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ค ำน ำ 
 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ ก ำหนดให้ “กำรตรวจรำชกำร” 
เป็นมำตรกำรส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำ
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย อีกทั้งเป็นกลไกส ำคัญที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ 
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจต่ำง ๆ ของภำครัฐ ซึ่งตำมระเบียบดังกล่ำวในข้อ ๘ วรรคสี่ 
ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจ ำปี หรือผู้ตรวจรำชกำรที่หัวหน้ำหน่วยงำนมอบหมำย มำร่วมประชุมปรึกษำเพ่ือจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจ ำปีให้สอดคล้อง โดยไม่ซ้ ำซ้อนกันและเกิดกำรบูรณำกำร รวมตลอดทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนและเครื่องมือ
ในกำรตรวจติดตำมของผู้ตรวจรำชกำรให้เป็นแนวทำงเดียวกัน สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้” 

ในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวให้เกิดผล
ในทำงปฏิบัติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรข้ำงต้น โดยเริ่มต้นจำกกำรคัดเลือก 
กรอบประเด็นนโยบำย/โครงกำร ส ำหรับกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ด้วยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของนโยบำยรัฐบำล จ ำนวน ๑๑ ด้ำน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ เจตนำรมณ์/
ยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015–2020 ปัญหำเร่งด่วนของประเทศและ
ควำมต้องกำรของประชำชน และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
นอกจำกนี้ ยังได้น ำแผนบูรณำกำรงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๑๙ แผน 
มำใช้เป็นกรอบในกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรทุกกระทรวง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ข้อสรุปของกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จะปรำกฏอยู่ใน
แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย การตรวจราชการ 
แบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ( Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม และการตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่ 
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนดังกล่ำวข้ำงต้น อีกทั้งยังครอบคลุมถึงปัญหำเร่งด่วนของประเทศและควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่ต้องเร่งด ำเนินกำรแก้ไข 

ทั้งนี้  แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรจะเป็นจุดเริ่มต้นของ       
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรให้เป็นเครือข่ำยองค์กรกำรตรวจรำชกำรที่มีควำมเข้มแข็ง    
ด้ำนกำรตรวจรำชกำรตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ     
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 

 
ส ำนักตรวจรำชกำร 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

 



 

สำรบัญ 
  หน้ำ 
   
บทที่ ๑ บทน ำ ๑-๙ 
 ควำมเป็นมำ ๑ 
 แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ๖ 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ 

   
บทที่ ๒ ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ๑๐-๑๖ 
 กรอบของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง 
๑๐ 

 หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ๑๔ 
 แนวทำงและขั้นตอนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ 

   
บทที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗-๓๓ 

 วิสัยทัศน์ ๑๗ 
 พันธกิจ ๑๗ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ๑๗ 
 เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร ๑๘ 
 รอบระยะเวลำกำรตรวจรำชกำร ๑๘ 
 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ๑๙ 
 กำรจัดท ำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ ๑๙ 
   
 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญ   
 - ประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรจัดกำรขยะมลูฝอยและสิ่งแวดล้อม ๒๐ 
 - ประเด็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (Hot Issue) เรื่อง มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ :   

มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล 
๒๘ 

   
บทที่ ๔ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ 
๓๔-๔๐ 

 ควำมเป็นมำ ๓๔ 
 แนวทำง/ขั้นตอนกำรน ำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และแผนที่ ภำพถ่ำยดำวเทียม 

มำประยุกต์ใช้ประกอบกำรตรวจรำชกำร 
๓๔ 

 กำรใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุน 
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

๓๗ 



 

 สำรบัญ (ต่อ)  

  หน้ำ 
   
บทที่ ๔ 

 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ (ต่อ) 

๓๔-๔๐ 

 ทิศทำงกำรพัฒนำและประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

๓๙ 

   
บทที่ ๕ กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๑ 

   
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๒-๔๔ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 

   
ตำรำงท่ี ๑ แสดงควำมสอดคล้องของประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร เพ่ือขับเคลื่อน

ประเด็นนโยบำยส ำคัญ (Issue) กับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์งบประมำณ และ 
แผนบูรณำกำรงบประมำณ 

๔ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงความสอดคล้องของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล(Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
และความต้องการของประชาชน 

๕ 

ตำรำงท่ี ๓   ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖ 

ตำรำงท่ี ๔ แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ๒๑ 
ตำรำงท่ี ๕ ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 

รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) และรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)    
๒๒ 

ตำรำงท่ี ๖ ตัวอย่างประเด็นค าถามส าหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๒๕ 

ตำรำงท่ี ๗ ตารางงบประมาณท่ีส านักงบประมาณได้อนุมัติเพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ๒๙ 
ตำรำงท่ี ๘ ตารางประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล รอบที่ 1  และรอบที่ 2  
๓๐ 

ตำรำงท่ี ๙ ประเด็นการตรวจติดตาม/พ้ืนที่ ของแต่ละกระทรวงที่เก่ียวข้อง ๓๑ 
ตำรำงท่ี ๑๐ รำยละเอียดชุดข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร  ๔๐ 
ตำรำงท่ี ๑๑ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ

ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๑ 

ตำรำงท่ี ๑๒ แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญแผนภำพ 
 

  หน้ำ 
   
แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ 

แผนภำพที่ ๒ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ ๑๖ 
แผนภำพที่ ๓ แผนผังกรอบกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สนับสนุน

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓๖ 

แผนภำพที่ ๔ ตัวอย่ำงแผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียม ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ วงจร  
จังหวัดนครนำยก 

๓๘ 

แผนภำพที่ ๕ ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

ภาคผนวก  
๑ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๓๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/9594 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 

เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3 ค าสั่ งกระทรวงการคลัง ที่  71/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 
4 ค าสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ 1862/2558 เรื่อง แผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

5 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1140/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

6 ค าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 323/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 

7 ค าสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ท.46/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

8 ค าสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 

9 ค าสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่  800/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 

10 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  166/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

11 ค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 25/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 

12 ค าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 256/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

13 ค าสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 99/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่  
12 พฤศจิกายน 2558 

14 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สป 1558/2558 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ “การตรวจราชการ”  
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ  ของภาครัฐ ซึ่ งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ วรรคสี่    
ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี  
หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี  
ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ       
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”   

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และเมื่อเริ่มมีการพัฒนาระบบราชการ โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ โดยมีการศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้        
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการตรวจราชการ
แบบเดิม ที่ด าเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ละกระทรวง เป็นการตรวจราชการแนวใหม่คือ “การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ”  

การปรับปรุงการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ผ่านมา สามารถสรุปให้เห็นสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

- เป็นการตรวจราชการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการส าคัญของรัฐบาลในแต่ละสมัย  
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่า (Value) ของแผนงาน/โครงการ   
ในภาพรวม เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามประเด็นที่ส าคัญ (Issue)  

- เป็นการตรวจติดตามหน่วยงานของรัฐในการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการใช้งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่า  โดยอาศัย
เครื่องมือและแนวทาง “การวิเคราะห์ความเสี่ยง” เพ่ือลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการประกันผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest) 
และการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
หน่วยงานของรัฐ (Public Trust) 

- เป็นการตรวจราชการที่ครอบคลุมทุกประเด็นโดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และ 
ให้ทุกส่วนราชการร่วมมือ สนับสนุนระบบการตรวจราชการแนวใหม่ โดยมีลักษณะของ  
“กำรตรวจรำชกำรเชิงรุก” หรือเป็นการตรวจราชการเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร หรือแนะน าวิธีด าเนินงานที่เหมาะสม (Best Fit) 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒ 

ส่งผลให้การตรวจราชการต้องมีการเตรียมการออกตรวจราชการที่เป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ พ้ืนที่ด าเนินงาน และประเด็น เพ่ือ
การสอบทานล่วงหน้า มีการจัดท าแผนการตรวจราชการที่สอดรับกับการด าเนินโครงการ 
ในพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจราชการที่สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือ และ 
ประสานระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการให้มีการขับเคลื่อน โดยมีการจัดท าแผนการ 
ตรวจราชการ และก าหนดประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการร่วมกัน 

- เป็นการตรวจราชการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยที่ระบบการตรวจราชการจะจัดให้มีการวาง
ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  การลดความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการเปรียบเทียบผลงานจริงที่ เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์         
และเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามที่ผู้บริหาร  
ในแต่ละระดับขององค์กรได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หรือในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

- เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่าง
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ กับ  “ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” ตลอดจน “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ซึ่งท าหน้าที่ 
ในการให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในเชิงพ้ืนที่เป้าหมาย 

- เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจ
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ ในรูปแบบ
ของรายงานผลการตรวจราชการทั้งรายเขตและรายงานรายรอบ เพ่ือน ารายงานผลฯ เสนอ
ต่อหน่วยนโยบาย  และมีการจัดระบบข้อมูล  ระบบรายงานผลให้ประสานเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง  

- มีการน ารายงานผลการตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุง  
การปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

- เป็นการตรวจราชการที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกันในลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action Learning) รวมทั้งได้มี
โอกาสเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการตรวจราชการ (Best 
Practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เป็นการตรวจราชการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจราชการ โดยการฝึกอบรม การพัฒนา 
โดยระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการได้รับข้อมูลจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   

ทั้งนี้ กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้ 
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แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใต้
กำรปฏิรูปประเทศ ระยะกลำง 

นโยบำยรัฐบำลด้ำนท่ี ๙ 

กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร 
และกำรสรำ้งสมดลุระหว่ำงกำรอนุรักษ์ 

กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 

นโยบำยของรัฐบำล 
ด้านที่ ๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์         
ด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ          
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน  
ด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน          
ด้านที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

แนวพระรำชด ำริ  
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เจตนำรมณ์/นโยบำยของ คสช. 

ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร 
๑) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒) ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์ 
๔) ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา 
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖) มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน 
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ ่
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) ด ารงตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑)  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
๑๒)  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและต่อชาต ิ

๙ ยุทธศำสตร์ คสช. 
๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
๒) การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๓) การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร  ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
 ๔) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต และมี
คุณภาพยั่งยืน 
๕) การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค 
๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๗) การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 
๘) การปรับปรุงโทรคมนาคม  
๙) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที ่๑๑ 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแบบองค์รวม 

ยุทธศำสตร์พัฒนำตำมแผนฯ ๑๑ 
๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
๒) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
๓) ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน 
๔) การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
๕) การสร้างความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณำกำร งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑) การเตรียมความพรอ้มประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
๒) การสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๓) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ  
๔) การบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ  
๕) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้  
๖) การจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย ์
๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
๘) การสง่เสรมิการวิจัยและพฒันา  
๙) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๑๐) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๑๑) การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต  
๑๒) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิ
ยาเสพติด  
๑๓) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัต ิ
๑๔) การบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม 
๑๕) การป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
๑๖) การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน 
๑๗) การรกัษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปญัหาที่ดินท ากิน 
๑๘) การจัดระเบียบการค้าในทีส่าธารณะ 
๑๙) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร 
๑)  ยทุธศาสตรเ์รง่รดัวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
๒)  ยทุธศาสตร์ความมั่นคงแหง่รฐั 
๓)  ยทุธศาสตร์การสร้างความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 
๔)  ยทุธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม 
คุณภาพชีวิต 
๕)  ยทุธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
๖)  ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
๗)  ยทุธศาสตร์การตา่งประเทศและเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ 
๘)  ยทุธศาสตร์การบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
๙)  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์งบประมำณท่ี ๕ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑๔) แผนบูรณำกำร งปม. กำรบริหำรจัดกำรขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ 

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

- มั่นคง รับฟังความเห็นกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้
วิธีการนอกกฎหมายหรือท าให้เกิดความรุนแรง 
- มั่งค่ัง มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้า
ขายในประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเป็นแหล่งอาหาร
ของโลก 
- ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ปัญหำเร่งด่วนของประเทศ 
และควำมต้องกำรของประชำชน 

- ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 
- ปัญหาปากท้อง รายได้ สินค้าราคาแพง 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- ฟื้นฟูและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- ปัญหาที่ดินท ากิน 
- ปัญหายาเสพติด และปัญหาบ่อนการพนัน 
- ปัญหาขยะ สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม 
 
 

มาตรการส าคญัเร่งดว่นของรัฐบาล 
(Hot Issue) 

 
 

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ : 
การส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดับต าบล 

๑) มำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยำกจน 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (มติ ครม. 4 ส.ค. 58) 

๒) มำตรกำรสนับสนุนกำรจัดหำเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่กลุ่ม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลอืเกษตร 
(มติ ครม. 18 ส.ค. 58) 
 
๓) มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล ต ำบลละ ๕ ล้ำนบำท 
(มติ ครม. 1 ก.ย. 58) 
 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔ 

จากกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แสดงให้เห็นประเด็นการตรวจราชการส าคัญ (Issue) ซึ่งมีการคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ  
  (๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ( Issue) 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
  (2) การตรวจราชการแบบบู รณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue)  
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ประกอบด้วย 

- มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

- มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท 

  ทั้งนี้ ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จ านวน ๑๑ ด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  เจตนารมณ์ /ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015–2020 ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๘ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ 
และแผนบูรณาการงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ๑๙ 
แผนบูรณาการ กับประเด็นการตรวจราชการที่คัดเลือกในเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ ๑ และตารางท่ี ๒ 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น 
 นโยบายส าคัญ (Issue) กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ และแผนบูรณาการงบประมาณ 
 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ แผนบูรณาการงบประมาณ 
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กั บการใช้ ประโยชน์ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์งบประมาณ ที่ ๕  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องที่ ๑๔  
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕ 

ตารางที่ ๒ แสดงความสอดคล้องของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของ
 ประชาชน 
 

ความสอดคล้อง การตรวจราชการ 
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
และความต้องการของ
ประชาชน 

- ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 
- ปัญหาปากท้อง รายได้ สินค้า
ราคาแพง 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- ฟ้ืนฟูและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
- ปัญหาที่ดินท ากิน 
- ปัญหายาเสพติด และปัญหาบอ่น
การพนัน 
- ปัญหาขยะ สาธารณูปโภค เส้นทาง
คมนาคม 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ประกอบด้วย 

- มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

- มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามมาตรการส าคัญเร่ งด่ วนเพ่ื อช่ วยเหลื อ
เกษตรกร 

- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท 
 

ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้การวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ร่วมกับกรอบแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงบประมาณ  แผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการของประชาชน โดยเน้นความเชื่อมโยงบูรณาการโครงการ
ตามแผนบูรณาการงบประมาณ และความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจ/โครงการของกระทรวงต่าง ๆ ตาม
ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) และความเชื่อมโยงโครงการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตาม
ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) ซึ่งท าให้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังแสดงในตารางที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖ 

 

ตำรำงที่ ๓ ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การคัดเลือกประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพ่ือ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นส าคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าในการแถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่   
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  คือการยึดหลักยุทธศาสตร์
ตามแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยจะใช้การวิเคราะห์
จากแผนปฏิบั ติ การยุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ร่วมกับแผน
แม่บท (Road map) ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (คสช.) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 การคัดเลือกประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพ่ือ  
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นส าคัญตามนโยบาย    
ของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic)  เช่น 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 
อยู่ในขณะนั้น  มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใช้กระบวน  
การตรวจราชการแบบบูรณาการตามระเบียบส านัก     
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
รวมทั้งมีแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการระบุงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงที่เกี่ยวข้องชัดเจน  

 การคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่ปรากฏ
ภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพ่ือตรวจติดตาม
การแก้ไขปัญหาส าคัญ โดยให้ครอบคลุมปัญหาในพ้ืนที่ 
ตามแนวทางการบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) เป็น
หลัก ทั้งนี้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหากระท าได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ความเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา 

 การคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่ปรากฏภายใต้
ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพ่ือตรวจติดตามการ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญให้มีความครอบคลุมกับปัญหาใน
พ้ืนที่ และมีการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ตามแนวทางการบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์
ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) 
ด้วยหลักการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพ่ือให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอดภัยในชีวิตมีความ
สงบสุข และยั่งยืน  

แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
การก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการจัดการประชุม

ปรึกษาหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การวางกรอบตัวแบบของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ  การก าหนดการมองภาพความเชื่อมโยงตามวงจร เพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ
ในแต่ละระดับ รวมทั้งการน าระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และพัฒนา
ความรู้ของผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนงานตรวจราชการ 

 

 

 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วมระหว่าง  
คณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ สอบทาน/วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงบประมาณ   
แผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือจัดท าทิศทาง/จุดเน้นของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘ วรรคสี่ ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรต ารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณากรอบประเด็นนโยบายส าคัญในการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๓ น าความเห็นของที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มาพิจารณาคัดเลือก 
กรอบประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) ส าหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
และจัดกลุ่มประเด็นการตรวจราชการ หาเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือก พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนงานที่พึงมี 
ตามแนวทางของแผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงบประมาณ และ
มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล  

ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง 
จเรต ารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหา 
ที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายส าคัญที่ก าหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ขั้นตอนที่ ๕ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการ 
ตรวจราชการ กรอบประเด็นการตรวจติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม รูปแบบรายงานของการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
พิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เพ่ือจัดท ารายงานภาพรวมผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ขั้นตอนที่ ๖ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) ในการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ และกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และการมอบหมายทีมงาน 
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘ 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง ส าหรับ
ใช้เป็นทิศทางการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

ขั้นตอนที่ ๘ ประชุมทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือร่วมกันพิจารณากรอบ 
แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการตรวจราชการ  

 - ทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 - ทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ขั้นตอนที่ ๙ ประชุมปรึกษาหารือการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นักบริหารระดับสูง)  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA)  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้ความร่วมมือด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง 
แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๑ แห่ง  และด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
จ านวน ๑๒ แห่ง ที่มีพิกัดดาวเทียมที่ชัดเจน  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม  

ขั้นตอนที่ ๑๐ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 - แนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ภายใต้ประเด็นนโยบาย
ส าคัญ ๒ ประเด็น คือ นโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(Hot Issue) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล  

 - ร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๑๑ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure Services : NGIS Map Portal) สนับสนุน 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รวมทั้งพิจารณาตัวอย่างผลการด าเนินการจัดท าแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๙ 

ขั้นตอนที่ ๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรต ารวจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง เมื่อวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือรับทราบรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามของประเด็นนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ  
รวมทั้งสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ขั้นตอนที่ ๑๓ น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ ๒–๑๑ จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขั้นตอนที่ ๑๔ น าเสนอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

ส าหรับโครงสร้างของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ าแนกออกเป็น ๖ บท ดังนี้ 
 บทที่ ๑  บทน า 
 บทที่ ๒  ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 บทที่ ๔  การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 
 บทที่ ๕ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 บทที่ ๖ แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐ 

บทที่ ๒ 
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งบริบทดังกล่าวจะส่งผลกระทบ          
ต่อการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

กรอบของกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด ทฤษฎี นโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว 
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ก าหนดให้ 
“การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน 
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”  

๓. มาตรา ๑๐ วรรคแรก ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ 
หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่การตรวจราชการ
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ 
วรรคสี่ ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการ
ประจ าปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการ
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ประจ าปี  ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือ
ในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้” 

๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมวด ๑ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ก าหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง (ก.ธ.จ.) ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี     
เขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดนั้น เพ่ือสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 

๖. หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง  แนวพระราชด าริ  “เข้ าใจ เข้ าถึ ง และพัฒนา”                     
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น ามาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 

๗. นโยบายจากเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช .) วิสัยทัศน์ของ       
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  คือ สังคมจะต้อง      
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยุทธศาสตร์หลักท่ี   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้  

(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
(๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
(๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม  
(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
(๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคง

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
(๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้ก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย จ านวน ๑๒ ประการ 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย และช่วยให้สังคมไทยสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแส    
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ 

(๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
(๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
(๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
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(๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
(๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
(๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
(๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
(๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
(๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
(๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแบบองค์รวม โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ๖ ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคง

ของประเทศในภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๙. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕–๒๐๒๐ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ  
ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเดินไปข้างหน้า แก้ปัญหาเดิม หรือ ปัญหาเก่า หยุดความขัดแย้ง เพ่ือสร้างเสถียรภาพ และ
ความเข้มแข็งให้ประเทศ 

๑๐.  ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน คือ การแก้ปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ปัญหาปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ แหล่งน้ า
ท าการเกษตร ยาเสพติด ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาสินค้าราคาแพง การบุกรุกท าลายป่า และปัญหาขยะ 

๑๑. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ของส านักงบประมาณ  ซึ่งก าหนดไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ คือ  

(๑) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
(๒) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๔) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต 
(๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
(๗) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๘) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(๙) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
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๑๒. นโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ๑๑ ด้าน โดยมีแหล่งที่มา ๕ แหล่ง ได้แก่ การยึดหลัก
ยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แหล่งที่ ๒ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แหล่งที่ ๓ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  แหล่งที่ ๔ คือ 
เจตนารมณ์ของ คสช. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๙ ประการ ที่ได้ก าหนดเป็นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของ
คนไทย และแหล่งที่ ๕ คือ ปัญหาของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข และความต้องการของประชาชน 

นโยบายการพัฒนาประเทศ ๑๑ ด้านในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล มีดังนี้ 
ด้านที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
ด้านที่ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ด้านที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม 
ด้านที่ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๓. แผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน  ๑๙ เรื่อง ได้แก ่ 
(๑) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(๒) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเละบริการของประเทศ 
(๔) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(๕) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๖) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
(๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(๘) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(๙) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
(๑๐) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
(๑๑) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(๑๒) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
(๑๓) การฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
(๑๔) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
(๑๕) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๖) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
(๑๗) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔ 

(๑๘) การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ 
(๑๙) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการตรวจราชการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ ๒ ประเด็นนโยบาย คือ ประเด็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย 
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท 

เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และข้อจ ากัด ภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
และยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จาก
สภาพแวดล้อมที่ได้จากการตรวจติดตามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับภารกิจ   

แนวทำงและขั้นตอนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. ผู้ตรวจราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทาน/วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์พัฒนา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล เจตนารมณ์  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ปี ๒๐๑๕–๒๐๒๐ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน เพ่ือก าหนด 
ประเด็นนโยบายส าคัญในการตรวจราชการแบบบูรณาการ และก าหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒. ก าหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา เพ่ือตรวจราชการภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Issue) 

๓. คัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายส าคัญที่ก าหนดให้มีการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

๔. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าผู้ตรวจราชการตามประเด็นส าคัญของนโยบาย (Issue) 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และประเด็นการตรวจราชการร่วมกัน  รวมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาการ 
ลงตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าค าสั่งการตรวจราชการของกระทรวง/กรม 

๕. กระทรวงและกรมจัดท าค าสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

๖. ประชุมร่วมกับผู้แทนส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือร่วมกันวางกรอบแนวทางการพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure Services : NGIS Map Portal) สนับสนุนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕ 

๗. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) รอบที่ ๑ 
(Project Review and Progress Review) 

๘. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ภาพรวมรายประเด็นนโยบาย/จุดเน้น
รอบท่ี ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๙. ประชุมผู้ตรวจราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Issue) และประเด็นนโยบายเร่งด่วน (Hot Issue)  

๑๐. น าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน โดยประมวลปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับทราบและพิจารณา ความก้าวหน้าและข้อจ ากัด และ
หาแนวทางการผลักดันความส าเร็จร่วมกัน และจัดท ารายงานภาพรวม (SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป 

๑๑. แจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 
ผู้ตรวจราชการไปด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือประมวลความส าเร็จตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๑๒. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) รอบที่ ๒ 
(Monitoring/Evaluation) 

๑๓. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายประเด็นนโยบายรอบที่ ๒ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

๑๔. น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) ในรายงานผลการตรวจราชการ
ประจ าปี  (Annual Inspection Report: AIR) ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือทราบและ/หรือพิจารณา และรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

ทั้งนี้ จากแนวทางและขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ดังกล่าว จึงมีกรอบแนวทาง  
การตรวจราชการแบบบูรณาการ และค าสั่งการตรวจราชการ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖ 

แผนภำพที่ ๒ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๗ 

บทที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบกรอบแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
และประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  และน ามา
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการได้ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ :  

เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ :  
 ๑) การขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๒) เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
 ๓) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และฝ่ายบริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ :   
๑) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
๒) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) 

เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดของการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของโครงการภายใต้แผนงาน 
บูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ และประเด็นปัญหาการ
จัดการขยะเฉพาะพ้ืนทีใ่ห้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

กลยุทธ์ การตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเฉพาะพ้ืนที่  

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 (Hot Issue) 

เป้าประสงค์ เพ่ือกระตุ้น เร่งรัดการน านโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับต าบลไปปฏิบัติโดยให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล  

กลยุทธ์ การตรวจราชการเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในส่วนของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 

เครื่องมือในการตรวจราชการ 

 ประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่จังหวัด (Area Based)  การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกตรวจติดตามเฉพาะจุดเน้น และประเด็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  
ที่มีความส าคัญ  สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพพ้ืนที่ และศักยภาพของจังหวัด เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
เพ่ิมความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการในเชิงพ้ืนที่ 
และระดับนโยบาย 

 ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหาเชิงเศรษฐกิจ 
ฐานรากของพ้ืนที่จังหวัด  (Area Based)  จุดเน้นในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
ของรัฐบาล  และความสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละจังหวัด เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกตรวจติดตาม 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร  และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประเมินผลส าเร็จของ
มาตรการ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการในเชิงพ้ืนที่ และระดับนโยบาย 

รอบระยะเวลาการตรวจราชการ 

รอบการตรวจราชการแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ 
รอบที่ ๑ : Project and Progress Reviews : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ๒๕๕๙   

โดยตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกันอย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ  

รอบที่ ๒ : Monitoring/Evaluation :  ระหว่างเดือน สิงหาคม–กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการ
ติดตามประเมินผลในภาพรวม โดยตรวจติดตามในพ้ืนที่ร่วมกัน อย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด เพ่ือติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ และการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม 
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๑๙ 

การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต และ
น าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัด 

ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

การจัดท ารายงานภาพรวมทั้งประเทศ 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี 

ครั้งที่ ๑  จัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดท า
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ให้แล้ว
เสร็จต่อไป  

ครั้งที่ ๒  จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report : 
๒๐๑๖) ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

การรายงานผลการตรวจราชการที่ สามารถสร้างคุณค่าให้กับระบบการตรวจราชการได้ 
ควรมีการน าเสนอรัฐบาลได้ว่า การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีปัจจัยใดที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ ภารกิจใด 
ที่ควรจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือการด าเนินการใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
ท างานร่วมกันได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ  
และปัจจัยที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน ฯลฯ  นอกจากนี้ การรายงานผลการตรวจราชการจะต้องมีความรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

กรณีที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม  
ที่ได้รับมอบหมาย พบประเด็นปัญหาส าคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ซึ่งนอกเหนืออ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจ้งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรายงานนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการตรวจราชการ 
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๒๐ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
 
 

๑. เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง 
   รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน แบ่งออกเป็น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง (การคัดแยก) โดยประชาชน 
สถานประกอบการ และสถานบริการด าเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายที่ก าหนดก่อนส่งก าจัด 
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้สถานที่ราชการ  สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน สถานประกอบการที่จ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ลด ละ และเลิกการใช้ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์ก าจัดยากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคบริการ (Green procurement) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลางทาง (การจัดเก็บขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) ด้วยการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท  ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย  สนับสนุนให้มีการจัดระบบ
ผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย  ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน  จัดให้มีระบบการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ เมื่อหมดอายุการใช้งานตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยปลายทาง (การก าจัดขยะ) คือ การเพ่ิมศักยภาพการก าจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ซึ่งประกอบด้วย การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ จัดให้มีศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  แปรรูปผลิตพลังงานและคัดแยกเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง 
และท าปุ๋ยอินทรีย์ จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน  สถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตราย และศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ  

๒. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม  
     เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
   ๓.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด  
   ๓.๒ เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจากการตรวจ
ติดตามของผู้ตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๓.๓ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงาน 
บูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่  

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
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๒๑ 

ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ และความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบาย
ส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  
   ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วย
ประสาน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม  
   ๔.๑ เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงาน 
บูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามเอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  แนวทางการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) การจัดท าแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การ
ปฏิบัติ กฎหมาย  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๒) การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บและก าจัด (ระบบ
ก าจัดของเสียรวม สถานีขนถ่าย การจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม) 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๓) การส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ และ
การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (พลังงานเชื้อเพลิง RDF) 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(๔) การก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย และการ
ลักลอบทิ้ง 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงการคลัง 

(๕) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
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๒๒ 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) การเสริมสร้างศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๔.๒ เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๑๘ แห่ง 

๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม  เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้ 
- รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ๒๕๕๙ 
- รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน ๒๕๕๙ 

๖. ประเด็นการตรวจติดตาม   

ตารางที่ 5 ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย รอบที่ 1 
  (Project and Progress Reviews) และรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)    

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

๖ .๑  การแก้ ไขปัญหาการจั ดการขยะมู ลฝอย 
ซึ่ งพบจากการตรวจติดตามของผู้ ตรวจราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถ้ามี)  

๖.๑ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
๖.๒ ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะโดยจ าแนก 
แต่ละประเภท 

๖.๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม และ 
แนวทางในการบริหารจัดการขยะจ าแนกแต่ละ
ประเภทขยะของจังหวัด  
๖.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
๖.๔  ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด
ของการด าเนินโครงการ 
      ๖.๔.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
      ๖.๔.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะมลูฝอยของจังหวัด (ถ้ามี) 
 

๖.๓ ผลความคืบหน้าในการด าเนินการ 
      (๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
      (๒ ) โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี) 
๖.๔ ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการถ่ายโอนการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ผลลัพธ์ของโครงการ  
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  ผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 
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๒๓ 

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

๖.๕ ปัญหาเฉพาะพ้ืนที ่
      ๖.๕.๑ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้
จ านวน ๑๕ แห่ง  
      ๖.๕.๒ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๓ แห่ง 
๖.๖ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๖.๗ ประเด็นที่จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ 

๖.๕ ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิด
ด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
๖.๖ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๖.๗ ประเด็นที่จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ 

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  ๗.๑ พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม  
    ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 

       เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในภารกิจของกระทรวง (Function) ที่ใช้เป็น
จุดยึดโยงการท างานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณา
การการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีลักษณะ
โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง มีพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชน
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี)  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า (Value for 
Money) ของแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย  ดังนี้ 

 7.2.1  โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการเก็บและก าจัด และแนวทางการ
ด าเนินการส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ รวมทั้งแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๑๑๔ โครงการ  ด าเนินการในพ้ืนที่ ๔๗ จังหวัด 

 7.2.๒ ติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  

 7.2.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้  การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะตรวจติดตามในพ้ืนที่  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 
ของคณะผู้ตรวจราชการ 

 
 
 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๒๔ 

   ๗.๓ การตรวจติดตาม 
     ๗.๓.๑  จังหวัดที่มีการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการ  
   ตรวจติดตามร่วมกันในพ้ืนที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด โดย 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกันตรวจติดตาม 
    (๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพ
การจัดเก็บและก าจัด และแนวทางการด าเนินการส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ รวมทั้งการแปรรูป 
เพ่ือผลิตพลังงาน 
    (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)   
   (๓) ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  
   (๔) การจัดการขยะแต่ละประเภท 
  ๗.๓.๒  จังหวัดที่ไม่มีการตรวจราชการร่วมกัน 
       (๑)  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตาม 
          (๑.๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ 
ขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บและก าจัด และแนวทางการด าเนินการส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ รวมทั้ง 
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน  
    (๑.๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)   
   (๑.๓) ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
   (๑.๔) การจัดการขยะแต่ละประเภท 
      (๒)  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ และส่งรายงาน
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประมวลผลในภาพรวม ดังนี้ 
             (๒.๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ  แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อ ๔.๑ 
       (๒.๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๒๕ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจติดตามการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย      
   ๗.๓.๓  จังหวัดที่ไม่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการในพ้ืนที ่
    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
(ถ้ามี) ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ  
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘  ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่
สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ (ถ้ามี) และการจัดการขยะแต่ละประเภท 

    ๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม 
   เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

     7.4.1 รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้ 

ตารางที่ 6  ตัวอย่างประเด็นค าถามส าหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
๑. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจาก
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถ้ามี) 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

๒. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม และแนวทางใน
การบริหารจัดการขยะจ าแนกแต่ละประเภทขยะของ
จังหวัด (การคัดแยก การจัดเก็บขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น การก าจัดขยะ(ขยะมูลฝอยตกค้าง ขยะ 
มูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ 
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย)) 
 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของ
การด าเนินโครงการ 
    ๔.๑ ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
 

 
 
- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๒๖ 

ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
 
    ๔ .๒  โค รงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)  

- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในจังหวัด 
 

๕. การแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
     ๕.๑ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ จ านวน 
๑๕ แห่ง  
     ๕.๒ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๓ แห่ง 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๖. ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๗. ประเด็นที่จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ 

- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

   7.4.2 การสังเกตการณ์โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  
แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ หรือโครงการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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๒๗ 

   ๗.๕ การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
    ๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ 
  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
         ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอ
ปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
   ๗.๕.๒  การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 
    ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และน าเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร  ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวล
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี  ภายใน 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual 
Inspection Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป  
   ครั้งที่ ๒  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual 
Inspection Report : 2016) ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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๒๘ 

 ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 

๑. ความเป็นมา 
   ๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการ 
การด าเนินมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
อย่างยั่งยืน งบประมาณ ๖,๕๔๑,๐๙๐,๐๓๐ บาท  โดยกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตาม 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
   ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการการด าเนินการ
สนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน ๒๑ จังหวัด งบประมาณ ๔๙๐,๖๐๑,๕๕๐ บาท โดยกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
   ๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๘   เห็นชอบมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท 
   ๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากกรอบวงเงินที่ได้มีมติอนุมัติหลักการไว้เดิมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท 
อีกจ านวน ๑,๖๓๘.๗๗๖๓ ล้านบาท  
   ๑.๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ และ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็น เห็นชอบให้ด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล และ
จัดสรรงบประมาณให้ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท และให้นับรวมโครงการ 
ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
และการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ซ้ าซ้อนกันด้วย  ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้ ๓ มาตรการไม่มีความซ้ าซ้อนกันก็ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับ ๓ มาตรการดังกล่าว 
ในวงเงินรวมไม่เกิน ๓๙,๗๔๓.๗๗๖๓ ล้านบาท  
   ๑.๖ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติ เม่ือวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘   อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลา 
การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙”  และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ภายในกรอบวงเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท  
   ๑.๗ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติ เม่ือวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   อนุมัติการแก้ ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับต าบลในส่วนที่ก าหนดให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่  
๑ – ๑๘ จาก “ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙” และแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบลในส่วนที่ก าหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” 
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๒๙ 

   ๑.8 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559  อนุมัติการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  1 กันยายน ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส าคัญ เร่งด่ วน 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
จาก “ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕8” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” และการสนับสนุนการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรฯ ขอให้ค านึงถึงการจัดหาเครื่องจักรการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศ    
   ๑.๙ ส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑.๙.๑ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๒,๙๖๘,๗๙๔ บาท ประกอบด้วย 
      (๑) สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด จ านวน ๓,๘๒๗ โครงการ 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๙๖๘,๗๙๔ บาท   
      (๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.๙.๒ มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  จ านวน ๒๕๔,๒๘๐,๕๐๐ บาท  เพ่ือจัดหาเครื่องจักรกล ๔๒๑ รายการ ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด  
     ๑.๙.๓ มาตรการส่ งเสริมความเป็นอยู่ ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท  รวมทั้ งสิ้ น 
๓๖,๔๖๒,๑๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
      (๑) สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด จ านวน ๗,๒๕๕ ต าบล  
เป็นเงิน ๓๖,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
       (๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท 

ตารางที่ ๗  ตารางงบประมาณทีส่ านักงบประมาณได้อนุมัติเพื่อใหก้ระทรวงมหาดไทยด าเนินการ 

มาตรการ งบประมาณ (บาท) 
ด าเนินโครงการ บริหารจัดการ รวม 

๑. มาตรการฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ๓,๒๐๐,๙๖๘,๗๙๔ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๑๒,๙๖๘,๗๙๔ 
๒. มาตรการฯ จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ   ๒๕๔,๒๘๐,๕๐๐ - ๒๕๔,๒๘๐,๕๐๐ 
๓. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล     
   ต าบลละ ๕ ล้านบาท 

๓๖,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ ๓๖,๔๖๒,๑๘๗,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๙,๗๓๐,๒๔๙,๒๙๔ ๑๙๙,๑๘๗,๐๐๐ ๓๙,๙๒๙,๔๓๖,๒๙๔ 

๒. เป้าหมายในการตรวจติดตาม 
  ๒.๑ เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้มีการน านโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล  ไปปฏิบัติโดยให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ กลุ่มของเกษตรหรือองค์กรของเกษตรกรมีความเข้มแข็งและรายได้เพ่ิมขึ้น  
ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
(๗๖ จังหวัด) 
    ๒.๑.๒ เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตามมาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (๒๑ จังหวัด : กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 
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๓๐ 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ ล าปาง ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย สกลนคร 
อุบลราชธานี ชุมพร ปัตตานี พังงา ยะลา) 
    ๒.๑.๓ เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท  (๗๖ จังหวัด) 
  ๒.๒ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล  ตามข้อ 2.๑.๑–2.๑.๓ และรายงานผลการประเมินต่อรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล) 
  ๓.๒ ประเมินผลส าเร็จของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล 
  ๓.๓ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล) 

๔. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม 
  รอบท่ี ๑  :  กุมภาพันธ์–มีนาคม ๒๕๕๙ 
  รอบท่ี ๒  :  สิงหาคม–กันยายน ๒๕๕๙ 

๕. ประเด็นการตรวจติดตามและกรอบการประเมินผล 
   ๕.๑ ประเด็นการตรวจติดตาม 
     ๕.๑.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ตารางที่ 8 ตารางประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการ
  กระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  

รอบ 1 รอบ 2 
ภาพรวมระดับจังหวัด ภาพรวมระดับจังหวัด 

1. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ตามมาตรการฯ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการฯ จัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรฯ และมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท ในภาพรวม 
ของจังหวัด 
2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
ด าเนินโครงการ ทั้ง 3 มาตรการ 
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

1. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
2. ผลความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ ตามมาตรการฯ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการฯ จัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรฯ และมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท ในภาพรวมของ
จังหวัด 
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
4. ภาพรวมความส าเร็จของการด าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล) 

ภาพรวมรายต าบล (จังหวัดละอย่างน้อย 1 ต าบล)  
1. ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ ตามมาตรการฯ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มาตรการฯ จัดหา
เครื่องจักรการเกษตร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้านบาท ภาพรวมของต าบล 
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รอบ 1 รอบ 2 
2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
ด าเนินโครงการ ทั้ง 3 มาตรการ 
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ 
ทั้ง 3 มาตรการ 
หมายเหตุ 
• การคัดเลือกต าบลเป้าหมาย 
 - กรณี  ๒๑  จั งห วัด  (ตามมาตรการฯ  จั ดห า

เครื่องจักรกลการเกษตรฯ)  ให้เลือกต าบลที่มี
โครงการตามมาตรการฯ จัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรฯ เป็นล าดับแรก  

 - นอกเหนือ ๒๑ จังหวัด  ให้เลือกต าบลที่ได้รับ
งบประมาณตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นล าดับแรก   

 ทั้ งนี้   เนื่ องจากทุกต าบลได้รับงบประมาณตาม
มาตรการฯ ต าบลละ ๕ ล้านบาท อยู่แล้ว 
• ใช้แบบสอบถามจัดเก็บข้อมูลร่วมด้วย 
 - ผู้แทนกลุ่ มที่ ได้ รับงบประมาณทุกโครงการ 

ในพื้นที่ต าบลเป้าหมาย  โครงการละ ๑ ชุด  
 - ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต าบลเป้าหมาย  จ านวน 

๕๐ ชุด   
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือน ามาประกอบการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นเท่านั้น  มิได้ใช้หลักการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 

     ๕.๑.๒ การตรวจติดตามของกระทรวง 

ตารางท่ี 9 ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่ ของแต่ละกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

กระทรวง ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่ 
1. กระทรวงมหาดไทย - ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่ งยืน โครงการตามมาตรการฯ จัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรฯ และโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
ต าบลละ ๕ ล้านบาท ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
เบิกจ่าย 
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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กระทรวง ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่ 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จานวน ๒๗๑ โครงการ (ในพ้ืนที่  ๒๓ จังหวัด : 
เชียงราย ตาก นครสวรรค์ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน ชัยภูมิ 
นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
จันทบุรี นครนายก สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว ตรัง ยะลา 
สงขลา สุราษฎร์ธานี) และโครงการตามมาตรการฯ จัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรฯ จ านวน ๑๒๗ รายการ (ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด : แพร่ เลย ยะลา)  
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน
ส านักงานจังหวัด 
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม - ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน ๑๒ โครงการ (ในพ้ืนที่ ๒ จังหวัด : ร้อยเอ็ด 
ตรัง) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน
ส านักงานจังหวัด 
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน ๑ โครงการ (ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น) ซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วย
เบิกจ่ายแทนส านักงานจังหวัด 
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5. กระทรวงสาธารณสุข - ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน ๑ โครงการ (ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนส านักงาน
จังหวัด 
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

   ๕.๒ กรอบการประเมินผล 
    ๕.๒.๑  ประเมินผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ  โดยยึดวัตถุประสงค์ของมาตรการเป็นหลัก 
ในการประเมินผล 
    ๕.๒.๒  ประเมินผลกระทบภาพรวมของ ๓ มาตรการ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลที่เลือกตรวจติดตาม 

๖. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  ๖.๑ พื้นที่การตรวจติดตาม 
  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงร่วมกันตรวจติดตามร่วมกันในพ้ืนที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด ส าหรับการลงพ้ืนที่ 
ตรวจติดตามการด าเนินโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๖.๒ วิธีการตรวจติดตาม 
 ๖.2.๑ รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๖.2.๒ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน ๔ แบบ โดยด าเนินการ ๒ วิธี คือ 
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     (๑) ส่งแบบสอบถามล่วงหน้า   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีจะส่ง
แบบสอบถามให้จังหวัดเพ่ือส่งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายที่เลือกตรวจติดตามล่วงหน้าก่อน
ก าหนดการตรวจติดตาม  และให้จังหวัดเก็บแบบสอบถามคืนให้กับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในวันที่
ตรวจติดตาม ประกอบด้วย 

    (๑.๑) แบบที่ ๑  แบบสอบถามผู้แทนผู้เสนอโครงการฯ ภายใต้มาตรการฯ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โครงการละ ๑ ชุด 
    (๑.๒) แบบที่ ๒ แบบสอบถามผู้แทนผู้เสนอโครงการฯ ภายใต้มาตรการฯ 
จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร  โครงการละ ๑ ชุด 
    (๑.๓) แบบที่ ๓ แบบสอบถามผู้แทนผู้เสนอโครงการฯ ภายใต้มาตรการฯ  
ต าบลละ ๕ ล้านบาท  โครงการละ ๑ ชุด 
    (๑.๔) แบบที่ ๔  แบบสอบถามประชาชนทั่วไป  จ านวน ๕๐ ชุด 
    (๒) เก็บข้อมูลในวันที่ตรวจติดตาม  คณะผู้ตรวจราชการให้ประชาชนกรอกข้อมูลใน
แบบที่ ๔ แบบสอบถามประชาชนทั่วไปในวันที่ตรวจติดตาม  ทั้งนี้ จ านวนแบบสอบถามที่เก็บในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
      อนึ่ง  ส าหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะใช้แบบสอบถามตามข้อ (๑.๑) – (๑.๔) 
ในการตรวจติดตามโครงการที่ส่วนราชการในสังกัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนหรือไม่  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้น ๆ 
    ๖.2.๓ การตรวจติดตามการด าเนินโครงการในพื้นท่ี  
  ๖.๓ การรายงานผลการตรวจติดตาม 
   ๖.๓.๑ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  :  น ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
   ครั้งที่ ๒  ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
   ๖.๓.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  :  น ารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
   ครั้งที่ ๒  ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
   ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
   ๖.๓.๓ ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี : น ารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ  เสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
     ครั้งที่ ๑ สรุปผลการตรวจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอ
นายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ ๖ เดือน  
(Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ต่อไป 
     ครั้งที่ ๒ น ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report : ๒๐๑๖) เสนอนายกรัฐมนตรี /คณะรัฐมนตรี  ภายในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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บทที่ ๔ 
กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 
ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเป็นมา 

  คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้น าเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานตรวจราชการ 
โดยให้ประสานรายละเอียดของการตรวจราชการแบบบูรณาการทั้งประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล มาประกอบการน าระบบของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และระบบของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ 
ผู้ตรวจราชการได้มีข้อมูลศึกษาล่วงหน้าก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  

แนวทาง/ขั้นตอนการน าระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้
ประกอบการตรวจราชการ 

  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ  
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานสถิติแห่ งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของภาครัฐ เพ่ือเสนอ
แนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย 
  - ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) 
ผู้ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง การติดตามภัยพิบัติ ความมั่นคงของชาติ โดยจะรับข้อมูลจากดาวเทียม น ามา
แปลผลเป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ตัวอย่างส าคัญในการน าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้ ได้แก่  
การติดตามพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การติดตามพ้ืนที่เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ บริเวณเทศบาลต าบล
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๓๕ 

แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘ การบริหารจัดการบ่อขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 1 
  - ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นหน่วยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือด้าน
ช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบภูมิสารสนเทศกลางฯ โดยผ่านระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารฯ ๒๕ หน่วยงาน ได้แก่ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  
กรมข่าวทหารอากาศ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวง
คมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมแผนที่ทหาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน กรมอุทกศาสตร์ กรมธนารักษ์  
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมป่าไม้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แล้ว มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์ 
ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้หาก ๒๕ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลางฯ ผ่านเครือข่ายสื่อสารฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ตรวจราชการ
สามารถสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ๒๕ หน่วยงานดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายฯ เพ่ือสนับสนุนการตรวจ
ราชการได้ นอกจากนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังมีการวางระบบ GIN Conference เพ่ือใช้ส าหรับการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านเครือข่าย GIN  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือโทรศัพท์พกพา 
ชนิดต่าง ๆ โดยวางระบบการประชุมไว้ที่ส านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งผู้ตรวจราชการสามารถใช้   
GIN Conference สนับสนุนการตรวจติดตามงานในพ้ืนที่ได้2 
  - ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นหน่วยที่ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (Statistical 
Geographic Information System : SGIS)  ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่ (Spatial Statistics) 
ในลักษณะของแผนที่ (Thematic Maps) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพการกระจายตัว การกระจุกตัวของสารสนเทศสถิติที่น่าสนใจ และ 
การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ โดยการสืบค้นข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศสถิติ  สามารถสืบค้น
ผ่านเว็บบราวเซอร์ ที่เว็บไซต์ http://statgis.nso.go.th3 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องร่วมกันในการก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ โดยการน าร่องข้อมูลแผนที่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม ประกอบการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจัดท าข้อมูลแผนที่ 
ภาพถ่ายดาวเทียม ในส่วนของปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ (สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 
ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง 

                                                        
1  เอกสาร PowerPoint ของ ประกอบการประชุมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ประกอบการประชุมปรึกษาหารือการ ประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
2 เอกสาร PowerPoint ของ ประกอบการประชมุของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการประชุมปรึกษาหารือการ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
3 ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th 

http://statgis.nso.go.th/
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แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๑๘ แห่ง) ซึ่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ประสานขอ
ข้อมูลพิกัด และรายละเอียดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดต่าง ๆ จากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีพิกัด
ดาวเทียมที่ชัดเจน จ านวน ๑๓ แห่ง  และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้น าไปจัดท า
ข้อมูลแผนทีภ่าพถ่ายดาวเทียม เป็นตัวอย่างส าหรับสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓  แผนผังกรอบการประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สนับสนุน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

ถ่ายภาพดาวเทียม  
ประมวลผล จัดท าเป็น 

ภาพถ่ายดาวเทียม 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

คณะท างานจัดท าแผน 
และขับเคลื่อนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ 

ประสานขอข้อมูลพิกัดที่ต้ัง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อน าไปจัดท า 
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม 

ข้อมูลพิกัดสถานที่ 
ก าจัดขยะมูลฝอย  

๑๓ แห่ง 

 

ประชุมปรึกษาหารือก าหนดแนวทาง 
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มาประยุกต์ใช ้

ก าหนดให้น าระบบของ  
สทอภ. สรอ. และ สสช. 

มาสนับสนุนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

ส ารวจข้อมูลสถิตกิารบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

 
ข้อมูลสถิติการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
ประชุมปรึกษาหรือเพื่อพจิารณาผลการจัดท า 
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมฯ  และพจิารณา 

วางแนวทางการพัฒนาและการประยกุต์ใช้ระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง 

ของประเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ 

ผู้ตรวจรำชกำร 
น ำแผนที่ ภำพถ่ำยดำวเทยีม  

และข้อมูลสถติ ิ
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

ประกอบกำรตรวจตดิตำม 
ประเด็นนโยบำยส ำคัญ 
ของรัฐบำล (Issue) 

กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
และสิ่งแวดล้อม 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๓๗ 

การใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการ 

ปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้มีการพัฒนา และถูกน ามาใช้สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ ระบบติดตามแผนงาน โครงการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Geographical Area-based Mapping) เป็นระบบที่มีการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหาร (Management 
Information System : MIS) กับแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ผู้บริหารของกระทรวงสามารถเห็นภาพผลการ
ด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ในรูปของแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปประกอบการพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ระบบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้เห็นสภาพพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะภัยแล้ง สภาพโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของแต่ละหน่วยงาน ต าแหน่งที่ตั้งของแต่ละโครงการ ความซ้ าซ้อนในการด าเนินการโครงการ ต าแหน่งที่ตั้งของ
โครงการอยู่ในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

ในการนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ 
ตรวจราชการ จะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาครัฐ อาทิ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  
ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการพัฒนาให้กับกระทรวง  
ต่าง ๆ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ภูมิสารสนเทศสถิติ (SGIS)  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ต่อไป ซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจราชการสามารถเห็นภาพผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ในรูปของ
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิสารสนเทศ มาใช้เพ่ือประกอบการศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม รวมถึงเพ่ือประกอบการให้ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ ส่วนกลาง และระดับ
นโยบายแก่หน่วยรับตรวจได้  ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
จังหวัดนครนายก จัดท าโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปรากฏ 
ตามแผนภาพที่ ๔ 

 
 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓๘ 
 

 
แผนภาพที่ ๔ ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดนครนายก 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๓๙ 

ทิศทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 

ในเบื้องต้น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยจะก าหนดกรอบของรายการชุดข้อมูลส าหรับใช้บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และในระบบ 
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  ดังนี้ 

รายการชุดข้อมูลบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ  
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  

๑. แผนงาน/งาน/โครงการ 
๒. นโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อน* 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
๔. ข้อมูลสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการ* 
๕. งบประมาณด าเนินการ* 
๖. จังหวัดที่ตั้งโครงการ 

๗. สถานที่ตั้งโครงการ 
๘. พิกัดดาวเทียม (UTM)   
๙. เขตตรวจราชการ 
๑๐  ผลการด าเนินการโครงการ* 
๑๑. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ* 
๑๒. แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม * 

 * = เป็นรายการชุดข้อมูลที่ปรากฏเฉพาะบนระบบภูมิสารสนเทศ 
 

 
 
แผนภาพที่ ๕ ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนงำน/งำน/
โครงกำร 

 ข้อมูลสาระส าคัญ 
ของโครงการ 

 งบประมาณ 
ด าเนินการโครงการ 

 

 จังหวัดที่ตั้ง 
โครงการ 

  

 พิกัด 
ดาวเทียม  

 สถานที่ตั้ง 
โครงการ 

 แผนที่  ภาพถ่าย 
ดาวเทียม  

 เขต 
ตรวจราชการ  ผลการด าเนิน 

โครงการ 

 ปัญหา 
อุปสรรค 

 หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 นโยบาย 
รัฐบาล 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๔๐ 

ตารางท่ี ๑๐ รายละเอียดชุดข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
ที ่ ชื่อชุดฐานข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล/ผู้น าเข้าข้อมูล 
๑ เขตตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 -เขตตรวจราชการ/จังหวัด  

๒ แผนงาน/งาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ  
๓ นโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อน หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน  
๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ชื่อหน่วยงาน/กรม/กระทรวง  
๕ จังหวัดที่ตั้งโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ชื่อจังหวัด  
๖ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ  
๗ พิกัดดาวเทียม (UTM)  หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ค่า X  
 - ค่า Y  
๘ ข้อมูลสาระส าคัญของแผนงานโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - หลักการ/แนวคิด  
 - วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
๙ งบประมาณด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ประเภทงบประมาณ  
 - จ านวนเงินงบประมาณ  
๑๐ ผลการด าเนินการโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ 
 - ผลการด าเนินการ /หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
๑๑ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
 - ปัญหาอุปสรรค  
๑๒ แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม 

- ภาพแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม 
ส านักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๔๑ 

บทที่ 5 
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ในส่วนของบทที่ ๕ เป็นการน าเสนอร่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นการประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน จ าแนกเป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๑  กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นการประเมินผล/ 

ตัวชี้วัดผลงาน 
สปน. 

(น้ าหนัก) 
กระทรวง 
(น้ าหนัก) 

มิติท่ี ๑ : มิติประสิทธิผล ร้อยละ    
๑.๑ 

ระดั บความส า เร็ จของการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระดับบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เป็นไปตามแนวทางหรือวิธีการ
ที่ก าหนด   

ระดับความส าเร็จของรายงานการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วน
ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 

  

๑.๒ ระดับความส าเร็จของข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่หน่วยรับตรวจด าเนินการเป็นไปตาม
แนวทางหรือวิธีการที่ก าหนด 

  

มิติท่ี ๒ :  มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ    
๒.๑ การพัฒ นาระบบการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร   

มิติท่ี ๓ :  มิติประสิทธิภาพ ร้อยละ    
๓.๑ การพัฒนารายงานผลการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ 
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 

  

๓.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ตรวจราชการ 

ค วาม ส า เร็ จ ข อ งก ารพั ฒ น าระบ บ 
การตรวจราชการ 

  

มิติท่ี ๔ :  มิติการพัฒนาองค์กร ร้อยละ   
๔.๑ ระดั บความส า เร็ จของการ

พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาภายใน
องค์กรการตรวจราชการ ของกระทรวง 
และของส านักนายกรัฐมนตรี 

  

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 



ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ควำมคืบหน้ำ

ก.ย. ต.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. (ร้อยละ)

1 การสอบทาน/วิเคราะห ์ข้อมูลยทุธศาสตร์ประเทศและนโยบาย
รัฐบาล ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปญัหาเร่งด่วนของประเทศและ
ความต้องการของประชาชน

2 การระดมความเหน็ของผู้ตรวจราชการเพือ่ก าหนดกรอบ
ประเด็นนโยบายส าคัญในการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
      (๒.๑) ประชุมปรึกษาหารือเพือ่จัดท าแผนการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการแบบบรูณาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรค
ส่ี ระหว่างผู้ตรวจราชการ และผู้แทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่พิจารณาก าหนดกรอบประเด็นนโยบายส าคัญในการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดกลุ่มประเด็นการตรวจ
ราชการส าหรับเปน็กรอบประเด็นนโยบายส าคัญการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       (๒.๒) ประชุมปรึกษาหารือของผู้ตรวจราชการ เพือ่
ก าหนดกรอบประเด็นนโยบายส าคัญในการตรวจราชการแบบ
บรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  และกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เบือ้งต้น

3 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนและขับเคล่ือนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๕๙ เพือ่ก าหนดแนวทางกรอบประเด็นและวิธีการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทัง้
พิจารณา/กล่ันกรองข้อเสนอแนะรายงานในภาพรวม

4 วิเคราะหแ์นวทางการด าเนนิแผนงาน/โครงการ มาตรการ 
ภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและ
ส่ิงแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เร่ือง 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ : มาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่
ระดับต าบล เพือ่ก าหนดจุดเนน้ และประเด็นทีจ่ะตรวจติดตาม
ภายใต้จุดเนน้

พ.ย. ต.ค.พ.ค.เม.ย.ธ.ค. ม.ค.

บทที่ ๖
แผนปฏิบตัริาชการ (Action Plan) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ ๑๒ แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

2558 2559

                   ในบทที่ ๖ จะกล่าวถงึแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอยีด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้



ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ควำมคืบหน้ำ
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5 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคล่ือนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๕๙ เพือ่พิจารณาประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) ในการ
ตรวจราชการแบบบรูณาการ และกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการแบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และร่างแผนการตรวจราชการแบบ
บรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙

6 จัดท าค าส่ังส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การตรวจราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการส านกั
นายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามใน
ค าส่ัง ส าหรับใช้เปน็ทศิทางการจัดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบรูณาการ

7 ประชุมทมีปฏบิติังานตรวจราชการแบบบรูณาการ เพือ่ร่วมกนั
พิจารณากรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบรูณาการ และ
ขั้นตอนการตรวจราชการ

8  ประชุมร่วมกบัผู้แทนส านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูิสารสนเทศ ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ ส านกังานสถิติ
แหง่ชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ปรึกษาหารือเพิม่
ประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบรูณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และแผนที ่ภาพถ่าย
ดาวเทยีม

9 ประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ขับเคล่ือนการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

10 จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

11 แจ้งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดทีใ่ช้เปน็กรอบในการประเมินผลการ
ตรวจราชการแบบบรูณาการ

12 ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงออกตรวจราชการแบบบรูณาการในพืน้ทีร่่วมกนัใน
รอบที ่๑ อยา่งนอ้ยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด ในช่วงเดือน
กมุภาพันธ-์มีนาคม ๒๕๕๙
     - การตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่ขับเคล่ือนประเด็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) เร่ือง การจัดการขยะมูล
ฝอยและส่ิงแวดล้อม 
     - การตรวจราชการแบบบรูณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (Hot Issue) เร่ือง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ : 
มาตรการส่งเสริมความเปน็อยูร่ะดับต าบล

13 กระทรวงจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
รอบที ่๑ ภายในวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

14 ประชุมผู้ตรวจราชการเพือ่ติดตามความกา้วหนา้ของ
การด าเนนิงานประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue)

15 จัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบรูณาการ โดยประมวล
ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการใหแ้ล้ว
เสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ
ในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : 
SAIR) ใหแ้ล้วเสร็จต่อไป



ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ควำมคืบหน้ำ

ก.ย. ต.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. (ร้อยละ)พ.ย. ต.ค.พ.ค.เม.ย.ธ.ค. ม.ค.

2558 2559

16 แจ้งหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบ/หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องรับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ตรวจราชการไปด าเนนิการ และ
รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี
 ภายในเดือนกนัยายน ๒๕๕๙ 

17 ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงออกตรวจราชการแบบบรูณากรในพืน้ทีร่่วมกนัใน
รอบที ่๒ อยา่งนอ้ยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กนัยายน ๒๕๕๙
     - การตรวจราชการแบบบรูณาการเพือ่ขับเคล่ือนประเด็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) เร่ือง การจัดการขยะมูล
ฝอยและส่ิงแวดล้อม 
     - การตรวจราชการแบบบรูณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (Hot Issue) เร่ือง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ : 
มาตรการส่งเสริมความเปน็อยูร่ะดับต าบล

18 กระทรวงจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
รายรอบที ่๒ (AIR) ภายในวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙

19 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องกราบ
เรียนนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

20 จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการภาพรวมรอบ
ที ่๒ และรายงานประจ าป ี(AIR) กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

21 พัฒนาผู้ตรวจราชการ และบคุลากรสนบัสนนุการตรวจราชการ
ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
(PG-Participatory Governance)

22 ประเมินผลพึงพอใจของผู้บริหารทีม่ีต่อรายงานผลการตรวจ
ราชการ

ด าเนนิการส้ินปงีบประมาณ




