




 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)  

ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร KU HOME  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

-------------------------------------- 
   วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการตรวจ
ร า ช ก า ร  ด ้ว ย ร ะ บ บ อ ิเ ล ็ก ท ร อ น ิก ส์             
(E-Inspection) โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย             
เป็ นประธานในพิธี ฯ  และบรรยาย พิ เศษ              
เรื่อง "ความส าคัญในการตรวจราชการ" ซึ่งมีหลัก
ส าคัญว่า ส่วนกลางต้องไม่สร้างสร้างภาระ ให้กับ
จังหวัด (หน่วยรับตรวจ) ซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Inspection เป็นเครื่องมือในการติดตามและ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจราชการ 
การตรวจราชการแต่ละครั้ง มักพบปัญหา ในการตรวจ
ราชการอยู่ 3 ประการคือ (๑)ใช้หรือไม่ (๒) เชื่อถือได้
หรือไม่ (๓) สร้างภาระหรือไม ่   
 ๑) ใช้หรือไม่ หมายความว่าข้อมูลที่หน่วยรับตรวจได้บันทึกลงในระบบ E-Inspection แล้ว ส่วนกลาง ได้
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือไม่ ซึ่งหากน ามาใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจติดตาม เนื่องจากมีความสะดวก 
รวดเร็วในการรายงาน ลดภาระการจัดท าเอกสารแต่อย่างไรก็ตาม ที่ว่าใช้หรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณา   
         (๒) เชื่อถือได้หรือไม่ หมายความว่าข้อมูลที่ได้บันทึกลงในระบบ E-Inspection นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ 
ซึ่งหากมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ก็จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ และน าข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบพิจารณาสั่งการต่อไป ซึ่งจะท าให้เป็นการลดภาระในการจัดท าเอกสารทางธุรการ เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย                  
         (๓) สร้างภาระหรือไม่ หมายความว่า ตามบทบาทหน้าที่ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีหน้าที่ในการตรวจราชการ ซึ่งหากน าระบบอิเล็กทรอนิกส์       
E-Inspection เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
แล้วจะต้องไม่สร้างภาระให้กับหน่วยรับตรวจ (จังหวัด) ขณะเดียวกันระบบก็ต้องเอ้ือประโยชน์และท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวง รวมทั้งลดปัญหาความซ้ าซ้อน และภาระงาน 

/ของหน่วย... 

 นายระพี ผ่องบุพกิจ   
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

นางสาวปรียานุช  เจริญผล 
ผอ.ส่วนตรวจราชการ รกท. ผอ.สตร.สป. 
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ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น หากการปฏิบัติได้ทั้งตามหลัก ๓ ประการและให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
ผู้ใช้งานระบบฯ จะต้องบันทึกข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามสภาพจริง เพ่ือสะท้อนปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง และผลการด าเนินการต่างๆ ให้ผู้บริหารรับทราบและน าไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เพ่ือก าหนด
นโยบายให้สามารถแก้ปัญหาในระดับต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป 
 ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การตรวจราชการกรณีปกติ 
การตรวจราชการกรณพิีเศษ การตรวจราชการแบบ
บูรณาการและการตรวจติดตามการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ" 
         การตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญ             
ในการบริหารขององค์กรซึ่งจะเป็นตัววัดผลว่า
สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการไม่ได้ โดยมี
กฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ตรวจราชการ  พ.ศ .2548 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2542 (Good Governance) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือ
รองรับในการตรวจราชการ  
         โดยทั่วไปหลักการของการตรวจราชการ
ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  
มิติที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจ
ราชการและหน่วยรับการตรวจราชการ  
มิติที่  2 เป็นการติดตามงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใช้บังคับกับการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานยกเว้นการตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐ
สังกดักระทรวงกลาโหม การตรวจราชการ มีบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ส าคัญ ดังนี้  
 (1) ตรวจตรา สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ในความรับผิดชอบ
ของ กระทรวงมหาดไทยแทน รมว.มท /รมช.มท./ปมท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่      
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 (2) ให้ค าแนะน า ชี้แจง แก่หน่วยรับตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ
รับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 (3) สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง สดับรับฟังเหตุการณ์เมื่อมีค าสั่ง ค าร้องเรียน หรือสถานการณ์เร่งด่วน 
 (4) การให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ บ ารุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (5) เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 (6) ต้องดูแลทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน และต้องสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะในพ้ืนที ่เพราะเป็นภารกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ 

/ปกครอง... 

 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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ปกครอง ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยลงลึกไปถึงระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนด ารงวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ตาม
แนวทางพระราชด าริ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
        โดยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ
ตรวจราชการไว้จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 
        1. การตรวจราชการกรณีปกติ  เป็นการด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

  (1) เพ่ือประเมินสภาพปัญหา แผนงาน
การแก้ไขปัญหา โครงสร้างกระบวนการ/ระบบการ
ท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่างๆ ตาม
นโยบายฯรวมทั้งการบริหารจัดการและระบบข้อมูล
ในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหา ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือทีมตรวจราชการจะได้ให้การสนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะ          
เชิงนโยบายต่อผู้บริหาร ในส่วนกลาง 
           (2) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไข
ปัญหา ในพ้ืนที่ และติดตามการแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ผ่านมา รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไขในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และข้ อ เ สนอแนะ เ ชิ งน โ ยบ ายต่ อผู้ บ ริ ห า ร          
ในส่วนกลาง 
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ  
        (๑) เ พ่ือเผยแพร่นโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงานน านโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปจัดท าแผนงาน งานและโครงการครบถ้วน           
         (๒) เพ่ือทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
          (๓) เพ่ือประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน และงานโครงการให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานและการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
         (๔) เพ่ือตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็นและความต้องการของเจ้าหน้าที่
และประชาชน แนะน า ชี้แจงในฐานะสื่อกลา 
           (๕) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับค าสั่ง                  
ค าร้องเรียน ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพ้ืนที่   
            (6) เพ่ือแสวงหาหรือสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับค าสั่ง              
ค าร้องเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันควร ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ส าหรับน าไปประกอบการ
เสนอแนะ  ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน 

/(๗) เพ่ือศึกษา… 
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            (๗) เพ่ือศึกษาประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์           
ต่อทางราชการรวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริหารงานบุคคล  
 2. ตรวจกรณีพิเศษ ได้แก่   

 (1) ตรวจติดตามงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่มอบหมายให้ตรวจติดตามเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือติดตามผลหรือเร่งรัดการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบ
ปริมาณข้าวที่มีอยู่ของรัฐ การตรวจประเมินเพ่ือรับรางวัลการแก้ไชปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่
ระบาดรุนแรง เป็นต้น 

 (2) การร่วมตรวจราชการกับเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและเครือข่ายภาค
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อร้องทุกข์ ซึ่งจะท าให้เกิดผลดี
ดีต่อการท างานที่มีผลกระทบต่อประชาชนและแผนงาน/งาน/โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 (3) ตรวจติดตามเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความเป็นธรรม
หรือขอความช่วยเหลือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน 

 (4) ตรวจติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย
หรือวินาศภัย ซึ่งมีผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน  

3. ตรวจติดตามและประเมินผลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามมาตรา 34  
เป็นการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลผลการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

4.การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  เป็นการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง เพ่ือมุ่งเน้น  

(๑) การร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการและเครื่องมือชุดเดียวกัน  
(๒) การร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน 

 (๓) การร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจ
ราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจ าปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 (๔) การร่วมสร้างภาคี  ภาคราชการร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ใน
กระบวนการตรวจราชการระดับพ้ืนที ่
 (๕) การร่วมรับการประเมิน ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัด และ ค่า
เป้าหมายเพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน 
 ในส่วนของการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้แบ่ง เขตตรวจราชการออกเป็น 18                
เขตตรวจราชการ มีผู้ตรวจราชการ 12 ท่าน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ ให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหา ตาม
ประเด็นการตรวจราชการ  โดยในการตรวจราชการจะมีการประสานงานในการเตรียมความพร้อม                   
ในการรับตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการล่วงหน้า เช่น การจัดเตรียมสถานที่ในการตรวจ การส่งข้องมูลผล
การด าเนินการล่วงหน้าผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ การเตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจซึ่งในบางครั้งอาจมีผู้ตรวจราชการกรมเข้าไปร่วม
ตรวจและได้ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางในการด าเนินงานด้วย ในการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวง          
จะให้ข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) เพ่ือให้หน่วยรบัตรวจรับข้อเสนอแนะของ 
 

/ผู้ตรวจ... 



 นางสาวปรียานุช เจริญผล   นายบุญส่ง ไชยมณี  
      ผอ.สว่นตรวจราชการ     ผอ.ส่วนพัฒนาระบบฯ  

 
 

    ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และหากเป็นปัญหาในเชิงนโยบายผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยก็จะน าเสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหาในระดับนโยบายต่อไป เมื่อตรวจราชการ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจต้องลงบันทึกในสมุด ปค.2 ว่าได้ให้ข้อเสนอแนะไปในประเด็นใดและมีข้อสั่งการ                   
หรือข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) น าไปปฏิบัติ โดยก าหนดให้รายงานผลให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือประมวลเสนอผู้บังคับบัญชา โดยในส่วนของข้อเสนอแนะ           
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ๑)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒) ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่  
 ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ได้มี
การแบ่งกลุ่ม เป็น ๒ กลุ่ม    
 กลุ่มที่ ๑ (ส าหรับหัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบด้าน
การตรวจราชการของจังหวัด) เป็นการอภิปราย  
เรื่อง “เทคนิคการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
กรณีปกติ การตรวจราชการกรณีพิเศษการตรวจ
ติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ” โดยวิทยากร จ านวน  ๒ คน                                           
  สาระส าคัญ ในการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการ
กรณีพิเศษแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การติดตามการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัด  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามที่
ก าหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ก าหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และน ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ เสนอต่อ กกภ.เพ่ือให้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก่อนน าเสนอ ก.น.จ.      

 
กลุ่มที่ ๒ (ส าหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดกลุ่มจังหวัด กรม ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติ)   ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๔๐๖ จ านวน ๑๐๐ เครื่อง/คน เป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่อง การน าเข้าข้อมูลการ
ตรวจราชการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) หัวข้อเรื่อง “ประเด็นการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ” 
หัวข้อเรื่อง “ตัวชี้วัด” โดยวิทยากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ  (นายธนภัทร ฆังคะจิตร และนางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด)  

/วันที่... 
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 นายธนภัทร ฆังคะจิตร และนางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด 

ผู้แทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
 

 
 
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   
ภาคบ่าย เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น  
เป็นการแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม วิทยากรจากส านักตรวจราชการ จ านวน ๔ คน/กลุ่ม 
 จัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และน าเสนอผลการแลกเปลี่ยน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในประเด็นด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินการได้ ดังนี้ 
๑. ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการ มีปัญหาและอุปสรรค  ดังนี้                  
๑) จัดท าโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
๒) ระยะเวลาในการจัดท าแผนงาน/โครงการน้อยกระชั้นชิดเกินไปท าให้การจัดท าแผนขาดประสิทธิภาพ  
๓) บุคลากรเปลี่ยนบ่อย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน 
๔) นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย  (รัฐบาล/กระทรวง) 
๕) ข้อสั่งการของแต่ละหน่วยงาน เช่น กพร. ส านักงบประมาณ ไม่มีการบูรณาการกัน ท าให้ข้อมูลการรายงานซ้ ากัน
ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
๖) การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของจังหวัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง 
๗) แนวนโยบายของรัฐบาลไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   
8) ผู้เขียนโครงการของส่วนราชการไม่เข้าใจวิธีการจ าแนกงบประมาณ  
                                      

/9)ขาดการ... 
  
 



นายบุญส่ง  ไชยมณี   
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ 

 

นางสาวปรียานุช เจริญผล  
ผู้อ านวยการส่วนตรวจ 

นายพีระพลธ์  ส าเภา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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9) ขาดการวิเคราะห์ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงและความ
ต้องการของประชาชนให้ พ้ืนที่ท าให้แผนงานหรือ
โครงการนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
10) แผนงานโครงการมีความซ้ าซ้อนและไม่มีความ
ยืดหยุ่น  
11) ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็น
ความคุ้มค่าของโครงการ                      
12) ตัวชี้วัดโครงการไม่มีความชัดเจนท าให้การติดตาม
ประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 
13) การก าหนดยุทธศาสตร์ ยังไม่ครอบคลุมศักยภาพของ

พ้ืนที่อย่างแท้จริง 
14) การก าหนดยุทธศาสตร์ ขาดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
15) การจัดท ายุทธศาสตร์ขาดการบูรณาการร่วมกันใน
พ้ืนที่ เช่น ภายในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน 
16) ขาดการศึกษาวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าการบริหารจัดการขยะ 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
๑๗) การประสานงานกับหน่วยงานราชการมีความล่าช้า  
๑๘) โครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 

แต่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 
19) ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่เพียงพอ 
๒๐) การจัดท าแผนงานโครงการกรณีงบของกลุ่มจังหวัด
เป็นไปในลักษณะที่ต่างคนต่างท า ท าให้เหมือนว่ามิใช่
แผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 
วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดท ายุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ มีดังนี ้
        ๑) ควรก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนเพ่ือให้
จังหวัดได้เตรียมการได้ทัน 
        ๒) ปรับระยะเวลาการจัดท าแผน  
 ๓) ทุกครั้งที่มีการจัดท าแผนฯ ของจังหวัดให้มี
ตัวแทนของ สงป,กพร.,มท.(สบจ.) ร่วมให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จลุล่วง โดยไม่ต้องมีการปรับแก้
หลายครั้ง หรืออาจท าคู่มือ/จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนให้จังหวัดทุกปี 
 ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด แผนงาน โครงการทั้งกระบวนเพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญในการท างาน                                                
 5) ในการด าเนินงาน/โครงการใด ๆ ควรมีการจัดท าประชามติก่อน                                 
 6) การจัดท านโยบายของรัฐบาลควรศึกษาถึงความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
 7) ควรเชิญผู้รับผิดชอบมาชี้แจงท าความเข้าใจ กับจังหวัด 

/8)น าข้อมูล... 
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 8) น าข้อมูลย้อนหลังในอดีตและการส ารวจ
อย่างจริงจัง 
 9) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและครอบคลุม
ประเด็นที่ส าคัญที่สามารถชี้วัดการพัฒนาปัญหา
ความต้องการของแผน 
 10) ต้องวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน 
จุดแข็งของพ้ืนที่ก่อนจัดท าแผนงานโครงการ 
 11) ติดตามประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลัง ด าเนินการ 
 12) ต้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
วางแผนในการจัดท าแผนล่วงหน้า 
 13) ควรมีการบูรณาการในการจัดท าแผนมากข้ึน โดยร่วมกันทุกภาคส่วน เช่น กรณีการจัดท าแผน
โครงการ กลุ่มจังหวัดควรมีการบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป 
 14) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนให้ชัดเจนล่วงหน้าและควรมีการเว้นช่วงเวลาการจัดท า
แผนในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เช่น แผนชาติ แผน 4 ปี แผนปี 

2. ด้านงบประมาณ มีปัญหาและอุปสรรค  ดังนี้ 
 ๑) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการของส านักงบประมาณอาจไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้มียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านนี้น้อย 
 ๒) ไม่มีการมอบอ านาจให้ส่วนราชการ ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
 ๓) การปรับแก้รายละเอียดงบประมาณให้เวลากระชั้นชิด 
 ๔) การบริหารงบประมาณล่าช้า จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง 
 5) การรายงานผลการด าเนินโครงการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีแบบฟอร์มที่แน่นอน  
 6) ส านักงบประมาณก าหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอของบประมาณ 3 เท่าของปีที่แล้ว 
 7) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องปรับลดงบประมาณตามที่ส านักงบประมาณก าหนดหลายครั้ง  
 8) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในระบบได้ท าให้งบประมาณไม่ถูกต้องและโครงการตกหล่น  
 9) ส่วนกลางไม่เร่งรัดการจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 10) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท าได้ยาก และใช้ระยะเวลา ท าให้เกิดการด าเนินการตามแผนงาน
โครงการบางโครงการต้องระงับไป              
 11) งบกลาง มีระยะเวลากระชั้นชิด อนุมัติ มี.ค. (เสนอ ม.ค) เร่งแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 
 12) การด าเนินโครงการเร่งด่วนที่ด าเนินการก่อนได้รับงบประมาณแล้วมีการแก้ไขรายละเอียดภายหลัง 
 ๑๓) ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณกรณีเปลี่ยนแปลง งบประมาณ มีการพิจารณาอนุมัติล่าช้า 

/14) การโอน... 
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 ๑๔) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ
จังหวัดในกรณีต้องท าความตกลงกับ สงป. และ 
กพร. ส่วนกลางไม่เร่งรัดการจัดประชุมเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการด าเนินงานของจังหวัด ปล่อยเวลา
ให้ล่วงเลยไปจนในที่สุดจังหวัดก็จะมีค าตอบตอบว่า
ยังไม่ได้ก าหนดการประชุมและเรื่องปัญหาด้านตัว
บุคคลากรด้วย 
 ๑๕) หน่วยด าเนินงานในจังหวัดเบิกจ่าย
ล่าช้า (งบลงทุน) หน่วยงานจะเบิกจ่ายทีเดียวเมื่อ
แล้วเสร็จ 
 ๑๖) กรณีงบของรองนายกฯ นั้นมีห้วงเวลาการด าเนินการค่อนข้างกระชั้นชิด ในการจัดท าโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยมิได้พิจารณาของศักยภาพพ้ืนที่ เครื่องมือ บุคลากร เป็นต้น 

 
วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ มีดังนี ้
 1) ควรมีแบบฟอร์มในการรายงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือลดภาระงาน 
 2) ส านักงบประมาณจะต้องปรับปรุงกระบวนการประสานงานกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
 3) ควรมีการประสานงาน ด้วยวาจาเบื้องต้นก่อนส่งหนังสือ 
 4) ประชุมเร่งรัดงบประมาณใช้อ านาจส่วนผู้บริหารเร่งรัดด้วยตนเอง 
 5) ก าหนดวิธีการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม  
 6) กระจายอ านาจอ านาจในการบริหารงบประมาณ 
 7) ควรลดขั้นตอนการพิจารณาให้อ านาจ ผวจ. ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 8) การเปลี่ยนหมวดงบประมาณที่ต้องขอส่วนกลาง ควรให้เป็นอ านาจของ กบจ. (จากงบด าเนินงานเป็น
งบลงทุน) 
 9) กรณีการเปิดซอง ควรมีเกณฑ์ก าหนดเป็นมาตรฐาน เช่น ไม่ต่ ากว่า 50% ยกตัวอย่าง เช่น มีการหั่นราคา 
จาก 1,700,000 เหลือ 300,000  
3. ด้านการประสานงานราชการในพื้นที่มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 ๑) เนื่องจากในการด าเนินงานของกลุ่มจังหวัด ต้องประสานงานกับจังหวัดในกลุ่มจึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าของข้อมูล ที่ใช้ประกอบการรายงาน         
หรือการด าเนินการอื่นๆ        

/2) เจ้าหน้าที่...                                        
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 ๒) เจ้าหน้าที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ภาระงานค่อนข้างมากอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถประสานงาน
กัน ส่วนของงานกลุ่มจังหวัดได้คล่องตัวเท่าที่ควร ส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มจังวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการส่งงานจะล่าช้า 
 ๓) ส่วนราชการที่เป็นหน่วยด าเนินงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การด าเนินการไม่สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน 
 ๔) การประสานงานหรือการสั่งการจาก สตร. บางครั้งเป็นการประสานสั่งการในช่วงเวลาที่กระชั้นชิด ท า
ให้จังหวัดประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ทัน หรือบางครั้งจ าเป็นต้องประสานทางโทรศัพท์เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
เบื้องต้นก่อน แต่เกิดปัญหาคือส่วนราชการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งรายงานข้อมูล เนื่องจากเห็นว่าไม่มี
หนังสือสั่งการที่เน้นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 5) การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อย  
 6) หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับการรายงาน
ข้อมูลให้จังหวัดทราบ  
 7) ยังยึดติดในภารกิจของตนเองเป็นหลัก  
 8) ขาดการบูรณาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 
 9) การแจ้งหน่วยงานร่วมตรวจกระชั้นชิด
เกินไป เป็นปัญหาในเรื่องการเตรียมข้อมูล 
 10) อุปกรณ์สื่อสารล่าสมัย มีปัญหา 

วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหา ด้านการประสานงานราชการในพื้นที่  มีดังนี้ 
          1) การประสานสั่งการควรมีระยะเวลาให้จังหวัดได้เตรียมข้อมูลที่เพียงพอ  
         2) ควรจ้างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนของงานกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจะก าหนดให้กลุ่มจังหวัดจ้างเหมา
บุคลากรไปประจ าที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ 
 3) เน้นย้ าหน่วยงานให้เห็นถึงความส าคัญของการรายงานข้อมูล สร้างความเข้าใจในการ   
บูรณาการในพ้ืนที่เป็นหลัก 
          2) ควรจ้างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนของงานกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจะก าหนดให้กลุ่มจังหวัดจ้างเหมา
บุคลากรไปประจ าที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ 
 3) เน้นย้ าหน่วยงานให้เห็นถึงความส าคัญของการรายงานข้อมูล สร้างความเข้าใจในการ  บูรณาการใน
พ้ืนที่เป็นหลัก 
 4) เพ่ิมช่องทางการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและพ้ืนที่   

/5) ควรมีแผน...                                          
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 5) ควรมีแผนการตรวจที่ชัดเจนก าหนดล่วงหน้าและแจ้งหน่วยงานร่วมตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑๕ วัน 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน/ความพอใจมี ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1) ช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนมีความกระชั้นชิดและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย 
 2) จังหวัดขาดการประเมินความพึงพอใจของโครงการไม่ได้ผ่านความคิดเห็นของประชาชน 
 3) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลไม่ทั่วถึง และ
ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 4) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุม ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 
 5) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการท างานต่างๆ 
ไม่มีความหลากหลาย 
 6) ภาคประชาชน ไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วน

ร่วมด าเนินการ 
 7) ขาดการประชาสัมพันธ์ก่อนการด าเนินโครงการใน
พ้ืนที ่

8) ขาดช่องทางในการเสนอความคิดเห็นของประชาชน 
 

วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน/ความพึงพอใจ มีดังนี ้
 1) ควรมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยง่าย โดยเริ่มจากในพ้ืนที่ 
 2) ควรประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงทั้งด้านบวกและด้านลบ ให้ประชาชนทราบตั้งแต่เริ่มต้น  
 3) ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงในพ้ืนที่ ขาดช่องทางต่างๆ ให้ครอบคลุม 
 4) ควรมีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายก่อนการด าเนินโครงการ 
 5) ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทส าคัญและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผลได้ 
ผลเสีย 
 6) ควรมีการท าประชาวิจารณ์/ประชาคม ในพ้ืนที่ก่อนด าเนินโครงการส าคัญ  
5. ด้านการบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1) งบประมาณด้านบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
 2) งบประมาณที่ลงมาสู่จังหวัดควรเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไม่ควรจะน างานอ่ืน ๆ           
ที่มีเจ้าภาพหลักอยู่มาด าเนินการ เช่น SMEs งดเหล้าเข้าพรรษา  
 3) ภาระงานของแต่ละกลุ่มงานขาดความชัดเจน 
 4) ขาดทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา 
 5) ภารกิจการท างานมีหลากหลาย มีปริมาณงานจ านวนมาก 
 6) วัสดุเครื่องมือครุภัณฑ์ รวมทั้งพาหนะไม่เพียงพอ 

/7) ระเบียบ... 
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 7) ระเบียบปฏิบัติมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก  
 8) ควรมีการประสานเป็นการภายในก่อน เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจเตรียมความพร้อม 
 9) ควรมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจเป็นรายไตรมาสหรือมากกว่าเพราะหากเป็นทุกเดือนข้อมูลที่ได้รับยังไม่
มีความก้าวหน้า  
 10) ควรมีฐานข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 11) ประเด็นการตรวจมีการตรวจภารกิจหน้าที่ เชิงนโยบายเท่านั้น เช่น ภารกิจของแต่ละกรม หรือ      
ต่างกระทรวงควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ 
 12) ประเด็นการตรวจราชการ ควรก าหนดประเด็นระดับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 
 ๑๓) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีใช้เงินเหลือจ่ายไปด าเนินตามโครงการส ารอง 

๑๔) หน่วยงานส่งข้อมูลที่จังหวัดขอไว้ล่าช้าและข้อมูลไม่ครบถ้วน 
วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารจัดการ มีดังนี ้
 1) ควรแบ่งภาระงานของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน 
 2) ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
 3) ส่วนรับการเรียนรู้ ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน  
 4) จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ 
 5) ลดขั้นตอนทบทวน ระเบียบข้อปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๖) จัดประชุมให้เร็วขึ้นในการโอนเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอถึงรอบใหม่ 

๗) ทวงถามจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยท าเป็นหนังสือหรือ โทรภายใน 
6. ด้านเทคนิค  อ่ืนๆ มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1) ประเด็นตรวจราชการประจ าเดือนมีความซ้ าซ้อนมีปริมาณมาก  
 2) ควรมีการประสานงานลงพ้ืนที่พร้อมกันทั้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี  
 3) ระบบรายงานควรมี 1 ครั้งและบูรณาการใช้ร่วมกัน 4) ระบบสารสนเทศการสื่อสารไม่ทันสมัยและขาดแคลน  
 5) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง  6) ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ช านาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง 
 7) หากเกิดกรณีด้านเครื่องคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ 
วิธีการ/แนวทาง/ข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหา ด้านเทคนิคอ่ืนๆ มีดังนี ้
 1) ควรก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจริงเป็นไปอัตราก าลัง 2) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่หรือต าแหน่งเฉพาะ  

----------------------------------------------- 
ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.  

โทร 02 2211 1126 มท 50457 
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