แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รวบรวมโดย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

คำนำ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ “กำรตรวจรำชกำร”
เป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดทำ
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดทำภำรกิจต่ำง ๆ ของภำครัฐ ซึ่งตำมระเบียบดังกล่ำวในข้อ ๘ วรรคสี่
ได้กำหนดไว้ว่ำ “ให้ ส ำนั กงำนปลั ด ส ำนั กนำยกรัฐมนตรีเชิญ หั ว หน้ำหน่ ว ยงำนที่มี แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปี หรือผู้ตรวจรำชกำรที่หัวหน้ำหน่วยงำนมอบหมำย มำร่วมประชุมปรึกษำเพื่อจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีให้สอดคล้อง โดยไม่ซ้ำซ้อนกันและเกิดกำรบูรณำกำร รวมตลอดทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนและเครื่องมือ
ในกำรตรวจติดตำมของผู้ตรวจรำชกำรให้เป็นแนวทำงเดียวกัน สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
ในกำรจั ด ทำแผนกำรตรวจรำชกำร ตำมระเบีย บส ำนั กนำยกรัฐ มนตรีดั งกล่ ำวให้ เกิดผล
ในทำงปฏิ บั ติ ส ำนั ก งำนปลั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ได้ ด ำเนิ น กำรข้ ำ งต้ น โดยเริ่ ม ต้ น จำกกำรคั ด เลื อ ก
กรอบประเด็นนโยบำย/โครงกำร สำหรับกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ด้วยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของนโยบำยรัฐบำล จ ำนวน ๑๑ ด้ำน แผนพั ฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๑ เจตนำรมณ์ /
ยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015–2020 ปัญหำเร่งด่วนของประเทศและ
ควำมต้องกำรของประชำชน และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นอกจำกนี้ ยังได้นำแผนบูรณำกำรงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๑๙ แผน
มำใช้เป็นกรอบในกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรทุกกระทรวง
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ข้อสรุปของกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จะปรำกฏอยู่ใน
แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้ วย การตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้ อม และการตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจ : การส่ งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่
มาตรการส าคัญ เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลื อเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ที่มีความ
สอดคล้องกับ แผนดังกล่ำวข้ำงต้น อีกทั้งยังครอบคลุมถึงปัญหำเร่งด่วนของประเทศและควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่ต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไข
ทั้ ง นี้ แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู ร ณำกำรของผู้ ต รวจรำชกำรจะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรให้เป็นเครือข่ำยองค์กรกำรตรวจรำชกำรที่มีควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรตรวจรำชกำรตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
สำนักตรวจรำชกำร
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

สำรบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑

บทนำ
ควำมเป็นมำ
แนวทำงกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บทที่ ๒

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
กรอบของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
ทฤษฎี นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
แนวทำงและขั้นตอนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐-๑๖
๑๐

ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร
รอบระยะเวลำกำรตรวจรำชกำร
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กำรจัดทำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ

๑๗-๓๓

บทที่ ๓

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญ
- ประเด็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (Hot Issue) เรื่อง มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ :
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล
บทที่ ๔

๑-๙
๑
๖
๗

๑๔
๑๔

๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๘

การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ๓๔-๔๐
แบบบูรณาการ
ควำมเป็นมำ
๓๔
แนวทำง/ขั้นตอนกำรนำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และแผนที่ ภำพถ่ำยดำวเทียม
๓๔
มำประยุกต์ใช้ประกอบกำรตรวจรำชกำร
กำรใช้ ป ระโยชน์ ข องระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เพื่ อ สนั บ สนุ น
๓๗
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
บทที่ ๔

การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ๓๔-๔๐
แบบบูรณาการ (ต่อ)
ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำและประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และกำรสื่ อ สำร
๓๙
เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร

บทที่ ๕

กรอบแนวทำงกำรติด ตำมประเมิน ผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บทที่ ๖

แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๑
๔๒-๔๔

สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตำรำงที่ ๑

แสดงควำมสอดคล้องของประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็น นโยบำยส ำคัญ (Issue) กับ นโยบำยรัฐ บำล ยุทธศำสตร์งบประมำณ และ
แผนบูรณำกำรงบประมำณ
ตำรำงที่ ๒ แสดงความสอดคล้องของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล(Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
และความต้องการของประชาชน
ตำรำงที่ ๓ ข้อปรับ เปลี่ ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๔ แนวทางการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตำรำงที่ ๕ ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) และรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ตำรำงที่ ๖ ตัวอย่างประเด็นคาถามสาหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอื่น ๆ
ตำรำงที่ ๗ ตารางงบประมาณที่สานักงบประมาณได้อนุมัติเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
ตำรำงที่ ๘ ตารางประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล รอบที่ 1 และรอบที่ 2
ตำรำงที่ ๙ ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่ ของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตำรำงที่ ๑๐ รำยละเอียดชุดข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ตำรำงที่ ๑๑ กรอบแนวทางการติ ดตามประเมิ นผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตำรำงที่ ๑๒ แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔
๕
๖
๒๑
๒๒
๒๕
๒๙
๓๐
๓๑
๔๐
๔๑
๔๒

สำรบัญแผนภำพ
หน้ำ
แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภำพที่ ๒ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ
แผนภำพที่ ๓ แผนผังกรอบกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สนับสนุน
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภำพที่ ๔ ตั ว อย่ ำ งแผนที่ ภ ำพถ่ ำ ยดำวเที ย ม ศู น ย์ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบ วงจร
จังหวัดนครนำยก
แผนภำพที่ ๕ ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓
๑๖
๓๖
๓๘
๓๙

ภาคผนวก
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หนั งสื อเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 0505/9594 ลงวั นที่ 17 มี นาคม 2559
เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค าสั่ งกระทรวงการคลั ง ที่ 71/2559 เรื่ อง แผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559
คาสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 1862/2558 เรื่อง แผนการตรวจ
ราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1140/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
คาสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 323/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
คาสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ท.46/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
คาสั่ งกระทรวงพลั งงาน ที่ 1/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวง
พลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
ค าสั่ งกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ 800/2558 เรื่ อง แผนการตรวจราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ 166/2559 เรื่ อง แผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
คาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 25/2559 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
ค าสั่ งกระทรวงวั ฒ นธรรม ที่ 256/2558 เรื่ อง แผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558
คาสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 99/2558 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวั น ที่
12 พฤศจิกายน 2558
ค าสั่ งกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ สป 1558/2558 เรื่ อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “การตรวจราชการ”
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่ งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ วรรคสี่
ได้กาหนดไว้ว่า “ให้สานั กงานปลัดสานั กนายกรัฐมนตรีเชิญหั วหน้ าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปี
หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี
ให้ ส อดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกั นและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้ งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
การตรวจราชการเป็น มาตรการสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขับเคลื่ อนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินไปตามเป้าหมายที่กาหนด และเมื่อเริ่มมีการพัฒนาระบบราชการ โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ โดยมีการศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาระบบการตรวจราชการ นาไปสู่การปรับปรุง พัฒ นาระบบและวิธีการตรวจราชการ
แบบเดิม ที่ดาเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ละกระทรวง เป็นการตรวจราชการแนวใหม่คือ “การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ”
การปรับปรุงการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ผ่านมา สามารถสรุปให้เห็นสาระสาคัญ ได้ดังนี้
- เป็นการตรวจราชการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการสาคัญของรัฐบาลในแต่ละสมัย
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง เพื่อนาไปสู่การเพิ่มมูลค่า (Value) ของแผนงาน/โครงการ
ในภาพรวม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามประเด็นที่สาคัญ (Issue)
- เป็น การตรวจติด ตามหน่ว ยงานของรัฐ ในการแปลงนโยบายของรัฐ บาลไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีการใช้งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่า โดยอาศัย
เครื่ อ งมื อ และแนวทาง “การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง” เพื่ อ ลดความเสี่ ย งเชิ งยุ ท ธศาสตร์
ให้ อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการประกันผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest)
และการลดความเสี่ ย งตามหลั กธรรมาภิบ าลท าให้ ประชาชนเกิดความเชื่อ มั่น ไว้วางใจ
หน่วยงานของรัฐ (Public Trust)
- เป็นการตรวจราชการที่ครอบคลุม ทุกประเด็นโดยมีเป้าหมายและตัว ชี้วัดที่ ชัดเจน และ
ให้ ทุกส่วนราชการร่วมมือ สนับสนุนระบบการตรวจราชการแนวใหม่ โดยมีลักษณะของ
“กำรตรวจรำชกำรเชิงรุก” หรือเป็นการตรวจราชการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือส่งสัญญาณเตือนภัยล่ วงหน้าให้ แก่ผู้บริ หารหน่วยงาน รวมทั้งการให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร หรือแนะนาวิธีดาเนินงานที่เหมาะสม (Best Fit)
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

ส่ ง ผลให้ ก ารตรวจราชการต้ อ งมี ก ารเตรีย มการออกตรวจราชการที่ เป็ น ระบบ มี ก าร
วิเคราะห์จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ พื้นที่ดาเนินงาน และประเด็ น เพื่อ
การสอบทานล่วงหน้า มีการจัดทาแผนการตรวจราชการที่สอดรับกับการดาเนินโครงการ
ในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั งเป็ น การตรวจราชการที่ สนั บสนุ นให้ ทุ กส่ วนราชการให้ ความร่ วมมื อ และ
ประสานระบบการตรวจราชการแบบบู รณาการให้ มี การขั บเคลื่ อน โดยมี การจั ดท าแผนการ
ตรวจราชการ และกาหนดประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการร่วมกัน
- เป็น การตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยที่ระบบการตรวจราชการจะจัดให้มีการวาง
ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การลดความเสี่ยง
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลงานจริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหาร
ในแต่ละระดับขององค์กรได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หรือในคารับรองการปฏิบัติราชการ
- เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่าง
ผู้ตรวจราชการสานั กนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ กับ “ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” ตลอดจน “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ซึ่งทาหน้าที่
ในการให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่เป้าหมาย
- เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจ
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ ในรูปแบบ
ของรายงานผลการตรวจราชการทั้งรายเขตและรายงานรายรอบ เพื่อนารายงานผลฯ เสนอ
ต่อหน่วยนโยบาย และมีการจัดระบบข้อมูล ระบบรายงานผลให้ประสานเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง
- มีก ารน ารายงานผลการตรวจราชการไปใช้ป ระโยชน์ ในการแก้ ไขปั ญ หา และปรับ ปรุง
การปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
- เป็นการตรวจราชการที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกัน และกั น ในลั กษณะของการเรียนรู้จากการปฏิ บั ติ (Action Learning) รวมทั้ งได้ มี
โอกาสเรี ยนรู้ จากแบบอย่ างที่ ดี ของหน่ วยงานที่ มี ความพร้อมด้ านการตรวจราชการ (Best
Practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นการตรวจราชการที่ทาให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจราชการ โดยการฝึกอบรม การพัฒนา
โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการได้รับข้อมูลจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒

แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙ ยุทธศำสตร์ คสช.

ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร

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

๑) รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัส
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและต่อชาติ

แผนบูรณำกำร งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๒) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ
๔) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๕) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๖) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๘) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๙) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
๑๐) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๑๑) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๑๒) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ
ยาเสพติด
๑๓) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
๑๔) การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
๑๕) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๖) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน
๑๗) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
๑๘) การจัดระเบียบการค้าในทีส่ าธารณะ
๑๙) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๘ ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร
๑) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
๒) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม
๔) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม
คุณภาพชีวิต
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๗) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
๘) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

แนวพระรำชดำริ
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เจตนำรมณ์/นโยบำยของ คสช.

นโยบำยของรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๑
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแบบองค์รวม

ด้านที่ ๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
ด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ด้านที่ ๘ การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิท ยาศาสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
ด้ านที่ ๙ การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากร และการสร้ า ง
ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
และควำมต้องกำรของประชำชน

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใต้
กำรปฏิรูปประเทศ ระยะกลำง
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ ๙
กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร
และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์งบประมำณที่ ๕
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑๔) แผนบูรณำกำร งปม. กำรบริหำรจัดกำรขยะและ
สิ่งแวดล้อม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์พัฒนำตำมแผนฯ ๑๑
๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน
๓) ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน
๔) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
๕) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
- มั่นคง รับฟังความเห็นกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้
วิธีการนอกกฎหมายหรือทาให้เกิดความรุนแรง
- มั่งคั่ง มีเศรษฐกิ จเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้ า
ขายในประเทศเพื่ อนบ้าน ต้องเป็นแหล่งอาหาร
ของโลก
- ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน
- ปัญหาปากท้อง รายได้ สินค้าราคาแพง
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ฟื้นฟูและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- ปัญหาที่ดินทากิน
- ปัญหายาเสพติด และปัญหาบ่อนการพนัน
- ปัญหาขยะ สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม

มาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
(Hot Issue)
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ :
การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
๑) มำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยำกจน
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน (มติ ครม. 4 ส.ค. 58)
๒) มำตรกำรสนับสนุนกำรจัดหำเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่กลุ่ม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร
(มติ ครม. 18 ส.ค. 58)
๓) มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท
(มติ ครม. 1 ก.ย. 58)

๓

จากกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แสดงให้เห็นประเด็นการตรวจราชการสาคัญ (Issue) ซึ่งมีการคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ
(๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
(2) การตรวจราชการแบบบู ร ณาการประเด็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล (Hot Issue)
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ประกอบด้วย
- มาตรการส าคั ญ เร่ งด่ ว นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริ ม สร้ าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จานวน ๑๑ ด้าน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ เจตนารมณ์ /ยุ ทธศาสตร์ ของคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015–2020 ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๘ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ
และแผนบู รณาการงบประมาณในลั กษณะบู รณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้ ว ย ๑๙
แผนบูรณาการ กับประเด็นการตรวจราชการที่คัดเลือกในเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาคัญ (Issue) กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ และแผนบูรณาการงบประมาณ
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์งบประมาณ
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคง ยุทธศาสตร์งบประมาณ ที่ ๕
ของฐานทรัพยากร และการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และสิ่งแวดล้อม
กั บการใช้ ประโยชน์ อ ย่ าง
ยั่งยืน

แผนบูรณาการงบประมาณ
แผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องที่ ๑๔
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔

ตารางที่ ๒ แสดงความสอดคล้องของการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กับปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของ
ประชาชน
ความสอดคล้อง
ปั ญหาเร่ งด่ วนของประเทศ - ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน
และความต้ อ งการของ - ปั ญ หาปากท้อง รายได้ สิ นค้ า
ประชาชน
ราคาแพง
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ฟื้ นฟู และรั กษาเสถี ยรภาพทาง
เศรษฐกิจ
- ปัญหาที่ดินทากิน
- ปัญหายาเสพติด และปัญหาบ่อน
การพนัน
- ปัญหาขยะ สาธารณูปโภค เส้นทาง
คมนาคม

การตรวจราชการ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตาบล ประกอบด้วย
- มาตรการส าคั ญ เร่งด่ วนเพื่ อช่ วยเหลื อ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามมาตรการส าคั ญ เร่ งด่ วนเพื่ อช่ วยเหลื อ
เกษตรกร
- มาตรการส่ งเสริม ความเป็ น อยู่ ระดั บ
ตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท

ส าหรั บ การวิ เคราะห์ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้การวิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล ร่วมกับกรอบแผนปฏิบัติการ
ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ยุท ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงบประมาณ แผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการของประชาชน โดยเน้นความเชื่อมโยงบูรณาการโครงการ
ตามแผนบู รณาการงบประมาณ และความสอดคล้ องกันระหว่างภารกิจ/โครงการของกระทรวงต่าง ๆ ตาม
ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) และความเชื่อมโยงโครงการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตาม
ประเด็ น นโยบายเร่ งด่ว นของรัฐ บาล (Hot Issue) ซึ่งท าให้ แ ผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังแสดงในตารางที่ ๓

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ตำรำงที่ ๓ ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 การคัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นสาคัญตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล ซึ่ งนายกรั ฐ มนตรี ได้ เน้ น ย้ าในการแถลง
นโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ (สนช.) ในวั น ที่
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คือการยึดหลักยุทธศาสตร์
ตามแนวพระราชด าริ ม าเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยจะใช้การวิเคราะห์
จากแผนปฏิ บั ติ ก ารยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ร่วมกับแผน
แม่บท (Road map) ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ (คสช.) และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 การคั ด เลื อ กจุ ด เน้ น /ประเด็ น ปั ญ หาที่ ป รากฏ
ภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพื่อตรวจติดตาม
การแก้ไขปัญหาสาคัญ โดยให้ครอบคลุมปัญหาในพื้นที่
ตามแนวทางการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ในระดับ พื้ น ที่ จั งหวัด (Area Based) เป็ น
หลัก ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหากระทาได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ความเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา

แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 การคัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นสาคัญตามนโยบาย
ของรัฐ บาลที่ มี ลั ก ษณะเป็ น พลวัตร (Dynamic) เช่ น
นโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลที่ ผู้ บริ ห ารให้ ความสนใจ
อยู่ ในขณะนั้ น มติ คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ ใช้ กระบวน
การตรวจราชการแบบบู รณาการตามระเบี ยบส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
รวมทั้งมีแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งมี ก ารระบุ งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงที่เกี่ยวข้องชัดเจน
 การคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่ปรากฏภายใต้
ประเด็ นนโยบายส าคั ญ (Issue) เพื่ อตรวจติ ดตามการ
แก้ไขปัญหาที่สาคัญให้มีความครอบคลุมกับปัญหาใน
พื้นที่ และมีการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ตามแนวทางการบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์
ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด (Area Based)
ด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจั ด การอย่ างบู รณาการ เพื่ อ ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอดภัยในชีวิตมีความ
สงบสุข และยั่งยืน

แนวทำงกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
การกาหนดยุ ท ธศาสตร์ ของแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ โดยการจัดการประชุ ม
ปรึ กษาหารือผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ย วข้อง การวางกรอบตัว แบบของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็ น ความรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ การกาหนดการมองภาพความเชื่อมโยงตามวงจร เพื่อนานโยบายไปปฏิบัติ
ในแต่ล ะระดับ รวมทั้งการน าระบบพี่ เลี้ยง (Mentoring) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และพัฒ นา
ความรู้ของผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนงานตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของผู้ ต รวจ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ น การด าเนิ น การภายใต้ ห ลั ก การของการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ แบบมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
คณะผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ผู้ ตรวจราชการกรม ตลอดจนบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สอบทาน/วิเ คราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านั กงบประมาณ
แผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการ
ของประชาชน เพื่อจัดทาทิศทาง/จุดเน้นของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ จั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรตารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณากรอบประเด็นนโยบายสาคัญในการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๓ น าความเห็ น ของที่ ป ระชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กั นยายน ๒๕๕๘ มาพิ จารณาคั ดเลื อก
กรอบประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) สาหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
และจัดกลุ่มประเด็นการตรวจราชการ หาเหตุผลสนับสนุนการคัดเลือก พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนงานที่พึงมี
ตามแนวทางของแผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงบประมาณ และ
มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล
ขั้นตอนที่ ๔ ประชุ มปรึ กษาหารื อเพื่ อจั ดท ากรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบู รณาการ
ของผู้ ตรวจราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ วมกั นระหว่ างผู้ ตรวจราชการกระทรวงทุ กกระทรวง
จเรตารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เพื่อพิ จารณาคัดเลื อกจุดเน้น /ประเด็ นปั ญ หา
ที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายสาคัญที่กาหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางและวิธีการ
ตรวจราชการ กรอบประเด็น การตรวจติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม รูปแบบรายงานของการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ จัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
พิจารณากลั่ น กรองข้อสั งเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจราชการ เพื่อจัดทารายงานภาพรวมผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๖ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) ในการตรวจราชการ
แบบบู รณาการ และกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และการมอบหมายทีมงาน
เพื่อช่วยปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง สาหรับ
ใช้เป็นทิศทางการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๘ ประชุมทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบ
แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตลอดจนขั้นตอนการดาเนินการตรวจราชการ
- ทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ทีมปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ขั้นตอนที่ ๙ ประชุมปรึกษาหารือการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ต รวจราชการพิ เศษประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภู มิ ส ารสนเทศ (GISTDA) ส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EGA) และส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้ความร่วมมือดาเนินการ
จั ด ท าแผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๑ แห่ง และดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้
จานวน ๑๒ แห่ง ที่มีพิกัดดาวเทียมที่ชัดเจน สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ ๑๐ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- แนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ภายใต้ประเด็นนโยบาย
สาคัญ ๒ ประเด็น คือ นโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม และ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(Hot Issue) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
- ร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๑๑ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ต รวจราชการพิ เศษประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒ นา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (GISTDA) และผู้ แ ทนส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure Services : NGIS Map Portal) สนั บ สนุ น
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รวมทั้งพิจารณาตัวอย่างผลการดาเนินการจัดทาแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘

ขั้นตอนที่ ๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ ต รวจราชการ ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรตารวจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง เมื่อวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อ รั บทราบรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามของประเด็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
รวมทั้งสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ ๑๓ นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๒–๑๑ จัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๑๔ นาเสนอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
สาหรับโครงสร้างของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จาแนกออกเป็น ๖ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๔ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
บทที่ ๕ กรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๙

บทที่ ๒
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการแบบบู รณาการ ซึ่ งบริบ ทดั งกล่ าวจะส่ งผลกระทบ
ต่อการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบของกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด ทฤษฎี นโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พุ ทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญ ญั ติ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กาหนดให้
“การบริ ห ารราชการ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”
๓. มาตรา ๑๐ วรรคแรก ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ
หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่การตรวจราชการ
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทา
ภารกิจของหน่ วยงานของรัฐ เป็น ไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญ หาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ดาเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มี
ประสิ ทธิภ าพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘
วรรคสี่ ได้กาหนดไว้ว่า “ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการ
ประจาปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐

ประจาปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือ
ในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กาหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัดคณะหนึ่ง (ก.ธ.จ.) ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
เขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดนั้น เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ยบ หรือข้อบั งคับ หรือมีกรณี ทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบั ติ และการส่งเสริมตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
๖. หลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ยง แนวพระราชด าริ “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นามาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล และเกิดความยั่งยืน
๗. นโยบายจากเจตนารมณ์ ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) วิ สั ยทั ศน์ ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือ สังคมจะต้อง
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยุทธศาสตร์หลักที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยึดถือเป็นแนวทางการดาเนินงานในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
(๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
(๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
(๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้กาหนดค่านิยมหลักของคนไทย จานวน ๑๒ ประการ
เพื่ อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ สังคมไทย และช่วยให้ สั งคมไทยสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่
(๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
(๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
(๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑

(๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
(๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
(๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
(๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
(๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
(๑๐) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
(๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแบบองค์รวม โดยกาหนดเป็น ยุทธศาสตร์
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. วิสั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทย ปี ๒๐๑๕–๒๐๒๐ ซึ่ งได้ ก าหนดไว้ ว่า “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ”
คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ
ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเดินไปข้างหน้า แก้ปัญหาเดิม หรือ ปัญหาเก่า หยุดความขัดแย้ง เพื่อสร้างเสถียรภาพ และ
ความเข้มแข็งให้ประเทศ
๑๐. ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน คือ การแก้ปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ปัญหาปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ แหล่งน้า
ทาการเกษตร ยาเสพติด ปัญหาที่ดินทากิน ปัญหาสินค้าราคาแพง การบุกรุกทาลายป่า และปัญหาขยะ
๑๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสานักงบประมาณ ซึ่งกาหนดไว้ 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) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒

๑๒. นโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กาหนดนโยบายการพัฒ นาประเทศ ๑๑ ด้าน โดยมีแหล่ งที่มา ๕ แหล่ ง ได้แก่ การยึดหลั ก
ยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดาริ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แหล่งที่ ๒ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่ ๓ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แหล่งที่ ๔ คือ
เจตนารมณ์ของ คสช. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ๙ ประการ ที่ได้กาหนดเป็นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของ
คนไทย และแหล่งที่ ๕ คือ ปัญหาของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข และความต้องการของประชาชน
นโยบายการพัฒนาประเทศ ๑๑ ด้านในคาแถลงนโยบายของรัฐบาล มีดังนี้
ด้านที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ด้านที่ ๘ การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้ า นที่ ๑๐ การส่ งเสริ ม การบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๓. แผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑๙ เรื่อง ได้แก่
(๑) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๒) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเละบริการของประเทศ
(๔) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(๕) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๘) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(๙) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
(๑๐) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
(๑๑) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(๑๓) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
(๑๔) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(๑๖) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
(๑๗) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทากิน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓

(๑๘) การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
(๑๙) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
การตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ น การตรวจราชการ
เพื่ อสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนนโยบายและยุท ธศาสตร์ส าคั ญ ของประเทศ ๒ ประเด็น นโยบาย คือ ประเด็ น
นโยบายสาคัญ ของรัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็น นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการส าคั ญ เร่ งด่ ว นเพื่ อช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริม สร้างความเข้ มแข็ งอย่างยั่งยื น
มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท
เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
และข้อจากัด ภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
และยุท ธศาสตร์ป ระเทศ เพื่ อให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบและข้อจากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ ได้จาก
สภาพแวดล้อมที่ได้จากการตรวจติดตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

แนวทำงและขั้นตอนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ผู้ตรวจราชการ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูลยุทธศาสตร์พัฒนา
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล เจตนารมณ์ วิสั ยทั ศน์ ประเทศไทย
ปี ๒๐๑๕–๒๐๒๐ นโยบายของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปั ญหาเร่งด่ วนของประเทศ และความต้องการของประชาชน เพื่อกาหนด
ประเด็นนโยบายสาคัญในการตรวจราชการแบบบูรณาการ และกาหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กาหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา เพื่อตรวจราชการภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญ
(Issue)
๓. คัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายสาคัญที่กาหนดให้มีการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
๔. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าผู้ตรวจราชการตามประเด็นสาคัญของนโยบาย (Issue)
เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวทาง และประเด็ น การตรวจราชการร่ ว มกั น รวมทั้ ง ก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ลงตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาคาสั่งการตรวจราชการของกระทรวง/กรม
๕. กระทรวงและกรมจัดทาคาสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
๖. ประชุมร่วมกับผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันวางกรอบแนวทางการพัฒนา และประยุกต์ใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure Services : NGIS Map Portal) สนั บ สนุ น การ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔

๗. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) รอบที่ ๑
(Project Review and Progress Review)
๘. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ภาพรวมรายประเด็นนโยบาย/จุดเน้น
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๙. ประชุมผู้ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานประเด็นนโยบายสาคัญ
(Issue) และประเด็นนโยบายเร่งด่วน (Hot Issue)
๑๐. น าเสนอรายงานความก้ าวหน้ าในการด าเนิ น งาน รอบ ๖ เดื อ น โดยประมวลปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบและพิจารณา ความก้าวหน้าและข้อจากัด และ
หาแนวทางการผลักดันความสาเร็จร่วมกัน และจัดทารายงานภาพรวม (SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
๑๑. แจ้ งหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ/หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายของ
ผู้ตรวจราชการไปดาเนินการ และรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประมวลความสาเร็จตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๒. ออกตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) รอบที่ ๒
(Monitoring/Evaluation)
๑๓. จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายประเด็นนโยบายรอบที่ ๒
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๔. นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) ในรายงานผลการตรวจราชการ
ประจ าปี (Annual Inspection Report: AIR) ต่ อนายกรั ฐมนตรี เพื่ อ ทราบและ/หรื อ พิ จารณา และรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ทั้งนี้ จากแนวทางและขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ดังกล่าว จึงมีกรอบแนวทาง
การตรวจราชการแบบบูรณาการ และคาสั่งการตรวจราชการ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๒

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕

แผนภำพที่ ๒ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖

บทที่ ๓
ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙
ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่ อขอความเห็ นชอบกรอบแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
และประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้ ง การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการแบบบู รณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และนามา
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ :
๑) การขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน
๒) เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายสาคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
๓) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และฝ่ายบริหารสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ :
๑) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
๒) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

เพื่ อแก้ ไขปั ญหา ข้ อจ ากั ดของการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้ อมของโครงการภายใต้ แ ผนงาน
บูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ และประเด็นปัญหาการ
จัดการขยะเฉพาะพื้นทีใ่ ห้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การตรวจราชการเพื่อ สนับ สนุนการบูรณาการโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลั กษณะ
บูรณาการ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเฉพาะพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(Hot Issue)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

เพื่อกระตุ้น เร่งรั ดการน านโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่ ว นของมาตรการส่ งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตาบลไปปฏิบัติโดยให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล
การตรวจราชการเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ในส่วนของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล

เครื่องมือในการตรวจราชการ
ประเด็นนโยบายสาคัญ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของพื้นที่จังหวัด (Area Based) การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปัญหาสาคัญของพื้นที่ นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารจัดการ
เชิ ง บู ร ณาการ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคั ด เลื อ กตรวจติ ด ตามเฉพาะจุ ด เน้ น และประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะพื้ น ที่
ที่ มี ค วามส าคั ญ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ งของสภาพพื้ น ที่ และศั ก ยภาพของจั งหวั ด เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์
เพิ่มความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินการในเชิงพื้นที่
และระดับนโยบาย
ประเด็ น นโยบายเร่ งด่ ว นของรัฐ บาล (Hot Issue) มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ : มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหาเชิงเศรษฐกิจ
ฐานรากของพื้นที่จังหวัด (Area Based) จุดเน้นในการพัฒ นาในเชิงเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน
ของรั ฐบาล และความสอดคล้ องกับ ศักยภาพของแต่ล ะจังหวัด เป็น เครื่องมือในการคัดเลื อกตรวจติดตาม
โดยเน้ น กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ เกษตรกร และประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ประเมิ น ผลส าเร็จ ของ
มาตรการ จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินการในเชิงพื้นที่ และระดับนโยบาย
รอบระยะเวลาการตรวจราชการ
รอบการตรวจราชการแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ
รอบที่ ๑ : Project and Progress Reviews : ระหว่างเดื อนกุมภาพั นธ์ –มี นาคม ๒๕๕๙
โดยตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ
รอบที่ ๒ : Monitoring/Evaluation : ระหว่ างเดื อน สิ งหาคม–กั นยายน ๒๕๕๙ เป็ นการ
ติดตามประเมินผลในภาพรวม โดยตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน อย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด เพื่อติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินการ และการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม
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การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต และ
นาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานเสนอปลั ด กระทรวง และส่ ง ให้ ส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
การจัดทารายงานภาพรวมทั้งประเทศ
ส านั กตรวจราชการ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี จะจั ดท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี นาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑ จัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญ หาอุป สรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดทา
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ให้แล้ว
เสร็จต่อไป
ครั้ งที่ ๒ จั ดท ารายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report :
๒๐๑๖) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การรายงานผลการตรวจราชการที่ ส ามารถสร้ างคุ ณ ค่ าให้ กั บ ระบบการตรวจราชการได้
ควรมีการนาเสนอรัฐบาลได้ว่า การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีปัจจัยใดที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จ ภารกิจใด
ที่ควรจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือการดาเนินการใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
ทางานร่วมกันได้มีการบูรณาการการทางานร่วมกันหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
และปัจจัยที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน ฯลฯ นอกจากนี้ การรายงานผลการตรวจราชการจะต้องมีความรวดเร็ ว
ทันสถานการณ์ เพื่อให้รัฐบาลสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
กรณีที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม
ที่ได้รับมอบหมาย พบประเด็นปัญหาสาคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งนอกเหนืออานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีนาเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจ้งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรายงานนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการตรวจราชการ
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การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
 ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
๑. เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง
รั ฐบาลได้ ให้ ความส าคั ญกั บการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยและสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ สร้างคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน แบ่งออกเป็น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง (การคัดแยก) โดยประชาชน
สถานประกอบการ และสถานบริการดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายที่กาหนดก่อนส่งกาจัด
การเลื อกใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ และบรรจุ ภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม กาหนดให้ สถานที่ ราชการ สถาบั นการศึ กษา
ภาคเอกชน สถานประกอบการที่ จ าหน่ ายสิ นค้ า รวมทั้ งสถานที่ ท่ องเที่ ยว ลด ละ และเลิ กการใช้ ถุ งพลาสติ ก
กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์กาจัดยากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคบริการ (Green procurement) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การผลิ ตและการบริโภคอย่ างยั่งยืน การบริ หารจั ดการขยะมูลฝอยกลางทาง (การจั ดเก็บขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ด้วยการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย สนับสนุนให้มีการจัดระบบ
ผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน จัดให้มีระบบการเรียกคืนซาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื่ อหมดอายุ ก ารใช้ งานตามหลั กการขยายความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ผ ลิ ต และการบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยปลายทาง (การกาจั ดขยะ) คือ การเพิ่มศักยภาพการกาจัดและใช้ ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสี ย
อันตราย ซึ่งประกอบด้วย การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ จัดให้ มีศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) กาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน แปรรูปผลิตพลังงานและคัดแยกเพื่อผลิตเชื้อเพลิง
และทาปุ๋ยอินทรีย์ จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่กาจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตราย และศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ
๒. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
๓.๑ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
๓.๒ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจากการตรวจ
ติดตามของผู้ตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ เพื่อรับทราบผลการดาเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงาน
บู รณาการการบริห ารจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม ด้ านการจั ดการขยะ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ มีการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และไม่ส ามารถเปิ ด ดาเนิ น การได้ และกรณี ส ถานที่ ก าจัด ขยะมูล ฝอยที่ ได้ รับ การจัด สรร
งบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐

ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ และความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบาย
สาคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด ในการดาเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วย
ประสาน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๔.๑ เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงาน
บูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามเอกสารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
ตารางที่ 4 แนวทางการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) การจัดทาแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ การ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติ กฎหมาย
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(๒) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและกาจัด (ระบบ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กาจัดของเสียรวม สถานีขนถ่าย การจัดการของเสีย - กระทรวงสาธารณสุข
อันตรายชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม) - กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(๓) การส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ และ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (พลังงานเชื้อเพลิง RDF) - กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๔) การกากับ ดูแลและบั งคับ ใช้ กฎหมาย และการ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลักลอบทิ้ง
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงการคลัง
(๕) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑

แนวทางการดาเนินงาน
(๖) การเสริมสร้างศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้

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

๔.๒ เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๑๘ แห่ง
๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้
- รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ๒๕๕๙
- รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)
ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน ๒๕๕๙
๖. ประเด็นการตรวจติดตาม
ตารางที่ 5 ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย รอบที่ 1
(Project and Progress Reviews) และรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
รอบที่ ๑
(Project and Progress Reviews)
๖ .๑ การแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การขยะมู ลฝอย
ซึ่ ง พบจากการตรวจติ ด ตามของผู้ ต รวจราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถ้ามี)
๖.๒ สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยในภาพรวม และ
แนวทางในการบริ ห ารจั ด การขยะจ าแนกแต่ ล ะ
ประเภทขยะของจังหวัด
๖.๓ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
๖.๔ ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการดาเนินโครงการ
๖.๔.๑ โครงการถ่ายโอนการสนั บสนุ นแผนปฏิบั ติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๖.๔.๒ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)

รอบที่ ๒
(Monitoring and Evaluation)
๖.๑ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
๖.๒ ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะโดยจาแนก
แต่ละประเภท
๖.๓ ผลความคืบหน้าในการดาเนินการ
(๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(๒) โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)
๖.๔ ความสาเร็จของการดาเนินการโครงการถ่ายโอนการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ผลลัพธ์ ของโครงการ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒

รอบที่ ๑
(Project and Progress Reviews)
๖.๕ ปัญหาเฉพาะพื้นที่
๖.๕.๑ กรณี สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอยที่มี การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้
จานวน ๑๕ แห่ง
๖.๕.๒ กรณี สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่ได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๓ แห่ง
๖.๖ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะ
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๖.๗ ประเด็นที่จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ

รอบที่ ๒
(Monitoring and Evaluation)
๖.๕ ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิด
ด าเนิ นการได้ และกรณี ส ถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ าง แต่ ไม่
สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
๖.๖ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๖.๗ ประเด็ นที่ จั งหวั ด/องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
๗.๑ พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม
เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สาคัญในภารกิจของกระทรวง (Function) ที่ใช้เป็น
จุดยึดโยงการทางานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณา
การการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีลักษณะ
โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง มีพื้นที่ดาเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชน
เป็นจานวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า (Value for
Money) ของแผนงาน/โครงการ และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดังนี้
7.2.1 โครงการถ่ า ยโอนการสนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บจั งหวั ด ตามแนวทางการด าเนิ นการเพิ่ มศั กยภาพการเก็ บและก าจั ด และแนวทางการ
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การลดและการใช้ ป ระโยชน์ ข ยะ รวมทั้ ง แปรรู ป เพื่ อ ผลิ ต พลั ง งาน รวมจ านวนทั้ งสิ้ น
๑๑๔ โครงการ ดาเนินการในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด
7.2.๒ ติดตามปัญหาเฉพาะพื้น ที่กรณี สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
7.2.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)
ทั้ ง นี้ การคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการที่ จ ะตรวจติ ด ตามในพื้ น ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ
ของคณะผู้ตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓

๗.๓ การตรวจติดตาม
๗.๓.๑ จังหวัดที่มีการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการ
ตรวจติ ด ตามร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ อ ย่ างน้ อ ยเขตตรวจราชการละ ๒ จั งหวั ด โดย
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกันตรวจติดตาม
(๑) โครงการถ่ ายโอนการสนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแนวทางการดาเนินการเพิ่มศักยภาพ
การจัดเก็บและกาจัด และแนวทางการดาเนิน การส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ รวมทั้งการแปรรูป
เพื่อผลิตพลังงาน
(๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)
(๓) ปั ญ หาเฉพาะพื้นที่กรณี สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่ มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ
และไม่ส ามารถเปิ ดดาเนิ น การได้ และกรณี ส ถานที่ กาจัดขยะมูล ฝอยที่ได้รับ การจัด สรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
(๔) การจัดการขยะแต่ละประเภท
๗.๓.๒ จังหวัดที่ไม่มีการตรวจราชการร่วมกัน
(๑) ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตาม
(๑.๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่ งแวดล้ อม ด้านการจั ดการขยะ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแนวทางการดาเนิ นการ
เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและกาจัด และแนวทางการดาเนิน การส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ รวมทั้ง
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน
(๑.๒) โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)
(๑.๓) ปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมู ลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
(๑.๔) การจัดการขยะแต่ละประเภท
(๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ และส่งรายงาน
ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประมวลผลในภาพรวม ดังนี้
(๒.๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พลั ง งาน ผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ ต รวจราชการกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการดาเนินงาน ภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อ ๔.๑
(๒.๒) ผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลั ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจติดตามการ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
๗.๓.๓ จังหวัดที่ไม่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการในพื้นที่
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐ มนตรี ตรวจติ ดตามผลการด าเนิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
(ถ้ามี) ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ ปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่
สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ (ถ้ามี) และการจัดการขยะแต่ละประเภท
๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่างๆ ดังนี้
7.4.1 รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างประเด็นคาถามสาหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ
ประเด็นคาถาม
๑. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งพบจาก
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ถ้ามี)
๒. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม และแนวทางใน
การบริหารจัดการขยะจาแนกแต่ละประเภทขยะของ
จั งหวั ด (การคั ดแยก การจั ดเก็ บขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น การก าจั ดขยะ(ขยะมู ลฝอยตกค้ าง ขยะ
มู ลฝอยชุ มชน ของเสี ยอั นตรายชุ มชน มู ลฝอยติ ดเชื้ อ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย))

หน่วยงาน
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอยของจังหวัด
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดของ
การดาเนินโครงการ
๔.๑ ถ่ ายโอนการสนั บสนุ นแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการ - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕

ประเด็นคาถาม

หน่วยงาน
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ .๒ โค รงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในจังหวัด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ถ้ามี)
๕. การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้าง จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
แล้ วเสร็ จ และไม่ส ามารถเปิ ดด าเนิ น การได้ จานวน บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
๑๕ แห่ง
- ท้องถิ่นจังหวัด
๕.๒ กรณี ส ถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ได้ รับ การ - ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง แต่ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๓ แห่ง
๖. ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะและ - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๗. ประเด็ น ที่ จั งหวั ด /องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น - ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องการได้รับการสนับสนุน และบูรณาการ
จังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7.4.2 การสั งเกตการณ์ โครงการถ่ายโอนการสนับ สนุนแผนปฏิบั ติการเพื่ อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ หรือโครงการอื่นๆ (ถ้ามี)

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๖

๗.๕ การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง จั ด ท ารายงานในลั ก ษณะภาพรวมโครงการ เสนอ
ปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
๗.๕.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ดาเนินการจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวล
ปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจราชการให้ แ ล้ ว เสร็ จ และน าเสนอนายกรั ฐ มนตรี ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual
Inspection Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual
Inspection Report : 2016) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ น าเสนอนายกรั ฐ มนตรี และ/หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ภายในวั น ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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 ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการ
การด าเนิ น มาตรการส าคั ญ เร่ งด่ ว นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริม สร้างความเข้ม แข็ ง
อย่ างยั่ งยื น งบประมาณ ๖,๕๔๑,๐๙๐,๐๓๐ บาท โดยกระบวนการตรวจสอบความถูก ต้ อ งและติ ด ตาม
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการการดาเนินการ
สนับ สนุ นการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จานวน ๒๑ จังหวัด งบประมาณ ๔๙๐,๖๐๑,๕๕๐ บาท โดยกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๑.๓ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๕๘ เห็ น ชอบมาตรการส่ ง เสริ ม
ความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ ๕ ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท
๑.๔ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติเมื่ อ วัน ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๕๘ เห็ น ชอบให้ จัด สรรงบประมาณ
เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่ได้มีมติอนุมัติหลักการไว้เดิมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท
อีกจานวน ๑,๖๓๘.๗๗๖๓ ล้านบาท
๑.๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ และ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็น เห็นชอบให้ดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล และ
จัดสรรงบประมาณให้ ระดับตาบล ตาบลละ ๕ ล้านบาท วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท และให้นับรวมโครงการ
ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และการจั ด หาเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรให้ แ ก่ ก ลุ่ ม สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร ตามมาตรการส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ซ้าซ้อนกันด้วย ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าโครงการต่าง ๆ
ภายใต้ ๓ มาตรการไม่มีความซ้าซ้อนกันก็ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับ ๓ มาตรการดังกล่าว
ในวงเงินรวมไม่เกิน ๓๙,๗๔๓.๗๗๖๓ ล้านบาท
๑.๖ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบลให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘” เป็ น “ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ภายในกรอบวงเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท
๑.๗ คณ ะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ อนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามโครงการมาตรการส่ ง เสริ ม
ความเป็นอยู่ระดับตาบลในส่วนที่กาหนดให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
๑ – ๑๘ จาก “ภายในวัน ที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙” และแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตาบลในส่วนที่กาหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙”
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๒๘

๑.8 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 อนุมัติการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วั น ที่ 1 กั น ยายน ๒๕๕๘ ให้ ข ยายระยะเวลาการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามโครงการส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
จาก “ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕8” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” และการสนับสนุนการจั ดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรฯ ขอให้คานึงถึงการจัดหาเครื่องจักรการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศ
๑.๙ สานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อดาเนินการ ดังนี้
๑.๙.๑ มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริม สร้างความเข้ ม แข็ ง
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๒,๙๖๘,๗๙๔ บาท ประกอบด้วย
(๑) สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด จานวน ๓,๘๒๗ โครงการ
เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๙๖๘,๗๙๔ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๙.๒ มาตรการสนั บ สนุ น การจั ด หาเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรให้ แ ก่ ก ลุ่ ม สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร จานวน ๒๕๔,๒๘๐,๕๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องจักรกล ๔๒๑ รายการ ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด
๑.๙.๓ มาตรการส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ ระดั บต าบล ต าบลละ ๕ ล้ านบาท รวมทั้ งสิ้ น
๓๖,๔๖๒,๑๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) สนั บสนุ นแผนงาน/โครงการ ในพื้ นที่ ๗๖ จั งหวัด จานวน ๗,๒๕๕ ต าบล
เป็นเงิน ๓๖,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท
ตารางที่ ๗ ตารางงบประมาณทีส่ านักงบประมาณได้อนุมัติเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
มาตรการ

งบประมาณ (บาท)
ดาเนินโครงการ
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. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ๓๖,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ ๓๖,๔๖๒,๑๘๗,๐๐๐
ตาบลละ ๕ ล้านบาท
๓๙,๗๓๐,๒๔๙,๒๙๔ ๑๙๙,๑๘๗,๐๐๐ ๓๙,๙๒๙,๔๓๖,๒๙๔
รวมทั้งสิ้น
๒. เป้าหมายในการตรวจติดตาม
๒.๑ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้มีการนานโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ไปปฏิบัติโดยให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล ดังนี้
๒.๑.๑ กลุ่ ม ของเกษตรหรื อ องค์ ก รของเกษตรกรมี ค วามเข้ ม แข็ งและรายได้ เพิ่ ม ขึ้ น
ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(๗๖ จังหวัด)
๒.๑.๒ เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามมาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญ
เร่ งด่ ว นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร (๒๑ จั งหวั ด : กาญจนบุ รี จั น ทบุ รี ฉะเชิ งเทรา นครปฐม ประจวบคี รีขั นธ์
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙

พระนครศรี อยุ ธยา สระบุ รี สิ งห์ บุ รี นครสวรรค์ พิ ษณุ โลก แพร่ ล าปาง ขอนแก่ น บุ รี รั ม ย์ เลย สกลนคร
อุบลราชธานี ชุมพร ปัตตานี พังงา ยะลา)
๒.๑.๓ เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ ๕ ล้านบาท (๗๖ จังหวัด)
๒.๒ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตามข้อ 2.๑.๑–2.๑.๓ และรายงานผลการประเมินต่อรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญ หาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล)
๓.๒ ประเมินผลสาเร็จของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล
๓.๓ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดาเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล)
๔. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
รอบที่ ๑ : กุมภาพันธ์–มีนาคม ๒๕๕๙
รอบที่ ๒ : สิงหาคม–กันยายน ๒๕๕๙
๕. ประเด็นการตรวจติดตามและกรอบการประเมินผล
๕.๑ ประเด็นการตรวจติดตาม
๕.๑.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตารางที่ 8 ตารางประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล รอบที่ 1 และรอบที่ 2
รอบ 1
ภาพรวมระดับจังหวัด
1. ความก้ าวหน้ าการด าเนิ นโครงการ ตามมาตรการฯ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งอย่ างยั่ งยื น มาตรการฯ จัดหา
เครื่องจั กรกลการเกษตรฯ และมาตรการส่ งเสริมความ
เป็ นอยู่ ระดั บต าบล ต าบลละ 5 ล้ านบาท ในภาพรวม
ของจังหวัด
2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
ดาเนินโครงการ ทั้ง 3 มาตรการ
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

รอบ 2
ภาพรวมระดับจังหวัด
1. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
2. ผลความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ ตามมาตรการฯ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งอย่ างยั่ งยื น มาตรการฯ จั ดหา
เครื่ องจั กรกลการเกษตรฯ และมาตรการส่ งเสริ มความ
เป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ในภาพรวมของ
จังหวัด
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. ภาพรวมความสาเร็จของการดาเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล)

ภาพรวมรายตาบล (จังหวัดละอย่างน้อย 1 ตาบล)
1. ความก้ าวหน้ าการด าเนิ นโครงการ ตามมาตรการฯ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งอย่ างยั่ งยื น มาตรการฯ จัดหา
เครื่องจักรการเกษตร และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ภาพรวมของตาบล
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐

รอบ 1
2. แนวทางการบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ได้มาจากการ
ดาเนินโครงการ ทั้ง 3 มาตรการ
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ทั้ง 3 มาตรการ
หมายเหตุ
• การคัดเลือกตาบลเป้าหมาย
- กรณี ๒๑ จั ง หวั ด (ตามมาตรการฯ จั ด ห า
เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรฯ) ให้ เลื อกต าบลที่ มี
โครงการตามมาตรการฯ จั ด หาเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตรฯ เป็นลาดับแรก
- นอกเหนื อ ๒๑ จั งหวั ด ให้ เลื อ กต าบลที่ ได้ รั บ
งบประมาณตามมาตรการฯ เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นลาดับแรก
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากทุ ก ต าบลได้ รั บ งบประมาณตาม
มาตรการฯ ตาบลละ ๕ ล้านบาท อยู่แล้ว
• ใช้แบบสอบถามจัดเก็บข้อมูลร่วมด้วย
- ผู้ แ ทนกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ ทุ ก โครงการ
ในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย โครงการละ ๑ ชุด
- ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย จานวน
๕๐ ชุด
ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามเพื่อน ามาประกอบการ
วิเคราะห์ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นเท่านั้น มิได้ใช้หลักการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย

รอบ 2

๕.๑.๒ การตรวจติดตามของกระทรวง
ตารางที่ 9 ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่ ของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กระทรวง
1. กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่
- ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ งอย่ า งยั่ ง ยื น โครงการตามมาตรการฯ จั ด หาเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตรฯ และโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ตาบลละ ๕ ล้านบาท ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
เบิกจ่าย
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑

กระทรวง
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นการตรวจติดตาม/พื้นที่
- ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ งอย่ างยั่ งยื น จานวน ๒๗๑ โครงการ (ในพื้ น ที่ ๒๓ จั งหวั ด :
เชี ยงราย ตาก นครสวรรค์ พะเยา แม่ ฮ่ องสอน ลาปาง ลาพู น ชั ยภู มิ
นครราชสี ม า มหาสารคาม มุ ก ดาหาร เลย ศรี ส ะเกษ อ านาจเจริ ญ
จั นทบุ รี นครนายก สมุ ท รปราการ สมุ ทรสาคร สระแก้ ว ตรั ง ยะลา
สงขลา สุราษฎร์ธานี ) และโครงการตามมาตรการฯ จัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรฯ จานวน ๑๒๗ รายการ (ในพื้นที่ ๓ จังหวัด : แพร่ เลย ยะลา)
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน
สานักงานจังหวัด
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จานวน ๑๒ โครงการ (ในพื้นที่ ๒ จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ตรัง) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน
สานักงานจังหวัด
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ - ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
สิ่งแวดล้อม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จานวน ๑ โครงการ (ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ) ซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วย
เบิกจ่ายแทนสานักงานจังหวัด
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5. กระทรวงสาธารณสุข
- ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามมาตรการฯ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จานวน ๑ โครงการ (ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ซึ่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนสานักงาน
จังหวัด
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๕.๒ กรอบการประเมินผล
๕.๒.๑ ประเมินผลส าเร็จในการดาเนินโครงการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของมาตรการเป็นหลั ก
ในการประเมินผล
๕.๒.๒ ประเมินผลกระทบภาพรวมของ ๓ มาตรการ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลที่เลือกตรวจติดตาม
๖. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
๖.๑ พื้นที่การตรวจติดตาม
ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ โดยผู้ ตรวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงร่ ว มกัน ตรวจติ ด ตามร่วมกันในพื้ นที่ อย่ างน้ อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด ส าหรับ การลงพื้ น ที่
ตรวจติดตามการดาเนินโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๖.๒ วิธีการตรวจติดตาม
๖.2.๑ รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.2.๒ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน ๔ แบบ โดยดาเนินการ ๒ วิธี คือ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๒

(๑) ส่ ง แบบสอบถามล่ ว งหน้ า ผู้ ตรวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ ะส่ ง
แบบสอบถามให้ จั งหวัด เพื่ อ ส่ งให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลเป้ าหมายที่ เลื อ กตรวจติ ด ตามล่ ว งหน้ าก่ อ น
กาหนดการตรวจติดตาม และให้จังหวัดเก็บแบบสอบถามคืนให้กับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีในวันที่
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
ตาบลละ ๕ ล้านบาท โครงการละ ๑ ชุด
(๑.๔) แบบที่ ๔ แบบสอบถามประชาชนทั่วไป จานวน ๕๐ ชุด
(๒) เก็บข้อมูลในวันที่ตรวจติดตาม คณะผู้ตรวจราชการให้ประชาชนกรอกข้อมูลใน
แบบที่ ๔ แบบสอบถามประชาชนทั่วไปในวันที่ตรวจติดตาม ทั้งนี้ จานวนแบบสอบถามที่เก็บในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
อนึ่ง สาหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะใช้แบบสอบถามตามข้อ (๑.๑) – (๑.๔)
ในการตรวจติ ด ตามโครงการที่ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด เป็ น หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยแทน หรือ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้น ๆ

๖.2.๓ การตรวจติดตามการดาเนินโครงการในพื้นที่
๖.๓ การรายงานผลการตรวจติดตาม
๖.๓.๑ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี : นารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๖.๓.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง : นารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
๖.๓.๓ สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี : นารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ เสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สรุปผลการตรวจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอ
นายกรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ ๖ เดือน
(Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ต่อไป
ครั้งที่ ๒ น ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report : ๒๐๑๖) เสนอนายกรั ฐ มนตรี / คณะรั ฐ มนตรี ภายในวั น ที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๓

บทที่ ๔
กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเป็นมา
คณะทางานจั ดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้นาเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานตรวจราชการ
โดยให้ประสานรายละเอียดของการตรวจราชการแบบบูรณาการทั้งประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ : การส่ งเสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ ต าบล มาประกอบการน าระบบของส านั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และระบบของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประยุก ต์ใช้ เพื่อให้
ผู้ ต รวจราชการได้ มี ข้ อ มู ล ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า ก่ อ นการลงพื้ น ที่ ต รวจราชการ และเป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
แนวทาง/ขั้น ตอนการน าระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้
ประกอบการตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) หั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานสถิติแห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ และเกี่ย วข้องในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อสารของภาครัฐ เพื่อเสนอ
แนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
- สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA)
ผู้ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง การติดตามภัยพิบัติ ความมั่นคงของชาติ โดยจะรับข้อมูลจากดาวเทียม นามา
แปลผลเป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ตัวอย่างสาคัญในการนาแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
การติดตามพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การติดตามพื้นที่เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ บริเวณเทศบาลตาบล
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แพรกษา จั งหวัด สมุท รปราการ ปี ๒๕๕๘ การบริห ารจัดการบ่อขยะมูล ฝอยในพื้ นที่ จังหวัดเชียงราย ของ
สานักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 1
- สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นหน่วยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้าน
ช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบภูมิสารสนเทศกลางฯ โดยผ่านระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่ วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารฯ ๒๕ หน่วยงาน ได้แก่ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
กรมข่ า วทหารอากาศ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การเกษตร ส านั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวง
คมนาคม กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลั งงาน กรมแผนที่ ท หาร
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมที่ ดิ น กรมอุ ท กศาสตร์ กรมธนารั ก ษ์
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) กรมอุ ตุนิ ย มวิท ยา กรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ าและพั น ธุ์พื ช กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แล้ว มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์
สานัก ผังเมืองกรุงเทพมหานคร และกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ห าก ๒๕ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดาเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูล เข้าสู่ ระบบภูมิ ส ารสนเทศกลางฯ ผ่ านเครือข่ายสื่ อสารฯ เสร็จสมบู รณ์ แล้ ว ผู้ ตรวจราชการ
สามารถสืบ ค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ๒๕ หน่วยงานดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายฯ เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการได้ นอกจากนี้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังมีการวางระบบ GIN Conference เพื่อใช้สาหรับการ
ประชุม ทางไกล (Video Conference) ผ่ านเครือ ข่าย GIN โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์พ กพา หรือ โทรศัพ ท์ พ กพา
ชนิ ด ต่ าง ๆ โดยวางระบบการประชุ ม ไว้ ที่ ส านั ก งานสถิ ติ จั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด ซึ่ งผู้ ต รวจราชการสามารถใช้
GIN Conference สนับสนุนการตรวจติดตามงานในพื้นที่ได้2
- ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยที่ ให้ บ ริ ก ารระบบภู มิ ส ารสนเทศสถิ ติ (Statistical
Geographic Information System : SGIS) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial Statistics)
ในลักษณะของแผนที่ (Thematic Maps) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ซึ่ งจะแสดงให้ เห็ น ภาพการกระจายตั ว การกระจุ ก ตั ว ของสารสนเทศสถิ ติ ที่ น่ า สนใจ และ
การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ โดยการสืบค้นข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศสถิติ สามารถสืบค้น
ผ่านเว็บบราวเซอร์ ที่เว็บไซต์ http://statgis.nso.go.th3
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องร่วมกันในการกาหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครั ฐ สนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ โดยการน าร่ อ งข้อ มู ล แผนที่ ภาพถ่า ย
ดาวเทียม ประกอบการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและ
สิ่ งแวดล้ อม โดยขอความร่ ว มมื อส านั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศจั ดท าข้ อ มู ล แผนที่
ภาพถ่ายดาวเที ย ม ในส่ วนของปั ญ หาเฉพาะพื้น ที่ (สถานที่ กาจัดขยะมู ล ฝอยที่ มี การก่อสร้างแล้ วเสร็จ และ
ไม่ ส ามารถเปิ ด ด าเนิ น การได้ และสถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอยที่ ได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณในการก่อ สร้าง
1 เอกสาร PowerPoint ของ ประกอบการประชุมของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประกอบการประชุมปรึกษาหารือการ ประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

2 เอกสาร PowerPoint ของ ประกอบการประชุมของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการประชุมปรึกษาหารือการ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

3 ข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
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แต่ไม่สามารถดาเนิน การก่อสร้างได้ จานวน ๑๘ แห่ง) ซึ่งสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้ประสานขอ
ข้อมูลพิกัด และรายละเอียดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดต่าง ๆ จากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีพิกัด
ดาวเทียมที่ชัดเจน จานวน ๑๓ แห่ง และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศได้นาไปจัดทา
ข้อมูลแผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียม เป็นตัวอย่างสาหรับสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
คณะทางานจัดทาแผน
และขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

กาหนดให้นาระบบของ
สทอภ. สรอ. และ สสช.
มาสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ

ประชุมปรึกษาหารือกาหนดแนวทาง
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาประยุกต์ใช้

ประสานขอข้อมูลพิกัดที่ตั้ง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เพื่อนาไปจัดทา
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม

สารวจข้อมูลสถิตกิ ารบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

ข้อมูลพิกัดสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
๑๓ แห่ง
ถ่ายภาพดาวเทียม
ประมวลผล จัดทาเป็น
ภาพถ่ายดาวเทียม
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

ประชุมปรึกษาหรือเพื่อพิจารณาผลการจัดทา
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมฯ และพิจารณา
วางแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ

ข้อมูลสถิติการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

ผู้ตรวจรำชกำร
นำแผนที่ ภำพถ่ำยดำวเทียม
และข้อมูลสถิติ
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ประกอบกำรตรวจติดตำม
ประเด็นนโยบำยสำคัญ
ของรัฐบำล (Issue)
กำรบริหำรจัดกำรขยะ
และสิ่งแวดล้อม

แผนภาพที่ ๓ แผนผั ง กรอบการประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สนั บ สนุ น
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๖

การใช้ ป ระโยชน์ ข องระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ สนั บ สนุ น การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ปั จ จุ บั น ระบบภู มิส ารสนเทศ (GIS) ได้มี การพั ฒ นา และถู กน ามาใช้ ส นั บ สนุ น ภารกิ จของ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ ระบบติดตามแผนงาน โครงการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Geographical Area-based Mapping) เป็ นระบบที่ มี การบู รณาการข้ อมู ลเพื่ อการบริ ห าร (Management
Information System : MIS) กับ แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ผู้ บริห ารของกระทรวงสามารถเห็ นภาพผลการ
ดาเนินงาน ความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ ในรูปของแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลที่ได้
ไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ระบบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะภัยแล้ง สภาพโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของแต่ละหน่วยงาน ตาแหน่งที่ตั้งของแต่ละโครงการ ความซ้าซ้อนในการดาเนินการโครงการ ตาแหน่งที่ตั้งของ
โครงการอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ในการนี้ สานั กงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ
ตรวจราชการ จะมีการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารในภาครัฐ อาทิ ระบบภูมิส ารสนเทศ (GIS)
ของสานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการพัฒ นาให้กับกระทรวง
ต่าง ๆ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ภูมิสารสนเทศสถิติ (SGIS) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ต่อไป ซึ่งจะทาให้ผู้ตรวจราชการสามารถเห็นภาพผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ ในรูปของ
แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถนาข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิสารสนเทศ มาใช้เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตาม รวมถึงเพื่อประกอบการให้ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ส่วนกลาง และระดับ
นโยบายแก่ห น่ ว ยรั บ ตรวจได้ ตั วอย่ า งแผนที่ ภ าพถ่า ยดาวเที ยม ศู น ย์ กาจัด ขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร
จังหวัดนครนายก จัดทาโดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปรากฏ
ตามแผนภาพที่ ๔

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๗

แผนภาพที่ ๔ ตัวอย่างแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดนครนายก
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๘

ทิศ ทางการพั ฒ นาและประยุกต์ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ อ สนั บ สนุ น การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ในเบื้องต้น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร โดยจะก าหนดกรอบของรายการชุ ดข้ อมู ลส าหรับใช้ บนแผนที่ ภาพถ่ ายดาวเที ยม และในระบบ
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ดังนี้
รายการชุ ด ข้ อ มู ล บนแผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม และระบบภู มิ ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
๑. แผนงาน/งาน/โครงการ
๗. สถานที่ตั้งโครงการ
๒. นโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อน*
๘. พิกัดดาวเทียม (UTM)
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. เขตตรวจราชการ
๔. ข้อมูลสาระสาคัญของแผนงาน/โครงการ*
๑๐ ผลการดาเนินการโครงการ*
๕. งบประมาณดาเนินการ*
๑๑. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ*
๖. จังหวัดที่ตั้งโครงการ
๑๒. แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม *
* = เป็นรายการชุดข้อมูลที่ปรากฏเฉพาะบนระบบภูมิสารสนเทศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข้อมูลสาระสาคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ
ดาเนินการโครงการ

จังหวัดที่ตั้ง
โครงการ

นโยบาย
รัฐบาล

สถานที่ตั้ง
โครงการ

แผนงำน/งำน/
โครงกำร

แผนที่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม
ปัญหา
อุปสรรค

ผลการดาเนิน
โครงการ

พิกัด
ดาวเทียม
เขต
ตรวจราชการ

แผนภาพที่ ๕ ระบบภู มิสารสนเทศสนั บสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๙

ตารางที่ ๑๐ รายละเอียดชุดข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ที่
ชื่อชุดฐานข้อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล/ผู้นาเข้าข้อมูล
๑ เขตตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
-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/ตาบล/อาเภอ
๗ พิกัดดาวเทียม (UTM)
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ
- ค่า X
- ค่า Y
๘ ข้อมูลสาระสาคัญของแผนงานโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ
- หลักการ/แนวคิด
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๙ งบประมาณดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ
- ประเภทงบประมาณ
- จานวนเงินงบประมาณ
๑๐ ผลการดาเนินการโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ
- ผลการดาเนินการ
/หน่วยงานในระดับพื้นที่
๑๑ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ หน่วยงานในระดับพื้นที่
- ปัญหาอุปสรรค
๑๒ แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม
สานักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ ส ารสนเทศ
- ภาพแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม
(องค์การมหาชน)

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๐

บทที่ 5
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในส่ ว นของบทที่ ๕ เป็ น การน าเสนอร่า งกรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน
การตรวจราชการแบบบู รณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นการประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน จาแนกเป็น ๔ มิติ ดังนี้
ตารางที่ ๑๑ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.
(น้าหนัก)

กระทรวง
(น้าหนัก)

๑๐๐

๑๐๐

มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผล ร้อยละ
๑.๑

๑.๒

มิติที่ ๒ :
๒.๑
มิติที่ ๓ :
๓.๑

๓.๒

ระดับความสาเร็จของรายงานการตรวจ
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ ราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วน
ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ ตามกรอบประเด็ น การตรวจราชการ
ระดั บ บู ร ณาการของผู้ ต รวจ แบบบูรณาการ
ราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ระดับ ความสาเร็จของข้ อเสนอแนะของ
เป็นไปตามแนวทางหรือวิธีการ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่กาหนด
ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจด าเนิ น การเป็ น ไปตาม
แนวทางหรือวิธีการที่กาหนด
มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ
การพั ฒ นาระบบการตรวจ ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ราชการแบบบูรณาการ
มิติประสิทธิภาพ ร้อยละ
การพัฒนารายงานผลการตรวจ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ
ราชการแบบบูรณาการ
การจั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพงาน
ตรวจราชการ
มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองค์กร ร้อยละ
๔.๑
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
พัฒนาระบบการตรวจราชการ

ค วาม ส าเร็ จ ข อ งก ารพั ฒ น าร ะ บ บ
การตรวจราชการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒ นาภายใน
องค์ กรการตรวจราชการ ของกระทรวง
และของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๑

บทที่ ๖
แผนปฏิบตั ริ าชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในบทที่ ๖ จะกล่าวถึงแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑๒ แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร

1

การสอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูลยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและ
ความต้องการของประชาชน

2

การระดมความเห็นของผู้ตรวจราชการเพือ่ กาหนดกรอบ
ประเด็นนโยบายสาคัญในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒.๑) ประชุมปรึกษาหารือเพือ่ จัดทาแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรค
สี่ ระหว่างผู้ตรวจราชการ และผู้แทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ พิจารณากาหนดกรอบประเด็นนโยบายสาคัญในการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดกลุ่มประเด็นการตรวจ
ราชการสาหรับเป็นกรอบประเด็นนโยบายสาคัญการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒.๒) ประชุมปรึกษาหารือของผู้ตรวจราชการ เพือ่
กาหนดกรอบประเด็นนโยบายสาคัญในการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ และกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เบือ้ งต้น

3

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพือ่ กาหนดแนวทางกรอบประเด็นและวิธีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทัง้
พิจารณา/กลั่นกรองข้อเสนอแนะรายงานในภาพรวม

4

วิเคราะห์แนวทางการดาเนินแผนงาน/โครงการ มาตรการ
ภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล เพือ่ กาหนดจุดเน้น และประเด็นทีจ่ ะตรวจติดตาม
ภายใต้จุดเน้น

ควำมคืบหน้ำ
2558
2559
(ร้อยละ)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร

5

ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพือ่ พิจารณาประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) ในการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ และกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และร่างแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

6

จัดทาคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามใน
คาสั่ง สาหรับใช้เป็นทิศทางการจัดทาแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

7

ประชุมทีมปฏิบตั ิงานตรวจราชการแบบบูรณาการ เพือ่ ร่วมกัน
พิจารณากรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ และ
ขั้นตอนการตรวจราชการ

8

ประชุมร่วมกับผู้แทนสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ปรึกษาหารือเพิม่
ประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนที่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม

9

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ขับเคลื่อนการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
10 จัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
11 แจ้งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดทีใ่ ช้เป็นกรอบในการประเมินผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
12 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงออกตรวจราชการแบบบูรณาการในพืน้ ทีร่ ่วมกันใน
รอบที่ ๑ อย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๙
- การตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่ ขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดล้อม
- การตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ :
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับตาบล
13 กระทรวงจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
14 ประชุมผู้ตรวจราชการเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
15 จัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวล
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้ว
เสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report :
SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป

ควำมคืบหน้ำ
2558
2559
(ร้อยละ)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร

ควำมคืบหน้ำ
2558
2559
(ร้อยละ)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

16 แจ้งหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ตรวจราชการไปดาเนินการ และ
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
17 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงออกตรวจราชการแบบบูรณากรในพืน้ ทีร่ ่วมกันใน
รอบที่ ๒ อย่างน้อยเขตตรวจละ ๒ จังหวัด ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙
- การตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่ ขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดล้อม
- การตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ :
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับตาบล
18 กระทรวงจัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายรอบที่ ๒ (AIR) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
19 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกราบ
เรียนนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
20 จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรอบ
ที่ ๒ และรายงานประจาปี (AIR) กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
21 พัฒนาผู้ตรวจราชการ และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ
ตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
(PG-Participatory Governance)
22 ประเมินผลพึงพอใจของผู้บริหารทีม่ ีต่อรายงานผลการตรวจ
ราชการ

ดาเนินการสิ้นปีงบประมาณ

