 เดือน

รายละเอียดการดําเนินการ
4) สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้สรุปรายงานผลการตรวจราชการในรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยได้ประมวลค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล K ,P, N วิเคราะห์หา
ปั จ จั ย /สาเหตุ ความเสี่ ย งและการให้ ข้อ เสนอแนะเพื่ อ ลดความเสี่ ยงตามหลัก การบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) โดยอ้างอิงกับหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ส่งสรุปผลดังกล่าวให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ได้ครบถ้วนถูกต้อง
และตามกําหนดเวลา ( ภายใน 15 ตุลาคม 2553)

4

5

สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ส่งรายงาน 5 โครงการจํานวน รายรอบทั้ง 3 ราย
รอบ ได้แก่
รายรอบที่ 1 (Project Review) ระหว่างตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
รายรอบที่ 2 (Progress Review) ระหว่างมีนาคม - มิถุนายน 2553
รายรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ระหว่างกรกฎาคม - กันยายน 2553
และส่งสรุปผลรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีเนื้อหา องค์ประกอบ
ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบมาตรฐานขั้นต่ําที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดไว้ พร้อมทั้ง
ได้จัดส่งรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชนไปให้สํานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยแล้ว
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ชิ ญ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยหรื อ ผู้ แ ทน
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมการจัดทําผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาลของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report
: Fiscal Year 2010) และรายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
นโยบายของรั ฐ บาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจ
ราชการ (ฉบั บ เผยแพร่ ป ระชาชน) โดยกระทรวงมหาดไทยได้ ส่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง
เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบ เนื้อหา สาระ ให้ถูกต้องตรงกัน
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( / ) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้้ คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1
9
9
9
9
9

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
9
9
9
9

9
9
9

9
9

ขั้นตอนที่ 5

9

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1.กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแผนการตรวจราชการประจําปี 2553 ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง
กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัด รับทราบและประสานงาน
2.กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดลําดับความสําคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ ได้แก่1) โครงการพัฒนาแผนชุมชน (พช.) 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง (พช.) 3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (ทด.) 4) โครงการังวัดจัดทําและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.) 5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับจังหวัด (ปภ.)
3.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแผนงานดังกล่าวให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านบุคลากรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) และแจ้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดและจังหวัดได้รับโดยเผยแพร่ลงใน Website www.Ins.moi.go.th เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปได้รับทราบ
5.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบตรวจติดตาม 5 โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ18 เขตตรวจราชการ 75
จังหวัด โดยมีการตรวจติดตาม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553 รอบที่ 2
(Progress Review) มีนาคม 2553- มิถุนายน 2553 และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม 2553- กันยายน 2553 โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการจํานวน 5 โครงการ ได้ออกตรวจราชการในรอบที่ 1 (Project Review)
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2553ในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการตามเป้าหมายที่กําหนดเพื่อพิสูจน์สมมติฐานความ
เสี่ยงแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ และในรอบที่ 2 (Progress Review) ในช่วงเดือน มี.ค.- มิ.ย. 2553 เพื่อติดตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจดําเนินการที่ให้ไว้ในรอบที่ 1 เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งกําหนดไว้ในแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553
6. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการในรอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อนําเสนอรายงานผลการตรวจราชการรายรอบราย
โครงการ จํานวน 5 โครงการ ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ
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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
7. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลผลข้อมูลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และส่งรายงานรายรอบให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่กําหนดไว้
8. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้สรุปความคิดเห็นของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อเสนอ ปมท.
เพื่อทราบและส่งรายงานให้ สปน. พิจารณาดําเนินการต่อไป
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
15.00

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1500

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคย
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ และภูมิสังคม
ตลอดจนวัฒนธรรมอย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
ราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่
ครอบคลุม จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่ มีเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยลงถึงตําบล
และหมู่บ้าน/ชุมชน
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ครม. กําหนดให้ทุกกระทรวงทําความ
ตกลงร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของกระทรวงมหาดไทย รมว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแล Cluster และพื้นที่ได้ตรวจนิเทศงานด้วยโดย
บูรณาการทั้งในระดับกระทรวง กรม และพื้นที่อีกด้วย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการใช้หลักวิชาการและมีขั้นตอน
ค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ปฏิบัติชั้นต้นในทุกหน่วยงานยังไม่เข้าใจไม่เห็นถึงความสําคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตาม
หลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยสามารถทําให้ แผนงาน/โครงการนั้นบรรลุผลสํา เร็จตามเป้ าหมายที่กํา หนดไว้ต ลอดจนใช้ง บประมาณอย่า งคุ้ม ค่า โดยแนบไป
พร้ อมกับ คํา ของบประมาณ ซึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทําหน้าที่ประสานการตรวจราชการจะต้อง
จัดอบรมในความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้นน้ําจะต้องมีความเข้าใจและ
ทราบเป้าหมายของรัฐบาลและการตรวจราชการเป็นเพียงปลายน้ํา ที่สํา คัญ ผู้บ ริห ารจะต้อ งให้ค วามสํา คัญ และเอาใจใส่อ ย่า ง
ต่อเนื่อง
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2. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จํานวน 3 รายรอบ ซึ่งเป็นภาระในการตรวจติดตามค่อนข้างมาก
ประกอบกับในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลงตรวจพร้อมกัน
ได้ โดยเฉพาะการประสานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน นอกจากนี้ ผต.มท. ในเขตจะได้ประสานงานแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้
ส่งแบบสํารวจความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดงความเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
เสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณาในเชิงนโยบายโดยรวบรวม สรุปข้อคิดเห็นดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงานต่อ ครม. พิจารณาต่อไป
อีกทางหนึ่งด้วย
3. ในการตรวจราชการที่ตั้งเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําจํานวนโครงการไว้ หากเป็นไปได้ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ควรจะกําหนด
เพียง 1-2โครงการ และให้มีการตรวจแบบบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงๆ โดยกําหนดเรื่องตรวจไว้แน่นอน น่าจะได้ผลดีต่อการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล
หลักฐานอ้างอิง :
1. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแผนการตรวจราชการประจําปี 2552 ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง
กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัด
2. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ค่าดัชนีความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทําตารางสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุ
ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
4. หนังสือตอบรับของสํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้บรรจุแผนงาน/โครงการจํานวน 5 โครงการ
ของกระทรวงมหาดไทย ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 และในรอบที่ 3 ให้
จังหวัดทราบและดําเนินการ
6. บันทึกสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่งรายงานให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 ในรอบที่ 3 และสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯในภาพรวม
7. หนังสือการแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553 และกําหนดการตรวจราชการ เพื่อติดตามโครงการ
จํานวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการฯ พ.ศ. 2553 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
8. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 94/ 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
9. คําสั่งแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด มท.
10. คู่มือการปฏิบัติงาน “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล”
11. รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในภาพรวมโครงการที่ส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีรวมรวมเพื่อจัดทํา Annual
Inspection Report 2010

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละระดับความเชื่อมั่นที่มตี อการ
ปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผูตรวจรากระทรวง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของความเชื่อมั่นที่มตี ่อการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
3. ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการ 18 เขต
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ

โทรศัพท์ : 02-2225850

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ ต รวจราชการสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
- การขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการเพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น แผนงาน/โครงการสํา คั ญ ของรั ฐ บาลที่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั น มี ค วามเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งนํา ไปสู่ ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ของแผนงาน/โครงการในภาพรวมเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
นโยบายของรั ฐ บาล
- การจั ด การความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของแผนงาน/โครงการที่ มี ค วามสํา คั ญ ต่ อ ประเด็ น
นโยบายของรั ฐ บาลทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ (Area) และภารกิ จ ของกระทรวง/กรม (Function)
- การให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของหน่ ว ยงานรั บ ตรวจทั้ ง ในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ห ารและการพั ฒ นาองค์ ก ร
- การส่ ง มอบรายงานสรุ ป ผลการตรวจราชการรายรอบที่ ดํา เนิ น การตามรู ป แบบมาตรฐานและ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เช่ น
9 องค์ ป ระกอบที่ 1 :ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องรายงานผลการตรวจราชการหลั ก เกณฑ์ ที่
กํา หนด
9 องค์ ป ระกอบที่ 2 : ฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจั ด ทํา รายงาน ว่ า แสดงถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ต ลอดจนประสบการณ์ ข องผู้ ต รวจราชการเพี ย งใด
9 องค์ ป ระกอบที่ 3: ประโยชน์ ข องรายงานผลการตรวจราชการต่ อ การวิ เ คราะห์ ห ามู ล เหตุ ข อง
ผลสํา เร็ จ หรื อ ข้ อ ปรั บ ปรุ ง ตลอดจนข้ อ เสนอแนะที่ คตป. คณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ คณะรั ฐ มนตรี
สามารถนํา ไปใช้ กํา หนดหรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายหรื อ กํา หนดมาตรการดํา เนิ น การสํา คั ญ ได้
9 องค์ ป ระกอบที่ 4: ระดั บ การยอมรั บ ความพึ ง พอใจและข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก คตป. คณะ
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะรั ฐ มนตรี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน:
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง ตรวจ
ติ ด ตามนโยบายของรั ฐ บาลและของกระทรวงมหาดไทย การตรวจตามการกิ จ ของกระทรวงในอํา นาจหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการฯพ.ศ. 2545
ข้ อ 16 ตรวจราชการกรณี พิ เ ศษตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่ อ ง ตรวจราชการตามคํา รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจํา ปี พ.ศ. 2553 ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก.พ.ร. ทํา ความตกลงกั บ สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บ ทุ ก กระทรวงซึ่ ง เป็ น ไป
ตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล พ.ศ. 2553 ได้ กํา หนดให้ ผู้ ต รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติ ด ตามแผนงาน/โครงการ จํา นวน 5 โครงการ ได้ แ ก่ 1) โครงการพั ฒ นาแผนชุ ม ชน
(พช.) 2) โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (พช.) 3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ (ทด.) 4) โครงการรั ง วั ด และจั ด ทํา แผนที่ เ พื่ อ แสดงแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (ทด.) 5) โครงการฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารภั ย (ปภ.) ตรวจตามตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงมหาดไทยและสํา นั ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทย และตรวจ
ติ ด ตามแผนงาน/โครงการที่ สํา คั ญ ของรั ฐ บาล นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
สํา หรั บ ในการตรวจราชการแบบบู ร ณาการฯกํา หนดการจั ด ตรวจและจั ด ทํา รายงานตามแบบมาตรฐานกํา หนด
ส่ ง ให้ ส่ ง รายงาน ดั ง นี้
1 รอบที่ 1 (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553
2 รอบที่ 2 (Progress Review) มีนาคม 2553- มิถุนายน 2553
3 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม 2553- กันยายน 2553
4 สรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งรายงานครบตามกําหนดเวลาทุกครั้งโดยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการตรวจ
ราชการหลักเกณฑ์ที่กําหนด สามารถจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญต่อประเด็นนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งในระดับพื้นที่ (Area) และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function) และได้ให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ประกอบกับภูมิรู้และ
ประสบการณ์เคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาก่อน ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะในบางเรื่องในการแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ
ได้ทันที่ และบางเรื่องก็ให้ข้อเสนอแนะไปดําเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจทั้งในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการตรวจ
ราชการเพื่อให้การดําเนินแผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาลกันมีความเชื่อมโยงสอดคล้องนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/
โครงการในภาพรวมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและบรรลุตามเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1

รายละเอียดการดําเนินการ
ร้อยละ 55

2

ร้อยละ 60

3

ร้อยละ 65

4

ร้อยละ 70

5

ร้อยละ 75
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รายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติ
ราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐ
มนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
10.00

ผลการดําเนินงาน
N/A

ค่าคะแนน
ที่ได้
N/A

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี 2553 ซึ่งลงนามโดย
รมว.มท. ให้ความเห็นชอบและถือปฏิบัติ ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัด
รับทราบและประสานงาน
2. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดลําดับความสําคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ ได้แก่1) โครงการพัฒนาแผนชุมชน (พช.) 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (พช.) 3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (ทด.) 4) โครงการังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐ (ทด.) 5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
3. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแผนงานดังกล่าวให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพื่ อ ถ่ า ยทอดแนวทางปฏิ บั ติ แ ละทํ า ความตกลงร่ ว มกั น (MOU) ระหว่ า งปลั ด ประทรวงมหาดไทยกั บ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด โดยมีการจัดทําเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2553
5. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านบุคลากรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) และเผยแพร่
ลงใน Website www.Ins.moi.go.th เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปได้รับทราบและศึกษาทําความเข้าใจ
6. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบตรวจติดตาม 5 โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจราชการ 75
จังหวัด โดยมีการตรวจติดตาม 3 รอบ คือ รอบที่ 1 (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553 รอบที่ 2
(Progress Review)มีนาคม 2553- มิถุนายน 2553 และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม 2553- กันยายน 2553 โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการจํานวน 5 โครงการ ได้ออกตรวจราชการราชการในรอบที่ 1 (Project
Review) ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 ในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการตามเป้าหมายที่กําหนดเพื่อพิสูจน์สมมติฐานความ
เสี่ยงแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ และในรอบที่ 2 (Progress Review) ในช่วงเดือน มี.ค.- มิ.ย. 2553 เพื่อติดตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจดําเนินการตามที่ให้ไว้ในรอบที่1 เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในรอบที่ 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งกําหนดไว้ใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553
7. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ได้จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการในรอบที่ 1 (Project Review) รอบที่ 2 (Progress Review) และรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อนําเสนอรายงาน
ผลการตรวจราชการรายรอบรายโครงการ จํานวน 5 โครงการ ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ
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( / ) รอบ 12 เดือน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
8. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อมูลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยทั้ง 18 เขตตรวจราชการ เพื่อนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และส่งรายงานรายรอบให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่กําหนดไว้
9. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมโครงการปี 2553 และ
รายงานฉบับเผยแพร่ประชาชน สรุปวิจัยความคิดเห็นของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อเสนอ ปมท. เพื่อทราบและส่งรายงาน
ให้ สปน. พิจารณาดําเนินการต่อไป
10. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจําปี 2553 โดย
ขณะนี้ อยู่ร ะหว่ า งการจัดทํา เป็ น รูปเล่ ม เพื่ อ รายงาน คตป. สํา นัก นายกรัฐมนตรี ผู้บัง คับ บั ญ ชา ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด กระทรวง
ทุกกระทรวง หน่วยงานในสังกัด มท. ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยผ่านระบบ Internet www.ins.moi.go.th
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคย
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ ภูมิสังคมตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณะของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย รวมทั้งครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความชํานาญ
และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่
ครอบคลุม จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่โดยลงถึงตําบล
และหมู่บ้าน/ชุมชน
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ค.ร.ม. กําหนดให้ทุกกระทรวงทํา
ความตกลงร่ ว มกั น ในการตรวจราชการแบบบู ร ณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ ร่ ว มกั บ กระทรวงต่ า งๆ และกรมในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ จึงเป็นการผนึกกําลังเสริมความเข็มแข็งในการตรวจราชการ
4. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของกระทรวงมหาดไทย รมว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแล Cluster และพื้นที่ได้ตรวจนิเทศงานด้วย โดย
บูรณาการทั้งในระดับกระทรวง กรม และพื้นที่อีกด้วย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล มี ก ารใช้ ห ลั ก วิ ช าการและมี ขั้ น ตอน
ค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ปฏิบัติชั้นต้นในทุกหน่วยงานยังไม่เข้าใจไม่เห็นถึงความสําคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตาม
หลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยสามารถทําให้ แผนงาน/โครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยแนบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงไปพร้อมกับคําของบประมาณ ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน
ส่ ว นกลาง ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ป ระสานการตรวจราชการจะต้ อ งจั ด อบรมในความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเพิ่ ม ความถี่ แ ละให้ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้นน้ําจะต้องมีความเข้าใจและทราบเป้าหมายของรัฐบาลและการตรวจราชการเป็นปลายน้ํา
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( / ) รอบ 12 เดือน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จํานวน 3 รายรอบ ซึ่งเป็นภาระในการตรวจติดตาม
ค่อนข้างมาก ประกอบกับในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลง
ตรวจพร้อมกันได้ โดยเฉพาะการประสานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน นอกจากนี้ ผต.มท. ในเขตจะได้ประสานงานแล้ว
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งแบบสํารวจความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดงความเห็น
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอเสนอแนะ เพื่อนํามาวิเคราะห์ศึกษาวิจัยข้อเสนอแนะดังกล่าวนําเสนอพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไป โดยสรุป
ข้อคิดเห็นดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงานต่อ ค.ร.ม. พิจารณาต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
หลักฐานอ้างอิง :
1. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งคําสั่งที่ 504/2552 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปี 2553 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ให้กับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทุกกระทรวง กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดและ
จังหวัด
2. หนัง สือ แจ้ง หน่ว ยงานในสัง กัด ให้ดํา เนิน การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งและให้ค่า ดัช นีค วามเสี่ย ง พร้อ มทั้ง จัด ทํา ตาราง
สรุป การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งตามหลัก ธรรมาภิบ าล ของโครงการที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของกระทรวงมหาดไทย จํา นวน 5
โครงการ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
4. หนังสือตอบรับของสํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรีแ จ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้บรรจุแผนงาน/โครงการจํา นวน 5
โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 และในรอบที่
3 ให้จังหวัดทราบและดําเนินการ
6. บัน ทึก สรุป ผลการตรวจราชการในภาพรวมให้ป ลัดกระทรวงมหาดไทยและหนัง สือส่ง รายงานให้สํา นัก งานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 ในรอบที่ 3 และสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯในภาพรวม
7. หนังสือการแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553และกําหนดการตรวจราชการ เพื่อติดตาม
โครงการ จํา นวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บ รรจุไ ว้ต ามแผนการตรวจราชการแบบบูร ณการฯ พ.ศ.2553 ให้
กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
8. คํา สั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 94/2553 เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
9. เอกสารคู่มือ กรอบแนวทางปฏิบัติร าชการในปีง บประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบการสัม มนาผู้ต รวจราชการ
กระทรวง มหาดไทยผู้ตรวจราชการกรมหน่วยงานในสังกัด มท.และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
10. บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง ปลัดกระทรวงกับผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดมท.
11. สรุปผลการสัมมนาฯผู้ตรวจราชการกระทรวง มหาดไทยผู้ตรวจราชการกรมหน่วยงานในสังกัด มท.และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ
12. คําสั่งแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัด มท.
13. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน “การตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล” ลงใน
www.ins.moi.go.th
14. รายงานผลการตรวจบูรณาการแบบบูรณาการฯ ประจําปี 2553 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2010)
ของผู้ตรวจราชการ (ภาพรวมโครงการ)
15. รายงานผลการตรวจบูรณาการฯ ประจําปี 2553 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2010) ศึกษาทําการวิจัย
ความคิดเห็นของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชน (ฉบับเผยแพร่ประชาชน)

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการ
มีสว นรวมของที่ปรึกษาผูตรวจราชการ
ภาคประชาชนเครือขายประชาสังคม
และประชาชนกลุมเปาหมายใน
การตรวจราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชนเครือข่ายประชาสังคม
และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล: 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
2. นายอุทัย โอฬาร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.

โทรศัพท์ : 02-2225850

3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :
• การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ หมายถึง ระบบการตรวจราชการที่คณะผู้ตรวจราชการได้มีการ
จัดระบบ กระบวนการ และกําหนดแนวทางการทํางานที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับข้อมูลข่าวสาร
การเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ ทางการบริหาร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติราชการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
โดยรวมที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
• การจัดระดับของการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ แบ่งออกเป็นหลายระดับ อาทิ
- การให้ข้อมูล (Inform) อันได้แก่ การนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง สมดุล ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้
สาธารณชนมีความรู้ ความเข้าใจปัญหา ทางเลือกและหรือแนวทางแก้ไข
- การปรึกษาหารือ (Consult) อันได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการวิเคราะห์
กําหนดทางเลือก และตัดสินใจ
- การเปิดให้เข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) อันได้แก่ การทํางานร่วมกับสาธารณชน ตลอดกระบวนการเพื่อยื่นยัน
ว่า เข้าใจความคิดและความต้องการของประชาชน และถูกนํามาพิจารณา
- การร่วมมือทํางาน (Collaboration) อันได้แก่ การทํางานเป็นหุ้นส่วนในทุกแง่มุมของกระบวนการตัดสินใจ
รวมถึงการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
รายละเอียดการดําเนินการ
1

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานกับทุกจังหวัดในการคัดเลือกเครือข่ายที่
ปรึกษาผู้ตรวจภาคภาคประชาชนทั้งจังหวัด 75 จังหวัดๆ ละ4 คนจาก จํานวน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ทําสรุปเป็นบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการ และเผยแพร่รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้งสี่ด้านดังกล่าวลงใน
Website และกระทรวงทุกกระทรวงได้ประสานงานกับเครือข่ายฯดังกล่าวในการตรวจราชการ
ในเรื่องการชี้แจง สปน. ได้มีการจัดประชุม/สัมมนาเพราะเป็นศูนย์กลางการประสานงานและ
นอกจากนี้ ในการตรวจราชการประจําเดือนและรายรอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ลงพื้ น ที่ ใ นการตรวจราชการตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดเพื่ อ รั บ ทราบรั บ ฟั ง ปั ญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเพื่อให้รู้ว่า ในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ติดขัดอย่างไรหากแก้ไขในพื้นที่ได้ก็จะให้คําแนะนําประสานงานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการได้เพื่อให้โครงการนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนได้สร้างความเข้าใจในการตรวจราชการเชิงรุกตาม
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ระดับคะแนน
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รายละเอียดการดําเนินการ
แผนการตรวจราชการเชิงรุกตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ทั้ง 3 รายรอบให้เข้าใจ
และรับทราบบทบาทกับหน่วยรับตรวจว่าเป็นการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนมิใช่มาจับผิด โดยที่
ผู้ตรวจฯได้พบเห็นการดําเนินงานของหลายจังหวัด หลายพื้นที่ซึ่งมีปัจจัยแวดล้อม/ศักยภาพไม่เท่า
เทียมกัน อาจวิเคราะห์ปัญหาและนําตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันมาแนะนําให้อีกจังหวัดนําไปประยุกต์ใช้
ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นภูมิรู้เฉพาะตัวของท่านผู้ตรวจแต่ละท่าน

2

กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. แจ้งแผนการตรวจ
ราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามคํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทยที่ 504/2552
เรื่องแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553 ซึ่ง รมว.
มท.ลงนามเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2552 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมาซึ่งได้รวมแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ที่ได้คัดเลือก
แผนงาน/โครงการเสนอ สปน.เพื่อบรรจุในแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯร่วมกับ 17 กระทรวง
และต่อมา ค.ร.ม. มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 9 มี.ค.2553 ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ
รวมทั้งผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดถือปฏิบัติและออกตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทุกเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจ (75 จังหวัด) ซึ่งก็ได้รวบรวมข้อมูลความ
คาดหวั ง ความต้อ งการของที่ป รึก ษาภาคประชาชนหรือ เครือ ข่า ยประชาสั ง คมหรือ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงที่มีต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การตรวจราชการ โดยมีวิธีการต่างๆ อาทิเช่น เชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน เครือข่ายประชา
สังคม ในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการ ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงภารกิจ บทบาทและเป้าหมายใน
การดําเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน และเครือข่ายประชาสังคม และนอกจากนี้ สํานักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์รวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง ความต้องการของที่
ปรึกษาภาคประชาชน เครือข่ายประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการประชุมการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯและการตรวจติดตามตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อนํามาวิเคราะห์และกําหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต่อไป โดยส่งแบบสํารวจความคิดเห็นดังกล่าวไปยัง
เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 75 จังหวัดๆละ 4 ค้าน เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจปัญหา ทางเลือกและหรือแนวทางแก้ไข โดยการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กําหนดทางเลือก และตัดสินใจ ทั้งนี้ได้มีการเปิด
โอกาสให้เข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) คือในการประชุมรับฟังผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
และรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ แนวทางแก้ไ ข และรวมทั้ ง ความต้ อ งการของประชาชน
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ 5 โครงการ
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รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดประชุมผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประจําทุกเดือน เพื่อกําหนดประเด็นการตรวจราชการในแต่ละเดือน
โดยแจ้งประสานประเด็นการตรวจไปยัง หน่วยรับตรวจ (75 จังหวัด) ให้เตรียมรับการตรวจและ
รายงานผลการดําเนินการ ความก้าวหน้า เพื่อประกอบข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อออกตรวจราชการในพื้นที่เพื่อติดตามประเด็นการตรวจตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2553 โดยได้กําหนดออกตรวจเป็นประจําทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้ง และออกตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2553 ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด 3 รายรอบ ซึ่งเป็น แผนงาน/โครงการที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ มท.ทั้ง 5 แผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจบูรณาการฯ พ.ศ.2553
ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการการพัฒนาแผนชุมชน
3. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 4. โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วบางครั้งได้
ประสานเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมาร่วมประชุมกับส่วนราชการก่อนที่จะลงตรวจ
ในพื้ น ที่ร่วมกับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ประกอบด้ วย ผู้ต รวจราชการกรมที่
เกี่ยวข้อง ปลัดจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จนท.สํานักงานจังหวัด กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ในพื้นที่ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มOTOP กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกกลุ่มต่างๆ และพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับรู้รับทราบความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้ครบ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้สรุปผลและประมวลข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน
5 โครงการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1.โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน 2.โครงการการพัฒนาแผนชุมชน 3.โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4.โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 5.โครงการสงเคราะห์ราษฎรประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ สตร.สป.มท.จึงได้ส่งแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ ทั้ง 5 โครงการ ที่ มท.รับผิดชอบ ไปยังที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเพื่อเปิด
โอกาสให้ได้มีส่วนร่วม และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการดําเนิน
โครงการดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งได้รับตอบกลับมาทุกจังหวัด แต่ได้นําข้อที่ไม่เหมือนกันมาประมวลและ
สรุปได้ดังนี้
ความคิดเห็นของเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชน ด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสีย กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับแผนงาน
โครงการทั้ง 5 โครงการได้แก่
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการการพัฒนาแผนชุมชน
3. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4. โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โดยนํากรอบแนวคิดในการประเมินผล (Conceptual Framework) ได้กําหนดกรอบแนวคิดเนื้อหา
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัจจัยภายในได้แก่ ทัศนคติความ
ตระหนัก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการ การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ปฏิ บั ติ ก าร และร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล นอกจากนี้ ยั ง ได้ นํ า ด้ า นความเสี่ ย ง (KPN) มาใช้
ประกอบด้วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รายโครงการ โดย
ได้นําความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่ให้ไว้
ในพื้นที่ ส่งให้สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง 4 ด้านและเครือข่ายภาคประชาสังคม รวม 5
โครงการ สรุปเป็นประเด็น อย่างชัดเจน เพื่อเสนอ ปมท. เพื่อทราบและส่งรายงานให้ สปน.
พิจ ารณาดํา เนิน การต่อ ไปและได้ส รุป ไว้ใ นรายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่อมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report)
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ภาพรวมโครงการ) นําเสนอผ่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย นําเรียนเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
นําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการข้อเสนอตามความต้องการ ตามความเห็นดังกล่าวของที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และรายงานให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประมวลผล
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และยังได้จัดทํารายงานผลการตรวจฯทั้ง 5 โครงการดังกล่าวทั้ง
ในฉบั บ ภาพรวมโครงการและฉบับ ภาคประชาชนสรุป ประมวลข้อคิดเห็น ของที่ป รึก ษาผู้ต รวจ
ราชการภาคประชาชน โดยจัดส่งให้ สปน. เพื่อจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (Annual Inspection
Report 2010) และสรุปประมวลข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคม เผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน Website www.ins.moi.go.th

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 2

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (ร้อยละ)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552

5.00

ขั้นตอนที่ 5

( / ) รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5

0.1500

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํา นวน 12 คน และเป็น ผู้มีป ระสบการณ์มีองค์ความรู้ได้
เคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ มีสมรรถนะสูง มีภูมิรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และภูมิสังคมวัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมอย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงมีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา จึงทําให้การตรวจราชการในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่ ง มี ผู้ ว่ า ราชการการ
บริห ารราชการแบบบูร ณาการไปยัง ทุก ภาคส่ว น ทั้ง ส่ว นราชการ ท้อ งถิ่น และภาคเอกชน องค์ ก รต่ า งๆ จึ ง มี ห น่ ว ยงาน
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม จั ง หวั ด อํา เภอ และองค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุก
พื้นที่ โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ค.ร.ม. กําหนดให้ทุกกระทรวงทําความ
ตกลงร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯจั ง หวั ด ในฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการภู มิ ภ าค มี ห น้ า ที่ บั ง คั บ บั ญ ชาและกํา กั บ
ดูแลหน่วยงานในภูมิภาค
4. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสําคัญเร่งด่วนของ
กระทรวงมหาดไทย รมว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแล Cluster และพื้นที่ได้ตรวจนิเทศงานด้วย โดยบูรณา
การทั้งในระดับกระทรวง กรม และพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการใช้หลักวิชาการและมีขั้นตอนค่อนข้างมาก ทําให้ผู้
ปฏิบัติชั้นต้นในทุกหน่วยงานยังไม่เข้าใจไม่เห็นถึงความสําคัญในเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถทําให้ แผนงาน/โครงการนั้น
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตลอดจนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยแนบไปพร้อมกับคําของบประมาณ ซึ่งสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทําหน้าที่ประสานการตรวจราชการจะต้องจัดอบรมในความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่และให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้นน้ําจะต้องมีความเข้าใจและทราบเป้าหมายของรัฐบาลและการตรวจราชการเป็นเพียงปลายน้ํา
2. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จํานวน 3 รายรอบ ซึ่งเป็นภาระในการตรวจติดตามค่อนข้างมาก
ประกอบกับในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลงตรวจพร้อมกัน
ได้ โดยเฉพาะประสานงานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งอาจมีเวลาไม่ตรงกับกําหนดการตรวจของผู้ตรวจฯในเขตตรวจฯ
จะได้ประสานงานแล้ว เพื่อให้ครอบคลุมกระทรวงมหาดไทยจึงได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมได้แสดงความคิดเห็น โดยส่งแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง 5 โครงการ ที่ มท.
รับผิดชอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปให้เพื่อจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้กําหนดนโยบายได้นําไปประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย สตร.สป.มท.จึงได้รวบรวม สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงานต่อ ค.ร.ม. พิจารณาต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
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หลักฐานอ้างอิง :
1. บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 94/2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ 2553
3. หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจราชการบูรณาการฯ พ.ศ.2553 และกําหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการจํานวน 5
โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4. หนังสือแจ้งกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือที่ มท0205.1/ ว 663 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
5. วาระการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ 2553และรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553รวมทั้งการประชุมอื่นๆ เช่น เสวนายามเช้า (Morning Brief)
ซึ่งจัดเป็นประจําในทุกวันจันทร์โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นํา และจัดให้มีคลินิก ให้คําปรึกษาการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ/การเขียนรายงานการตรวจราชการ รายรอบ รายโครงการ และการติดตามความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน และภาพถ่ายการประชุม
6. ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chat) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553
7. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 504/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามหนังสือด่วนมาก ที่
มท 0205.1/1376 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ให้จังหวัด(หน่วยรับตรวจ) ทราบและดําเนินการตอบแบบสอบถามและแจ้งให้ที่
ปรึกษาเครือข่ายผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง 4 ด้าน และ เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ตอบแบบสํารวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการดังกล่าว
9. สตร.สป.มท.จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็น ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งให้ สปน.พิจารณาดําเนินการต่อไป
10. ตั ว อย่ า งโครงการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ หมู ่ บ ้ า นเทพประทาน ตํ า บลคลองตะเกรา
อ.ท่ า ตะเกี ย บ จ.ฉะเชิ ง เทรา
11. ตัวอย่างโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
12. ตัวอย่างโครงการตามแนวรพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
13. ตัวอย่างโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสายใยรักแห่งบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ต.ลําชี อ.ฆ้องชั ย
จ.กาฬสินธุ์
14. หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจของแต่ละเขตตรวจเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง 4 ด้านเข้าร่วมประชุมและลง
ตรวจในพื้นที่
15. จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report 2010) เป็นรูปเล่ม และสรุปประมวลข้อคิดเห็น
ของที่ ป รึก ษาผู้ ต รวจภาคประชาชนต่อ สาธารณะเป็ น รูป เล่ม และเผยแพร่ โ ครงการรายงานผลการตรวจราชการผ่า นเครื อข่า ย
อินเตอร์เน็ต ใน Website

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจราชการของคณะ
ผูตรวจราชการ/สํานัก/กองตรวจราชการ
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการ/
สํานัก/กองตรวจราชการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ

โทรศัพท์ : 02-2225850

3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :
• การพัฒ นาระบบบริหารการปฏิบัติง านด้า นการตรวจราชการ หมายถึง กระบวนการ กิจ กรรมที่ต่อเนื่อง
เกี่ย วกับ การวางแผนยุท ธศาสตร์ก ารตรวจราชการ การแปลงยุท ธศาสตร์สู่ก ารปฏิบัติแ ละการถ่า ยทอดเป้า หมายผลงานตาม
ตัวชี้วัดไปสู่ผู้ป ฎิบัติบัต งาน และการควบคุมให้มีการดํา เนินการตามแผนที่กําหนดอย่า งมีมาตรฐาน เพื่อทําให้ได้มาเพื่อ ผลผลิต
ผลิตภาพของการตรวจราชการ รวมทั้งการสร้างความชัดเจน สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การตรวจราชการ การทํา
ให้ทั่วระบบ (องค์การ) มีความเชื่อมโยงกันในด้านยุทธศาสตร์ และการจัดระบบควบคุม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1

รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดสัมมนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ความรู้ภารกิจแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการเชิงรุกแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี (KPI) รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดวิธีปฏิบัติการร่วมกันในการตรวจ
ราชการของกระทรวงมหาดไทยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 ในเรื่ อ งการตรวจราชการ
การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ การ
ดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ การเชื่อมประสานงานการตรวจราชการระหว่างส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เขตตรวจราชการ การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
และทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารตรวจราชการตามรู ป แบบมาตรฐานที่ ต อบสนองต่ อ แผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติร าชการ 4 ปีของกระทรวงและมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ แ ละ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ครบถ้วน
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2

3
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รายละเอียดการดําเนินการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ได้จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และจัดประชุมผู้ตรวจราชการประจําเดือน
เห็นชอบในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทําคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่
504/2552 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี
2553 และแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล
พ.ศ.2553 โดย รมว.มท.ลงนาม ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 กําหนดแผนปฏิบัติงานในการ
ตรวจราชการ กําหนดการตรวจราชการมี Flow Chart แสดงความเชื่อมโยงการตรวจราชการ
ของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง และกรม ประจํ า ปี ง บประมาณ 2553 มี ป ฏิ ทิ น การ
ดําเนินงาน (Gantt Chat) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการตรวจราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2553 แสดงรายละเอียดของกิจกรรม กรอบห้วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
หลักและผู้สนับสนุน ในแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ได้จ ัด ประชุม ผู้ต รวจราชการกระทรวง โดยนํา แผนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจํ า ปี 2553 และแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2553ที่ สปน. นําแผน/โครงการซึ่ง17 กระทรวง
ร่วมกันเสนอบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ โดยนําเสนอต่อ ค.ร.ม.ให้ความ
เห็นชอบ กระทรวงมหาดไทยได้นําแผนงาน/โครงการดังกล่าวมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การตรวจราชการ โดยกํ า หนดเป้า หมายในการตรวจราชการในพื ้น ที ่โ ดยมีก ารจัด
ประชุม สัม มนา ผู ้ต รวจราชการกระทรวง ผู ้ต รวจราชการกรมในสัง กัด และเจ้า หน้า ที่
สนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงและกรม เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2553 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดทํา MOU ร่วมกัน ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัด มท. กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ MOU ร่วมกัน ระหว่างผู้ช่วย
ผู้ต รวจราชการกระทรวง กับ ผู้อํา นวยการสํานัก ตรวจราชการและเรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ สป.
มีการออกตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัด มท.โดยเฉพาะกรมที่เป็นเจ้าของ
แผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ยังได้แบ่งมอบภารกิจมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ตรวจราชการสัมฤทธิ์ผล โดยได้ชี้แจงให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการ
กรมในสังกัด ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ผู้อํานวยการส่วนใน
สัง กัด สตร.สป. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้ต รวจราชการกรม และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงและกรมในสังกัด ได้รับทราบภารกิจเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ตรวจ ถ่ายทอดลงสู่ตัวบุคคล และมีคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553
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ระดับคะแนน
4

5
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รายละเอียดการดําเนินการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ได้จัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด มท. เพื่อจัดทําแผนการ
ตรวจราชการของผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจํา ปี 2553 และแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการณ์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2553 รวมทั้งเรื่องที่
สําคั ญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ผู้บังคับบัญ ชามอบหมายมาวางแผนกํา หนด
ประเด็ น ตรวจราชการประจํา เดื อน โดยมี ก ารจัด ประชุม เพื่ อปรึก ษาหารื อร่ วมกั น ระหว่า ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจกระทรวง/กรม และหน่วยงานในสังกัด มท.รายไตรมาส/รายรอบ
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละนโยบายที่สําคัญ และติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ตรวจราชการในคราวที่ผ่านมานําเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งกําหนด
พื้นที่เป้าหมายในการตรวจราชการ กําหนดการปฏิทินการตรวจ ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 75 จังหวัด
มีความสําเร็จตามเป้าหมาย 100 %
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ได้กํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้อง
ทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2553 เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคํา
รับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปี
2553 ซึ่งอยู่ในความรับชอบของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้มีการจัดทํา
รายงานผลการตรวจราชการเสนอ ปมท. และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจโดยการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ คุณภาพ การบริหารจัดการรภาครัฐ (PMQA)
เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว ซึ่งหน่วยรับตรวจบรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของชาติ ของกระทรวงและกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ
ของรัฐ และกระจายผลประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเท่าเทียมกัน

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1
9
9
9
9
9

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
9
9
9
9

9
9
9

9
9

ขั้นตอนที่ 5

9
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการบริหารผล
การปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของ
คณะผู้ ต รวจราชการ/ สํ า นั ก /กองตรวจ
ราชการ

10.00

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5

( / ) รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เห็นชอบแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ 2553 และกําหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน กําหนดประเด็นการตรวจราชการที่สําคัญตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 2553 การขับเคลื่อน
นโยบายที่สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตลอดจนกรมในสังกัด มท. เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2553 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด มท. กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยมีหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง/กรม และหน่วยงานในสังกัด มท. เป็นประจําทุกวัน
พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนเพื่อพิจารณาประเด็นการตรวจและข้อมูลสนับสนุนการตรวจ ก่อนนําเข้าเสนอในการประชุมผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเดือน เพื่อวางแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2553 และแผนการ
ตรวจราชการแบบบู ร ณาการณ์ เ พื่อ มุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ต ามนโยบายของรั ฐ บาล พ.ศ.2553
รวมทั้ ง เรื่ อ งที่ สํ า คัญ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมาวางแผนกําหนดประเด็นตรวจราชการประจําเดือน รายไตรมาส/รายรอบ รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละนโยบายที่สําคัญ และติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจราชการในคราวที่ผ่านมานําเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการตรวจราชการ กําหนดการปฏิทินการตรวจ ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 75
จังหวัด
3.สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. โดยความเห็นชอบในที่ประชุมผู้ตรวจฯ แจ้งประเด็นตรวจราชการประจําเดือน/
แจ้งประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รายรอบ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการในพื้นที่ 75 จังหวัด ตามที่
แผนปฏิบัติงานกําหนดไว้ และได้แจ้งประเด็นตรวจราชการให้จังหวัดทราบและรายงานผลตามแบบรายงาน รายเดือน รายไตรมาส ราย
รอบส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบในการเดินทางตรวจราชการและรับรายงานจากจังหวัดทั้งระบบหนังสือราชการ และ
ระบบ E - inspection ผ่าน internet
4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการรายเดือน รายไตรมาส รายรอบ ตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานของหน่วยรับการตรวจ (จังหวัด อําเภอ และ อปท.) ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
5. หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการใน รายเดือน รายไตรมาส รายรอบ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํา
รายงานผลการตรวจราชการ ดังกล่าวนําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบผล
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานและแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดําเนินการแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6. สํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป. ประมวล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ในการตรวจราชการในพื้นที่ เพื่อประมวลนําเสนอในภาพรวมในที่ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
ติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ไว้กับหน่วยรับการตรวจ และรวบรวมการจัดทํารายงานประจําปี และ
จั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะลงในfolderแยกเป็ น เขตตรวจ เพื่ อ ให้ ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ง านโดยนํ า ลงใน
www.ins.moi.go.th
7. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง ที่ 94/ 2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อให้การ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ โดยแจ้งคําสั่งดังกล่าวพร้อมปฎิทินห้วงระยะเวลาการตรวจไปยังกระทรวงและกรมในสังกัด มท.
8. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้รวบรวมจัดทํารายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายรอบ และรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report)
และสรุ ป ประมวลข้ อ คิ ด เห็ น ของที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจภาคประชาชนต่ อ สาธารณะผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ใน Website
www.Ins.moi.go.th นําเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบ และรายงานสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคย
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ ภูมิสังคมตลอดจน
ค่า นิ ย มวั ฒ นธรรมประเพณี และอัต ลั ก ษณ์ ข องท้ องถิ่น อย่ า งหลากหลายรวมทั้ ง ยั ง ครอบคลุ ม ในด้า นการบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น
ในทุกๆด้าน จึงมีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบบูรณา
การไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัด อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ค.ร.ม.กําหนดให้ทุกกระทรวงทําความ
ตกลงร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
4. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสําคัญเร่งด่วนของ
กระทรวงมหาดไทย รมว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแล Cluster และพื้นที่ได้ตรวจนิเทศงานด้วย โดยบูรณา
การทั้งในระดับกระทรวง กรม และพื้นที่อีกด้วย
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการใช้หลักวิชาการและมีขั้นตอนค่อนข้างมาก
ทํ า ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ชั้ น ต้ น ในทุ ก หน่ ว ยงานยั ง ไม่ เ ข้ า ใจไม่ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยสามารถทําให้ แผนงาน/โครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตลอดจนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยแนบไปพร้อม
กับคําของบประมาณ ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทําหน้าที่ประสานการตรวจราชการจะต้องจัด
อบรมในความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้นน้ําจะต้องมีความเข้าใจและทราบ
เป้าหมายของรัฐบาลซึ่งการตรวจราชการเป็นเพียงปลายน้ําเท่านั้น
2. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จํานวน 3 รายรอบ ซึ่งเป็นภาระในการตรวจติดตามค่อนข้างมาก
และเป็นภาระกับจังหวัดเป็นอย่างมากในการที่ผู้ตรวจราชการทุกระทรวง ผู้ตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการของแต่ละกรมที่
ต้องลงพื้นที่ไปตรวจบ่อยครั้งมากอันทําให้จังหวัดต้องเตรียมรับตรวจแทบทุกเดือน นอกจากนี้ในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลงตรวจพร้อมกันได้ โดยเฉพาะการประสานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจภาค
ประชาชน นอกจากนี้ ผต.มท. ในเขตจะได้ประสานงานแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ส่งแบบสํารวจความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง 5
โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดงความเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณาในเชิงนโยบายโดยรวบรวม สรุปข้อคิดเห็น
ดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงานต่อ ครม. พิจารณาต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือบันทึกข้อความของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการในการจัดอบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
2. กําหนดการและรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการสั มมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเจ้ าหน้า ที่
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
3. ภาพถ่ายในการประชุมสัมมนา รายงานการประชุมและเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ใน www.Ins.moi.go.th
4. สรุปผลการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัด มท.และเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553
5. วาระการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและรายงานการประชุมในปีงบประมาณ 2553 ภาพถ่ายและกิจกรรม
ในการวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย แจ้งประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และมีการ
ลงข้อมูลประเด็นตรวจราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ใน www.ins.moi.go.th
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 และในรอบที่ 3 ให้จังหวัด
ทราบและดําเนินการ
8. บั น ทึก สรุป ผลการตรวจราชการในภาพรวมให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยและหนั ง สื อส่ ง รายงานให้ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ในรอบที่ 1 ในรอบที่ 2 ในรอบที่ 3 และสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯในภาพรวม
9. หนังสือการแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2553 และกําหนดการตรวจราชการ เพื่อติดตามโครงการ
จํานวน 5 โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการฯ พ.ศ. 2553 ให้กรมในสังกัด มท.และ
หน่วยรับตรวจ (75 จังหวัด ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
10.คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.2553 บันทึกข้อตกลง (MOU) คํารับรองระหว่างปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับคํารับรอง กับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจราชการ (18 เขต
ตรวจฯรวม 75 จังหวัด) ผู้ทําคํารับรอง
11. คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.2553 บันทึกข้อตกลง (MOU) คํารับรองระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยผู้รับคํารับรอง กับ ผอ.สํานักตรวจราชการ ผอ.ส่วนตรวจราชการ ผอ.ส่วนประมวลและวิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์
และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจ ผู้ทําคํารับรอง
12. รายงานผลการตรวจราชการประจําเดือน รายรอบ และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report) และเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต Website

www.Ins.moi.go.th
13. แผนที่ ยุทธศาสตร์ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ประจําปี พ.ศ.2553
14. Flow Chart ความเชื่อมโยงการตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2553
15. แผนปฏิบัติงานในการตรวจราชการ กําหนดการตรวจราชการ ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chat) ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยในการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ
ระบบการตรวจราชการ
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ระบบการตรวจราชการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ

โทรศัพท์ : 02-2225850

2. นายอุทัย ขันโอฬาร
3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต
4. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :
• แผนการปฏิบัติการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบการตรวจราชการ หมายถึง แผนที่ปฏิบัติการประจําปีของสํานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ในส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารที่ประกอบด้วยกลุ่มแผนงาน/
โครงการ ที่เป็น งานเชิง พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล และการจัด การความรู้ และด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สนับ สนุน การตรวจ
ราชการ (ถ้า มี) ด้า นละไม่ต่ํา กว่า 1 แผนงาน/โครงการ ที่ดํา เนิน การตามรูป แบบมาตรฐาน โดยจะต้อ งมีก ารระบุกิจ กรรม
หลักการดํา เนินการตามรูปแบบมาตรฐานโดยจะต้องมีการระบุกิจกรรมหลักการดําเนินงาน ผลผลิตที่ได้ กรอบเวลาดําเนินงาน
และผู้รับผิดชอบ
ตารางและหลักสูตรการคํานวณ :
แผนการพัฒนาขีดสมรรถนะ
น้ําหนัก ร้อยละ
ผลการดําเนินงานเฉลี่ยถ่วง
(A)
(B)
น้ําหนักของการตอบสนอง
ข้อเสนอแนะ (C) = (A) × (B)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0.4
100
40
การจัดการความรู้
0.4
100
40
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT สนับสนุนการตรวจ)
0.2
100
20
1
100
100

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1

รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ต้องจัดทํา
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี การวางแผนการตรวจ
ราชการ การกําหนดประเด็นการตรวจราชการ และเตรียมการข้อมูลในด้านอื่นๆ ทุกด้าน โดย
ภารกิจต้องติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยว่า
สามารถบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการจะทําภารกิจที่รับผิดชอบจะต้องมีแผนพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร โดยมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การจัดการ
ความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน

รายละเอียดการดําเนินการ
1. จัดสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานสนับสนุน
การตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1 โครงการ
2. จัดสัมมนาหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ จํานวน 1 โครงการ
3. จัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-inspection) ในการตรวจราชการ จํานวน 1 โครงการ
4. มีการจัดประชุมเสวนายามเช้าทุกวันจันทร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
การคํานวณแผนการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบ
การตรวจราชการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

น้ําหนัก
10.00

ผลการ
ดําเนินงาน
100

ค่าคะแนนที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติราชการ/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
1. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการว่าบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่
จัดทําแผนการตรวจราชการ ทําประเด็นการตรวจราชการ จึงได้กําหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจ
ราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีองค์ความรู้ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ผู้อํานวยการ
สํานัก/กองในการสนับสนุนการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ ให้มีความรู้
ในด้านแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยได้เสนอโครงการเพื่อของบประมารณ จํานวน 3 โครงการ ในการ
จัดอบรมสัมมนาหน่วยงานในระบบการตรวจราชการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
2. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ดําเนินการจัด
โครงการเพื่อขอความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน โดยได้ดําเนินการจัดสัมมนา ครบทั้ง 3 โครงการ เพื่อจัดทําแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําปี การวางแผนการตรวจราชการ การกําหนดประเด็นการตรวจราชการ
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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และเตรียมการในข้อมูลในด้านอื่นๆ ทุกด้าน โดยภารกิจต้องติดตามและประเมินผลงาน/โครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยว่า
สามารถบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการจะทําภารกิจที่รับผิดชอบจะต้องมีแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร โดยมีแผนงาน/
โครงการในการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําสรุปสัมมนาและคู่มือการปฏิบัติงานแจ้งให้รับการสัมมนาเพื่อทราบให้มี
องค์ความรู้ครบทุกด้านตามที่กําหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงาน
สนับสนุนการตรวจราชการ
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) และเผยแพร่ลงใน
Website www.ins.moi.go.th เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปได้รับทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคย
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ และภูมิสังคมตลอดจน
วัฒนธรรมอย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบ
บูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุม จังหวัด
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่ มีเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยลงถึงตําบลและหมู่บ้าน/ชุมชน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน:
1. งบประมาณในการดําเนินงานมีค่อนข้างจํากัดทําให้การฝึกไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ภารกิจการตรวจราชการมีมากในการจัดอบรมให้ความรู้ไม่สามารถตอบสนองในภารกิจงานได้ครบทุกงานทุกภารกิจ
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนงาน/โครงการที่ขออนุมัติดําเนินงาน จํานวน 3 โครงการ
2. สรุปผลสัมมนา จํานวน 3 โครงการ
3. ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม และของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ
4. คู่มือการปฏิบัติงาน “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล” และคู่มือในการสัมมนา ทั้ง 3
โครงการ

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนวทาง
การปรับปรุงโครงสรางการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และผูตรวจราชการกระทรวง
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รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

( / ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสําเร็จของการจัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการของผูต้ รวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายดํารงชัย พุ่มสงวน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายพีระพลธ์ สําเภา
2. นายอุทัย ขันโอฬาร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. นางสาวปรียานุช เจริญผล
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ

โทรศัพท์ : 02-2225850

3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 18 เขต

โทรศัพท์ : 02-2225850

คําอธิบาย :
• ความสําเร็จของการจัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นการพิจารณาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้าง และอัตราที่พึงปะสงค์ของส่วนราชการ
อันจะช่วยผลักดันให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบในภาพรวมระดับประเทศ
ต่อไป

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน

1

รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มองค์ ก รของกระทรวงมหาดไทยมีภ ารกิ จ หน้ า ที่ เ กี่ย วกั บ ความมั่ น คงภายใน
อํานวยความยุติธรรม และบําบัดทุกข์ บํารุงสุข เป็นหน่วยงานที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลที่สําคัญ เนื่องจากมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ ซึ่งทําหน้าที่
ตัวแทนรัฐบาล และกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการบูรณาการการทํางานใน
พื้น ที่ โดยในจัง หวัดมีผู้ว่า ราชการจัง หวัดและอําเภอมีนายอําเภอเป็น ข้า ราชการในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เมื่องานตามนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญต้องลงในพื้นที่จังหวัดและ
อําเภอหน่วยปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
จึงจะต้องมีการตรวจติดตามและประเมินผลงานของจังหวัดและอําเภอ ตลอดจนประสานงาน
ของหน่วยราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่เป็นหูตาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย
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รายละเอียดการดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์
ทบทวนภารกิจ อํานาจหน้าที่ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ อัตรากําลังที่เหมาะสมด้านการตรวจ
ราชการพบว่าอัตรากําลังขาดแคลนไม่เพียงพอ กล่าวคือ มีเขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ
ราชการ ดังนั้น ในส่วนของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ควรมี 18 คน ประกอบ
กับภารกิจการตรวจราชการมีจํานวนมาก เช่น การตรวจราชการปกติ การตรวจราชการแบบ
บูร ณาการฯ การตรวจราชการกรณีพิเศษ สอบสวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการตรวจ
ติดตามและประเมินผลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ตลอดจนภารกิจอื่นๆ มากมายประกอบกับยังขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คําปรึกษาด้านการตรวจราชการและกํากับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ จึงควรปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบบตรวจติดตามและประเมินผล

3

สํ านั กตรวจราชการและเรื่ องราวร้ องทุ กข์ สป. ได้ นํ าผลการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม
และบริบทการตรวจราชการในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ทบทวน ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ปริมาณ
งานที่รับผิดผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์อัตรากําลังที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ปรับปรุงโครงสร้างของ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ดังนี้
1 ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. มี 3 ส่วน และ 1 ฝ่าย 1) ส่วนตรวจราชการ 2) ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ 3) ส่วนรับ
เรื่องร้องเรียนและประสานราชการ และ ฝ่ายบริหาร
3. มีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 18 คน

4

สํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป.ได้ ทํ า ข้ อ เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างการตรวจราชการผู้บริหารเพื่อทราบและเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบ
และแนวทางในการวางอัตรากําลัง ตลอดจนภารกิจอย่างเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ในการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553

5

กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้ทําข้อเสนอ
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยแจ้งสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
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เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
1
9
2
9
9
3
9
9
9
4
9
9
9
9
5
9
9
9
9
9

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ความสํ าเร็ จของการจั ดทํ าข้ อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงโครงการสร้างการตรวจ
ร า ช ก า ร ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

5.00

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายใน อํานวยความยุติธรรม และบําบัดทุกข์ บํารุงสุข เป็นหน่วยงานที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญ เนื่องจากมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ ซึ่งทําหน้าที่ตัวแทนรัฐบาล
และกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการบูรณาการการทํางานในพื้นที่ โดยในจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดและอําเภอมี
นายอําเภอเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เมื่องานตามนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญต้องลงในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ
หน่วยปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงจะต้องมีการตรวจติดตามและประเมินผลงาน
ของจังหวัดและอําเภอ ตลอดจนประสานงานของหน่วยราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น หู ต าของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์ทบทวนภารกิจ อํานาจหน้าที่ ปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ อัตรากําลังที่เหมาะสมด้านการตรวจราชการพบว่าอัตรากําลังขาดแคลนไม่เพียงพอ กล่าวคือ มีเขตตรวจราชการ
18 เขตตรวจราชการ ดังนั้น ในส่วนของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ควรมี 18 คนประกอบกับภารกิจการตรวจราชการมี
จํานวนมาก เช่น การตรวจราชการปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ การตรวจราชการกรณีพิเศษ สอบสวนเรื่องร้องเรียน
/ร้องทุกข์และการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ตลอดจนภารกิจอื่นๆ มากมายประกอบกับยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะ
ให้คําปรึกษาด้านการตรวจราชการและกํากับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ จึงควรปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบบตรวจติดตามและประเมินผล
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แบบรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการงานตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
( / ) รอบ 12 เดือน
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
3. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้นําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และบริบทการตรวจราชการในปัจจุบัน
และการวิเคราะห์ทบทวน ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ปริมาณงานที่รับผิดผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์อัตรากําลังที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
ปรับปรุงโครงสร้างของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
4. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้ทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการตรวจราชการผู้บริหารเพื่อ
ทราบและเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวางอัตรากําลัง ตลอดจนภารกิจอย่างเหมาะสม กับสถานการณ์
ปัจจุบันและในการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการ
ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยแจ้งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ได้เคย
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพ และภูมิสังคม
ตลอดจนวัฒ นธรรมอย่ า งหลากหลายครอบคลุ ม ในด้ า นการบริ หารราชการแผ่ น ดิน จึง มี ค วามชํ า นาญและมีค วามเชี่ย วชาญใน
หลากหลายสาขาวิชาชีพ ในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกํากับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่
ครอบคลุม จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แผนงาน/โครงการ ที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่โดยลงถึงตําบล
และหมู่บ้าน/ชุมชน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. อัตรากําลังในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการมีจํานวนน้อยไม่สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
2. ภารกิจด้านการตรวจราชการมีภารมากขึ้นเป็นจํานวนมากเนื่องจากเป็นหน่วยติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่
จังหวัดและอําเภอ
3. งานด้านการตรวจราชการเป็นงานที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จึงควรมีการคัดเลือกคุณสมบัติ
บุคลากรที่มีความเหมาะสม และไม่ควรโยกย้ายบ่อยๆ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมด้านความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้เป็นมืออาชีพ
Professional
หลักฐานอ้างอิง :
1. บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร และบริบทของการตรวจราชการของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
2. บทวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อัตรากําลังที่เหมาะสมด้านการตรวจ
ราชการ
3. โครงสร้างสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
4. หนังสือเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงการด้านการตรวจราชการเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
5. หนังสือแจ้งการปรับปรุงโครงการของกระทรวงมหาดไทยให้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

