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 ค ำน ำ 

 

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

ในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวให้เกิดผล
ในทำงปฏิบัติ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรข้ำงต้น โดยเริ่มต้นจำกกำรคัดเลือก  
กรอบประเด็นนโยบำย/โครงกำร ส ำหรับกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ด้วยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ ๑๒ ของนโยบำยของรัฐบำล  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 – 2020  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณำกำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้ง ๒๕ แผน มำใช้เป็นกรอบในกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำร
ทุกกระทรวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ข้อสรุปของกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่จะปรำกฏอยู่ในแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (Issue) ได้แก่ ประเด็น
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนของรัฐบำล  

ทั้งนี้  แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรจะเป็นจุดเริ่มต้นของ       
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรให้เป็นเครือข่ำยองค์กรกำรตรวจรำชกำรที่มีควำมเข้มแข็ง   
ด้ำนกำรตรวจรำชกำรตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ     
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 

 

 
ส ำนักตรวจรำชกำร 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

 
 



 

 
สำรบัญ 

  หน้ำ 
   
บทที่ ๑ บทน ำ ๑-๘ 
 ควำมเป็นมำ ๑ 
 แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ๕ 
   
บทที ่๒ ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ๙-๑๔ 
 กรอบของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เก่ียวข้อง 
๙ 

 หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ 

   
บทที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕-๓๘ 

 วิสัยทัศน์ ๑๕ 
 พันธกิจ ๑๕ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ๑๕ 
 เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร 

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่ 
๑๖ 
๑๖ 

 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ๑๗ 
 กำรจัดท ำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ ๑7 
 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล   
 - ประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม ๑๙ 
 - ประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน

เข้มแข็ง 
๒๕ 

 
 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน  
 เรื่อง กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ๓๑ 
   
บทที่ ๔ กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 

แบบบูรณำกำร 
๓๙-๔๓ 

 ควำมเป็นมำ ๓๙ 
 แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่ อสำร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 
 
 

๓๙ 



 

 สำรบัญ (ต่อ)  

  หน้ำ 
   

บทที่ ๕ กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๓ 

   
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๔-49 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 

   
ตำรำงท่ี ๑ แสดงควำมสอดคล้องของประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร เพ่ือขับเคลื่อน

ประเด็นนโยบำยส ำคัญ (Issue) กับนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์งบประมำณ และ 
แผนบูรณำกำรงบประมำณ 

๓ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงควำมสอดคล้องของประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อน
ประเด็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน กับนโยบำยรัฐบำล 

๔ 

ตำรำงท่ี ๓   ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  
และ พ.ศ. ๒๕60 

๔ 

ตำรำงท่ี ๔ แนวทำงกำรด ำเนินงำนตรวจติดตำมโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรกำรบริหำร
จัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 

๒๐ 

ตำรำงท่ี ๕ ประเด็นกำรตรวจติดตำมกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม  ๒1 
ตำรำงท่ี ๖ ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ๒๓ 
ตำรำงท่ี ๗ แนวทำงกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ

ชุมชนเข้มแข็ง 
27 

ตำรำงท่ี ๘ ประเด็นกำรตรวจติดตำมประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เรื่อง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง  

27 

ตำรำงท่ี ๙ ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 29 
ตำรำงท่ี ๑๐ ปัจจัยส ำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 35 
ตำรำงท่ี ๑๑ ประเด็นกำรตรวจติดตำมประเด็นนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนน  
35 

ตำรำงท่ี ๑๒ ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 36 
ตำรำงท่ี ๑3 กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร   

ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
๔3 

ตำรำงท่ี ๑4 แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 ๔5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญแผนภำพ 
 

  หน้ำ 
   
แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕60 
๒ 

แผนภำพที่ ๒ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

6 

แผนภำพที่ ๓ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรข อง 
ผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   

14 

แผนภำพที่ ๔ ภำพตัวอย่ำงหน้ำจอ (User Interface) ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำร  
ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร (Intelligence Map for Executives : iMap)  

๔๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
ภำคผนวก 

 
 

 

๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐  
เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  

๒ ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  264/๒๕๕9 เรื่อง กำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕60 ของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕9 

๓ ค ำสั่งกระทรวงกำรคลัง ที่ 1638/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

๔ ค ำสั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  910/2559  เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำร 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

๕ ค ำสั่งกระทรวงคมนำคมที่ 289/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 

๖ ค ำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ ท25/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ลงวันที่ 23 ธันวำคม  พ.ศ. 2559 

๗ ค ำสั่งกระทรวงพลังงำนที่ 52/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

๘ ค ำสั่งกระทรวงพำณิชย์ที่ 4/2560 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2560 

๙ ค ำสั่งกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ 79/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  
16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

๑๐ ค ำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่  5/2560 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
กระทรวงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2560 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ “การตรวจราชการ”  
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ  ของภาครัฐ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ วรรคสี่    
ได้ก าหนดไว้ว่า “ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี  ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ 
รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวเดียวกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้” 

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย  
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ โดยมีการศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ ปร ะมวลผล รวบรวม 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการ 
ตรวจราชการแบบเดิม ที่ด าเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ละกระทรวง เป็นการตรวจราชการแนวใหม่
คือ “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” โดยมีนิยามหมายถึง  
  ร่วมคิด โดยวางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการชุดเดียวกันและเป็นการวางแผนฯ
โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้าในแต่ละรอบปีงบประมาณ เพ่ือท าให้เกิดรูปธรรมของค าว่า “เชิงรุก” 
   ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน 
   ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยเล็งเป้าไปที่การลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันและจัดท า
รายงานผลการตรวจราชการด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งสมควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย 
  ร่วมสร้ำงภำคีภำคประชำชน ให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับ
พ้ืนที ่
  ร่วมรับกำรประเมิน ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายเพ่ือบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน 

ทั้งนี้ กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้ 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๒ 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แนวพระรำชด ำริ  
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร 
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 รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและต่อชาต ิ

๙ ยุทธศำสตร์ คสช. 
๑)  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
๒) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓)  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  
 ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๔) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ เติบโต 
 และมีคุณภาพย่ังยืน 
๕)  การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค 
๖)  ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ยาก รธร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
๗)  การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 
๘)  การปรับปรุงโทรคมนาคม  
๙)  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน และ ๑ รำยกำร 

โดยมีจุดเน้นของยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน รวมท้ังสิ้นจ ำนวน ๒๕ แผนงำนบูรณำกำร 
๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ มีจุดเน้น ๔ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) 

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๔) การป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  

๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มีจุดเน้น ๗ แผนงาน
บูรณาการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (๗) การ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

๓)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มีจุดเน้น ๒ แผนงานบูรณาการ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำก
ภำยใน มีจุดเน้น ๔ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (๒) การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน (๓) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (๔) การสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชี วิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มีจุดเน้น ๓ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม (๒) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

๖)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีจุดเน้น ๕ 
แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) การ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๓) การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ (๔) 
การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๕) การส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

๗)  รายการค่าด าเนนิการภาครัฐ 

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใตก้ำรปฏิรปูประเทศ ระยะกลำง 
นโยบำยรฐับำลด้ำนที่ ๕ 

กำรยกระดบัคณุภำพบรกิำรด้ำนสำธำรณสุขและสขุภำพประชำชน 
 
 ด้ำนย่อย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  

โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ   ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 

ประเด็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  

ยุทธศำสตร์งบประมำณท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน 
แผนงำนบูรณำกำร งปม. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง 

 

เจตนำรมณ์/นโยบำย 
ของ คสช. 

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใตก้ำรปฏิรปูประเทศ ระยะกลำง 
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ ๙ 

กำรรกัษำควำมม่ันคงของฐำนทรพัยำกรและกำรสรำ้งสมดุลระหว่ำงกำรอนุรกัษ์ 
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยนื 

 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร 

ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
น าไทยเติบโต  

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์พัฒนำตำมร่ำงแผนฯ ๑๒ 
๑)  การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์
๒)  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสงัคม 
๓)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
๔)  การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
๕)  การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
๖)  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
 ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 
๗)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์
๘)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙)  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
หมายเหต ุ: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๖ ถูกก าหนดจากยทุธศาสตรท์ั้ง ๖ ด้าน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่
แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในระยะ ๕ ปี ส าหรับยทุธศาสตร์ที่ ๗ – ๑๐ เป็นปจัจัยสนับสนุนส าคัญใน
อีก ๕ ปีข้างหน้า  มุ่งเน้นการพฒันาพื้นฐานเชิงยทุธศาสตร์และกลไก
สนับสนุน ให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สมัฤทธ์ิผล ยุทธศำสตร์งบประมำณท่ี ๕ 

ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ 

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

- มั่นคง รับฟังความเห็นกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้วิธีการนอก
กฎหมายหรือท าให้เกิดความรุนแรง 
- มั่งค่ัง มีเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างกัน การค้าขายในประเทศ
เพื่อนบ้าน ต้องเป็นแหล่งอาหารของโลก 
- ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
๑) ด้านความมั่นคง  
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕) ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
๖) ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใตก้ำรปฏิรปูประเทศ ระยะกลำง 
นโยบำยรฐับำลด้ำนที่ ๓ 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม 
 
 

แผนงำนบูรณำกำร งปม. กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบำยของรัฐบำล 
ด้านที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ด้านที่ ๒  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ด้านที่ ๓  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส 
 การเข้าถึงบริการของรัฐ 
ด้านที่ ๔  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 
ด้านที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  
 ของประชาชน  
ด้านที่ ๖  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ ๗  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ด้านที่ ๘  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
  เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ด้านที่ ๙  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง 
 สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ด้านที่ ๑๐  การส่งเสริมธรรมาภิบาล แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 
ด้านที่ ๑๑  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๓ 

จากกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงให้เห็นประเด็นการตรวจราชการส าคัญ (Issue) ซึ่งมีการคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ 
  (๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
ได้แก่ ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง 
  (2) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เรื่อง  
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  ทั้งนี้ ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จ านวน ๑๑ ด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เจตนารมณ์/ยุทธศาสตร์ของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงบประมาณ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ และ 
แผนบูรณาการงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
๒๕ แผนบูรณาการ กับประเด็นการตรวจราชการที่คัดเลือกในเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ ๑ และตารางท่ี ๒ 

  
ตารางท่ี ๑ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น 

นโยบายส าคัญ (Issue) กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ และแผนบูรณาการงบประมาณ 
 

นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์งบประมำณ แผนบูรณำกำรงบประมำณ 
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรั กษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๕ 
การจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

การบริหารจั ดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๔ 
การแก้ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจาก
ภายใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๔ 

ตารางท่ี ๒ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น 
 นโยบายส าคัญเร่งด่วน กับนโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ แผนงานบรูณาการงบประมาณ 
ด้านที่ ๕  การยกระดับคุณภาพ
บริการ ด้ านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน (ข้อ ๕.๔ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการ
ตรวจจับเพ่ือป้องกันการรายงาน
และการดูแลผู้บาดเจ็บ) 

ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้้า
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมภายใต้ผลผลิต 

 
 
ประเด็นการป้องกันและ 
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น  
 
 
 
 
 
ประเด็นการป้องกันและ 
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น  
 
 

ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้การวิเคราะห์ โดยเน้นความเชื่อมโยงบูรณาการโครงการตาม
แผนบูรณาการงบประมาณ และความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจ/โครงการของกระทรวงต่าง ๆ ตามประเด็น
นโยบายส าคัญ (Issue) และความเชื่อมโยงโครงการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตามประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) ซึ่งท าให้แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตารางที่ ๓ 

ตำรำงที่ ๓ ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 การคัดเลือกประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) เพ่ือ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นส าคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าในการแถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่   
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  คือการยึดหลักยุทธศาสตร์
ตามแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยจะใช้การวิเคราะห์
จากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๕ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนกำรตรวจรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการระบุงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงที่เก่ียวข้องชัดเจน  

ร่วมกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการ 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน 

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

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

แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
การก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการจัดการประชุม

ปรึกษาหารือผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง การวางกรอบตัวแบบของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นความรู้ที ่ได้จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ  การก าหนดการมองภาพความเชื่อมโยงตามวงจร เพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ
ในแต่ละระดับ รวมทั้งการน าระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และพัฒนา
ความรู้ของผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนงานตรวจราชการ 

 

 

 

 
  



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๖ 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2560  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

-  ศึกษาสอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูล ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการ 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดท ากรอบประเด็นส าคัญ 
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมย่อย 

ศึกษาสอบทาน/วิ เคราะห์ ข้อมูล  
ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารประเทศ 
ของรั ฐบาล เพื่ อก าหนดทิศทาง 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

-  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๖ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
จเรต ารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ รวมทั้งจัดท าแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และพิจารณากลั่นกรอง
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 

-  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ และคัดเลือกประเด็นนโยบายส าคัญที่จะตรวจ
ติดตามในรอบที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

-  จัดท าค าสั่งการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง 

-  จั ดท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะท า ง านพัฒนา ระบบภู มิ ส า ร ส น เ ทศ 
การตรวจราชการ เสนอ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ในขณะนั้น พิจารณาลงนามในค าสั่ง 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

-  ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ  
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบพัฒนาฐานภูมิสารสนเทศ  
และระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙. น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๒ – ๘ จัดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 
 
 

ด าเนินการตามระเบียบ นร. ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ .  ๒๕๔๘  
ข้อ ๘ วรรคสี่ 
 

จัดท าร่ างแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 
 

น า เสนอแผนการตรวจราชการ 
ต่อนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี  
เพื่อทราบและ/หรือพิจารณา 
 

แจ้ งแผนการตรวจราชการแบบ 
บู รณาการข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

“ แ ผ น ก ำ ร ต ร ว จ ร ำ ช ก ำ ร 
แบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำร
ตรวจรำชกำร 
แบบบูรณำกำร  

ของผู้ตรวจรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
 

 

-  น าเสนอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๗ 

การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วมระหว่าง  
คณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ สอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูลร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ และแผนงานบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  พร้อมทั้งจัดท า
กรอบประเด็นส าคัญการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประเด็น
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการของประชาชน เพ่ือจัดท าทิศทาง/จุดเน้นของแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘ วรรคสี่ ระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง  
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จเรต ารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน 
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณากรอบประเด็นนโยบายส าคัญ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายส าคัญที่ก าหนดให้มีการตรวจราชการ
แบบบูรณาการในรอบที่ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการตรวจราชการ กรอบประเด็นการตรวจ 
ติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม รูปแบบรายงานของการตรวจราชการแบบบูรณาการ แนวทางการพัฒนา 
ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการใช้ประกอบในการวิ เคราะห์  วางแผนในการลงพ้ืนที่  ตรวจติดตาม  วิ เคราะห์ผล 
การตรวจติดตามและการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  และพิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เพ่ือจัดท ารายงานภาพรวม
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ และ คัดเลือกประเด็นนโยบายส าคัญที่จะตรวจติดตามในรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ขั้นตอนที่ ๕ จัดท าค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง ส าหรับ
ใช้เป็นทิศทางการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

ขั้นตอนที่ ๖ จัดท าค าสั่ งส านั กนายกรั ฐมนตรี  เรื่ องแต่ งตั้ งคณะท างานพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ  เสนอรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ในขณะนั้น 
พิจารณาลงนามในค าสั่งเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการตรวจราชการ ( Intelligence Map for Executives : IMAP) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 



 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                         ๘ 

ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง น าเสนอผลการด าเนินการต่าง ๆ ให้คณะท างานจัดท า
แผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ มอบหมาย 

ขั้นตอนที่ ๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรต ารวจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือรับทราบรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามของประเด็นนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ  รวมทั้งสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

ขั้นตอนที่ ๘ ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ เพ่ือก าหนด 
แนวทางการพัฒนาระบบพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 
(Intelligence Map for Executives : IMAP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขั้นตอนที่ ๙ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๒–๘ จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขั้นตอนที่ ๑๐ น าเสนอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

ส าหรับโครงสร้างของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ าแนกออกเป็น ๖ บท ดังนี้ 
 บทที่ ๑  บทน า 
 บทที่ ๒  ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 บทที่ ๔  การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 
 บทที่ ๕ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 บทที่ ๖ แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙ 

บทที่ ๒ 
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่เก่ียวข้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งบริบทดังกล่าวจะส่งผลกระทบ         ต่อ
การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

กรอบของกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด ทฤษฎี นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่การตรวจราชการ
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งตามระเบียบข้อ ๘ วรรคสี่  
ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี 
หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี  
ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้” 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐ 

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

๖. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น ามาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 

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

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

เศรษฐกิจและสังคม  
(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
(๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคง

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
(๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

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

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

 ๘. นโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อ สนช. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศ ๑๑ ด้าน โดยมีแหล่งที่มา ๕ แหล่ง ได้แก่ การยึดหลักยุทธศาสตร์ตามแนว
พระราชด าริ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แหล่งที่ ๒ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แหล่งที่ ๓ คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2  แหล่งที่ ๔ คือ เจตนารมณ์
ของ คสช. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๙ ประการ ที่ได้ก าหนดเป็นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย และ
แหล่งที่ ๕ คือ ปัญหาของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข และความต้องการของประชาชน 

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

และพัฒนา และนวัตกรรม 
ด้านที่ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร การรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๙. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ  
ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเดินไปข้างหน้า แก้ปัญหาเดิม หรือ ปัญหาเก่า หยุดความขัดแย้ง เพ่ือสร้างเสถียรภาพ และ
ความเข้มแข็งให้ประเทศ 
 ๑๐. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ก าหนดกรอบแนวทาง 
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี  จ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารรถ 
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยก าหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๑๐ ด้ำน คือ 
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  (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๓)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (๔)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  (๖)  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
   ในสังคมไทย 
  (๗)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  (๙)  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  (๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๖ ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในระยะ ๕ ปี ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ ๗ – ๑๐ เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญในอีก ๕ ปีข้างหน้า  มุ่งเน้นการพัฒนา
พ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล 
 ๑๒. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของส านักงบประมาณ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ  ๑ รายการ ดังนี้ 
  (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและกำรต่ำงประเทศ  จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (๒) แผนงานบูรณาการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ (๓) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔) แผนงาน
บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๕) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  
(๗) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  (๘) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ 
การป้องกันประเทศ และ (๙) แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่งคงและการต่างประเทศ 
  (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จ าแนกตาม
แผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒) แผนงานบูรณการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) แผนงานบูรณาการการส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนา (๗) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๘) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (๙) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑๐) แผนงานยุทธศาตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ 
ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน (๑๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (๑๒) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (๑๓) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (๑๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ (๑๕) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  (๓)  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน จ าแนกตามแผนงาน 
ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (๒) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (๔) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และ (๕) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓ 

  (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำง 
กำรเติบโตจำกภำยใน จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (๒) แผนงานบูรณการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน (๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
(๔) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๕) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ 
(๗) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 
  (๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม (๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  (๔) แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ (๕) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ และ (๖) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  (๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๒) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๓) แผนงานบูรณาการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกิจ (๔) การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (๕) 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (๖) แผนงานยุทธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๗) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน และ (๘) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (๗) รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (๒) แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และ (๓) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 ๑๓. Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน ๓ มิติส าคัญ คือ  
  (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
  (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
  (๓) เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 
 
 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔ 

หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการตรวจราชการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) ได้แก่ ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  และเพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการตรวจราชการ
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน  เน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัด ภายใต้ประเด็นนโยบาย
ส าคัญเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบ
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จากสภาพแวดล้อมที่ได้จากการตรวจติดตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
โดยมีกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ และค าสั่งการตรวจราชการ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๓ 

แผนภำพที่ ๓  แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมปรึกษาหารือตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ และ
ประชุมคณะท างานจั ดท าแผนและ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๕๙ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง  
   “ประชารัฐ”  ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของ 
   จังหวัด  (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
   ขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”) 
 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ 
   การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้ 
   แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี 
   ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ ไม่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด 
   ด าเนินการได้  และกรณี สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   ที่ ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณในการก่ อสร้ าง   
   แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ (๑๙ แห่ง) 

กรอบแนวทาง 
การตรวจราชการแบบบรูณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตาม 
   แนวทางประชารัฐ (กองทุนละไม่เกิน ๕ แสนบาท)  ซ่ึงมี 
   ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็น 
   หน่วยรับผิดชอบด าเนินการ 
 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า รั ฐ เ พื่ อ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย 
   ในกรุงเทพมหานคร (กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท)  
   ซ่ึ งมี ส านั กงานกองทุนหมู่ บ้ านและชุมชนเมือง 
   แห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ 
 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ฐ า น ร า ก แ ล ะ ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง  ต า ม เ อ ก ส า ร 
   ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐   

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน (ได้แก่ พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน สภาพ
รถที่ไม่เหมาะสมถูกน ามาใช้งาน สภาพถนนที่ไม่เอื้ออ านวย
ต่อการสัญจร สภาพแวดล้อมบริ เวณข้างทางที่บดบัง 
ทัศนวิสัยในการขับขี่   การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยงานภาครัฐ 

การบริหาร
จัดการขยะ 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

และ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

การป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ประเด็นนโยบายส าคัญ 
ของรฐับาล (Issue) 

ประเด็นนโยบายส าคัญ 
เร่งด่วน 



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๕ 

บทที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบกรอบแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ และประชุมคณะท างานจัดท าแผน
และขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  และน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการได้ 
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ :  

เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ :  
 (๑) การขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๒) เร่งรัด ติดตาม ประเด็นและนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
 (๓) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และฝ่ายบริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) 

เป้ำประสงค์ (๑) เพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
 ไร้ขยะ” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี  
 (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
 ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) โครงการถ่ายโอนสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือ 
 การจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ภายใต้แผนบูรณาการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
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๑๖ 

 (๒) เพ่ือเร่งรัด ติดตาม การด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ 
 แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  โครงการเพ่ิมความเข้มแข็ง 
 ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย  
 ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอรัฐบาล ในการพัฒนา/ปรับปรุง นโยบายและแนวทาง 
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยต่อไป 

กลยุทธ์ (๑) การตรวจราชการแบบบู รณาการเ พ่ื อสนั บสนุ นการบู รณาการโครงการภายใต้ 
แผนบูรณาการงบประมาณ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

 (๒) การตรวจราชการเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ฐานราก ภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  

เป้ำประสงค์ เพ่ือเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัจจัยหลักส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ การตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัจจัยหลักส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร 

  ประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ใช้การวิเคราะห์การเชื่อมโยง
ของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ใช้การเลือกโครงการที่มีงบประมาณ
สูง และมีพ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

  ประเด็นนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
และสภาพปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่ 

 
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรในพื้นที่ 

 (๑) กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยส ำคัญ 
ของรัฐบำล (Issue) : กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง  
   รอบท่ี ๑ : Project and Progress Reviews : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐  
โดยตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ และให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ  
   รอบที่  ๒ : Monitoring/Evaluation :  ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐  
เป็นการติดตามประเมินผลในภาพรวม โดยตรวจติดตามในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้า 
การด าเนินการ และการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม 
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๑๗ 

 (๒) กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยเร่งด่วน 
ของรัฐบำล : กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  
  ครั้งที่ ๑ : ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกัน 
เพ่ือติดตามในการด าเนินมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินการ 
   ครั้งที่ ๒ : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการติดตามประเมินผลในภาพรวม
โดยตรวจติดตามในพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ และการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในภาพรวม 

กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 

  ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต 
และน าข้ึนเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์  
  (๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
  (๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง จัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  (๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
  (๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

กำรจัดท ำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ 

 ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอขอความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ตามท่ี
เห็นสมควร   
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๑๘ 

  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยส ำคัญ 
ของรัฐบำล (Issue) กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง   
  ครั้งที่ ๑  ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection 
Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป  
  ครั้งที่ ๒   ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection 
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยเร่งด่วน 
ของรัฐบำล : กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 
  ครั้งที่ ๑  จัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) 
ให้แล้วเสร็จต่อไป  
  ครั้งที่ ๒  จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : 2016) 
ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับระบบกำรตรวจรำชกำรได้ควรมีกำรน ำเสนอ
รัฐบำลได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีปัจจัยใดที่จะท ำให้ประสบผลส ำเร็จ ภำรกิจใดที่ควรจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร หรือกำรด ำเนินกำรใดที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องมีกำรท ำงำนร่วมกัน
ได้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร  และปัจจัยท่ี
ต้องกำรให้ รัฐบำลสนับสนุน ฯลฯ  นอกจำกนี้  กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรจะต้องมีควำมรวดเร็ว  
ทันสถำนกำรณ์ เพ่ือให้รัฐบำลสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 
 กรณีที่ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงหรือผู้ตรวจรำชกำรกรมที่ได้รับ
มอบหมำย พบประเด็นปัญหำส ำคัญและจะต้องแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน  ซ่ึงนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีน ำเสนอปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนนำยกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอกำรรำยงำนผลตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจ
รำชกำร 
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๑๙ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 ประเด็นนโยบายส าคัญของรฐับาล (Issue) 
 
 

๑. เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง 
  ปริมาณขยะมูลฝอยยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยะอันตราย อาทิ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กระป๋องสเปรย์ ยังถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอ่ืน และขยะมูลฝอยตกค้างยังมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน   
  จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ ในปี 2559 ยังคงพบปัญหา ดังนี้ ๑) โครงการถ่ายโอน 
การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการขยะในระดับจังหวัด จ านวน ๑๑๔ โครงการ มีบางส่วนยังไม่ได้ด าเนินการ  
๒) โครงการปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ๑๘ โครงการ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ๓) การจัดเก็บและรวบรวมขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่สอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะ ๔) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 
การจ าหน่ายขยะยังไม่มีความชัดเจน ท าให้การก าจัดขยะของ อปท. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ ๕) ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม และไม่เห็นความส าคัญของการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง 
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 – 2560) 
พร้อมทั้งให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่น าร่องและในระดับชุมชน
และหมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย และ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ ๑ ปี  (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
พ.ศ. 2559 – 2564 โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ” ระยะ ๑ ปี  (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่ งอยู่ภายใต้ แผนแม่บท 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๒. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม  
    เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
  ๓.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”) 
  ๓.๒ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัด

กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
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๒๐ 

ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ และประเมิน 
ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ และ
ความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบายส าคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
  ๓.๓ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วยประสาน 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม  
  ๔.๑ เน้นการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
  4.2 เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 :  แนวทางการด าเนินงานตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะ
   และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่ต้นทางแหล่งก าเนิดและการน าขยะไปใช้
ประโยชน์  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- ส านักนายกรัฐมนตรี  

(๒) การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตราย
ชุมชน และขยะติดเชื้อ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

(๓) การเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม - กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

(๔) การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ และก ากับ ดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

- กระทรวงสาธารณสุข 
 

  ๔.๓ เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๑๙ แห่ง  

๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม  เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้ 
- รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60 
- รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60 
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๒๑ 

๖. ประเด็นการตรวจติดตาม   
ตารางท่ี 5 :  ประเด็นการตรวจติดตามการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

๖.๑ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจ าแนกตาม
ประเภทของขยะ  
6.2 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 
2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด”) 
๖.๓  ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด
ของการด าเนินโครงการ 
          ๖ .๓.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด จ านวน ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด) 
(ผต.นร.) (ไม่มีจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๔)  

๖.๑ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
๖.๒ ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะในภาพรวม 
และการบริหารจัดการขยะจ าแนกตามประเภทขยะ 
6.3 ผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
๖.๔ ผลความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการ 
          ๖.๔.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จ านวน ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด) (ผต.นร.) 
          ๖.๔.๒ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณ 

          ๖.๓.๒ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๐  ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง  
(ผต.กระทรวง) 
๖.๔ ปัญหาเฉพาะพ้ืนที ่
      ๖.๔.๑ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี 
การก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการ
ได้จ านวน ๑6 แห่ง  
      ๖.๔.๒ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๓ แห่ง 
๖.๕ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวง (ผต.กระทรวง) 
๖.๕ ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิด
ด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
6.๖ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์  
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 
          ๖.๖.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จ านวน ๓๘ โครงการ (ผต.นร.) 
          ๖.๖.๒ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในความรับผิดชอบ 
ของกระทรวง (ผต.กระทรวง) 
๖.๗ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
  



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๒๒ 

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  ๗.๑ พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม  
   ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ส าหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
   เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามส าคัญในภารกิจของกระทรวง (Function) 
ที่ใช้เป็นจุดยึดโยงการท างานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง มีพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี)   
เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า (Value for Money) ของแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย  ดังนี้ 
   (๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างและ 
ที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด)  
   (๒)  ติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๑๙ แห่ง  
   (๓)  ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)  
   ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควรจะคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในพ้ืนที่ 
โครงการใด ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๗.๓ การตรวจติดตาม 
   ๗.๓.๑ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตาม
ร่วมกัน โดยตรวจติดตามร่วมกันในพ้ืนที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด  
     (๑) การตรวจติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”  
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
     (๒) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะ 
มูลฝอยตกค้างและท่ีเกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ  
     (๓) ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ 
ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  
แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได ้
   ๗.๓.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
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จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๔.๒ 
และส่งรายงานให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประมวลผลในภาพรวม 
  ๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม 
   เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้ 

ตารางท่ี 6 : ตัวอย่างประเด็นค าถามส าหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
(๑.1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม และ 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจ าแนกตามประเภท
ของขยะ (ขยะมูลฝอยตกค้าง ขยะมูลฝอยชุมชน  
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย) 

- ท้องถิ่นจังหวัด 
 

(1.๒) ผลกา รด า เ นิ น ก า รต ามแผนปฏิ บั ติ ก า ร 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 
๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทาง 
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”) 

- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ศึกษาธิการจังหวัด 

(1.๓) ผลการด าเนินการ และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด
ของการด าเนินโครงการ 
       (1.๓.๑)  โครงการถ่ ายโอนการสนับสนุนแผน 
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 
      (1.๓.๒) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในความรับผิดชอบของกระทรวง (ผต.กระทรวง) 

- ท้องถิ่นจังหวัด 
 

(1.๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ 
      (1.๔.๑) กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ 
จ านวน ๑๖ แห่ง  
      (1.๔.๒) กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ จ านวน ๓ แห่ง 
 

- ท้องถิ่นจังหวัด 
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๒๔ 

ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
(1.๕) ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ท้องถิ่นจังหวัด 
- ผู้อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด  
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ศึกษาธิการจังหวัด 

   (๒) การสังเกตการณ์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ 
และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  

 ๗.๕ การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
        ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
  ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
  ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
  ๗.๕.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 
  ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และน าเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร  ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕60 
และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : 
SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป  
  ครั้งที่ ๒  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection 
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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๒๕ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

๑. ความเป็นมา 
  ๑.๑ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้ระบุสาระส าคัญ 
ในส่วนของสภาพแวดล้อมไว้ว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไป 
อย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท้าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล้าบากมากขึ้น 
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง
เดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล้าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม 
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร 
รายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพส้าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า”  และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยกรอบแนวทางหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม   
  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) หนึ่งในจุดเน้น
และประเด็นหลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า   
โดยประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญประเด็นหนึ่ง คือ “การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส้าหรับประชากร 
กลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่้าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุน
เพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และ  
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า”  และ 
“การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์ 
จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน...” 

  ๑.๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนึ่งในยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จัดการปัญหาที่ดินท ากิน พัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   และมีการจัดท างบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวม ๒๕ ยุทธศาสตร์  เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและ  
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๒๖ 

มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหนึ่งในแผนงานบูรณาการ คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) เป็นผู้ก ากับแผนงาน  หน่วยงานเจ้าภาพ คือ 
กรมการพัฒนาชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๗ กระทรวง ๒๓ หน่วยงาน ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๔ กองทุน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
มั่นคง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมแหล่งทุนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว   

2. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
  เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  เพ่ือกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  
ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

3. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
  3.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ  และโครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร 
  ๓.๒ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง  และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่  ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ  
  ๓.๓ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วยประสาน 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม 
  ๔.๑ เน้นการตรวจติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
(กองทุนละไม่เกิน ๕ แสนบาท)  วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  ซึ่งมีส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ 

  ๔.๒ เน้นการตรวจติดตามโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร (กองทุนละ 
ไม่เกิน ๑ ล้านบาท) วงเงินรวม ๑,๑๓๘ ล้านบาท  ซึ่งมีส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ 

  ๔.๓ เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
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๒๗ 

ตารางที่ 7  แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) สร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(๒) สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและ 
การสร้างธรรมาภิบาล 

- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงมหาดไทย 

(3) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ เป็นที่
ต้องการของตลาด 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(4) ส่งเสริมช่องทางการตลาด - กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) :   ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60 
  รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) :   ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60 

๖. ประเด็นการตรวจติดตาม 

ตารางท่ี 8 : ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
   และชุมชนเข้มแข็ง  

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

๖.๑ ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด 
ของการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 ๖.๑.๒ โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๖.๑.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
๖.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๖.๑ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
6.๒ ผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการ 
ดังนี้ 
 ๖.๒.๑ โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 ๖.๒.๒ โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๖.๒.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
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๒๘ 

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

6.๓ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 
 ๖.๓.๑ โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 ๖.๓.๒ โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๖.๓.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
๖.๔ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการและข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

๗. ขอบเขตในกำรตรวจติดตำม 
  ๗.๑ พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม  
   ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
   เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในภารกิจของกระทรวง (Function) ที่ใช้เป็นจุด 
ยึดโยงการท างานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบูรณาการ 
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะโครงการที่
ได้รับงบประมาณสูง มีพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี)  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า (Value for 
Money) ของแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย  รวมทั้งโครงการส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล  ซึ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
   (๑) โครงกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวทำงประชำรัฐ  ซึ่งสนับสนุน
เงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งด าเนินการในทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย ๗๙,๕๕๖ กองทุน  โดยคณะผู้ตรวจราชการติดตามการด าเนินการในภาพรวม  และ
ประเมินผลรายกองทุน จังหวัดละอย่ำงน้อย ๓ กองทุน รอบกำรตรวจละ ๒๒๘ กองทุน  รวม ๔๕๖ กองทุน 
   (๒) โครงกำรประชำรัฐเพื่อผู้มีรำยได้น้อยในกรุงเทพมหำนคร   ซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กองทุนชุมชนเมืองและชุมชนทหาร กองทุนละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โดย
มีเป้าหมาย ๑,๑๓๘ กองทุน  โดยคณะผู้ตรวจราชการติดตามผลการด าเนินการในภาพรวม และประเมินผล  
รายกองทุน รอบกำรตรวจละ ๑๐ กองทุน รวม ๒๐ กองทุน 
   (๓) โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งด าเนินการ 
ในพ้ืนที่เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของรัฐบาล  
   ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควรจะคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในพ้ืนที่
โครงการใด ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
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๒๙ 

  ๗.๓ การตรวจติดตาม 
   ๗.๓.๑ ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีและผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงร่วมกันตรวจ
ติดตำม โดยตรวจติดตามร่วมกันในพื้นท่ีอย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด 
     (๑) การด าเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
     (๒) การด าเนินโครงการโครงการสร้างสมัมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗.๓.๒ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีและผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ร่วมกันตรวจติดตำมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 
ในกรุงเทพมหานคร 
   ๗.๓.๓ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม  และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์  ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทาง 
การด าเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๔.๓ และส่งรายงานให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือประมวลผลในภาพรวม 
  ๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม 
   เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   (๑) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามดุลพินิจ
ของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๙ : ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
(1.๑) ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด 
ของการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

- เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา 
 

(1.๒) ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด 
ของการด าเนินงานตามโครงการประชารัฐเพ่ือผู้มี 
รายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร 

- เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 
 

(1.๓) ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด 
ของการด าเนินงานตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาชุมชนจังหวัด  
- พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 

   (๒) การสังเกตการณ์การด าเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ  โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร  และโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗.๕ การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ 
    ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
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๓๐ 

    ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
    ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
    ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
    ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
   ๗.๕.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 
    ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร  ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑  ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕60 และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection 
Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป  
    ครั้งที่ ๒  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection 
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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๓๑ 

 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญเร่งดว่น  

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

๑. ความเป็นมา 
  ๑.๑ สถานการณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาส าคัญระดับสากลที่ทุกประเทศทั่วโลก  
ต้องเผชิญ แนวโน้มของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ิมสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วทั้งโลก เฉลี่ยวันละ
มากกว่า 3 พันคน หรือเฉลี่ยปีละมากกว่า 1.3 ล้านคน  มีผู้บาดเจ็บและพิการเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยปีละ 20 – 50 ล้านคน 
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับสามของโลก รองจากประเทศนีอูเอ (เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิกตอนใต้) และสาธารณรัฐโดมินิกัน โดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 38 รายต่ออัตราหนึ่งแสน
ประชากรโดยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน มีอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน สภาพรถ สภาพถนนที่ช ารุด และสภาพแวดล้อมริมทางที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่  
  ๑.๒ องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศยกระดับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระส าคัญแห่งชาติ โดยให้ด าเนินการภายในกรอบปฏิญญามอสโก ที่ก าหนดให้เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  และให้สมาชิกวางระบบที่เ อ้ือต่อ 
ความปลอดภัย พัฒนา ออกแบบระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และที่ส าคัญต้องมีเจ้าภาพหลัก  
ในการรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน  
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติก าหนดให้ ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road safety) และก าหนดให้เป็น 
“วาระแห่งชาติ” 
  ๑.๔ นโยบายรัฐบาลด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  ๑.๕ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท าแผนที่น าทาง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)  ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ได้แก่  
   ๑.๕.1 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตลอดทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๑.๕.2 แผนงานการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากฎหมาย เกณฑ์มาตรฐาน 
ตลอดจนข้อก าหนดต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 
โดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง
การทบทวนและผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับขนาดและสภาพปัญหา
เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
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๓๒ 

   ๑.๕.๓ แผนงานการพัฒนาระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพถนน  
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งเรื่องการควบคุมความเร็ว จุดเสี่ยง จุดอันตราย  
การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้อง และการมีส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการท างานร่วมกัน  ทั้งภาคนโยบาย ภาคการเมือง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน 
   ๑.๕.๔ แผนงานระบบสนับสนุนการท างานตามเป้าหมาย การพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ปลอดภัย  
การให้ความรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการท างานของหน่วยปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งกลไก 
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแสวงหามาตรการใหม่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การวิจัยเพ่ือการจัดท าข้อเสนอ 
เชิงนโยบายในการยกระดับมาตรฐานคนท างาน ยานพาหนะ และโครงสร้างถนน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ  
การให้บริการประกันภัยที่ทั่วถึง มีระบบการฟ้ืนฟูผู้ประสบเหตุให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ๔ แผนงานหลักดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 
กระทรวงคมนาคม (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการ
ขนส่งทางบก) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค/สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) กระทรวงมหาดไทย (กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน/กรมโยธาธิการและผังเมือง/ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๑.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ และให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน 
ความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๗ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากข้อห่วงใยและแนวทางการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในระยะยาว ๔ ข้อ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางและ 
มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว  
ควรก าหนดให้มียุทธศาสตร์การด าเนินงานในระยะ ๒๐ ปี และก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานเป็น ๔ ระยะ 
(ได้แก่ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๗ –  ๒๕๗๑  และระยะ
ที่ ๔ ปี ๒๕๗๒ – ๒๕๗๖) โดยเน้นให้มีการปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิมความเข้มข้นในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง  (๒) ผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ  
จดทะเบียนรถใหม่ (๓) การปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพถนนให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้งไฟส่องสว่าง ปรับปรุง
แก้ไขทางลาดชัน ทางเลี้ยว ทางโค้ง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นต้น (๔) ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  
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๓๓ 

  ๑.๘ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 255๙ มีมต ิ
   ๑.๘.๑ เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติเสนอ ดังนี้  
    (1) เห็นชอบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนนจ านวน  
๕ ประเด็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
     (๑.๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็น ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็น ประกอบด้วย  
      (๑.๑.๑) เมาแล้วขับ ได้แก่ ก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และผู้มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ให้ถือว่าเมาสุรา 
และเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดกรณีเมาสุราแล้วขับให้สูงขึ้น ก าหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีกรณีเมาแล้วขับ จัดท า
ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระท าผิด  
      (๑.๑.๒) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ได้แก่ ลดความเร็วในเขตเมือง 
ให้เหมาะสม และเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดให้สูงขึ้น  
      (๑.๑.๓) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ ได้แก่  เพ่ิมความเข้มงวดในการออก
ใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก ยึดง่าย” เพิกถอนใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมการขับรถส่วนบุคคล เพ่ิมอัตราโทษ 
ให้สูงขึ้นและเพ่ิมบทก าหนดโทษ ส าหรับผู้ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ เจ้าของรถ หรือคนขับรถยินยอมให้ 
ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถประเภทอ่ืนที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ  
      (๑.๑.๔) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ปรับปรุงระบบการเยียวยา
เพ่ือคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
      (๑.๑.๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ ให้มีข้อก าหนดการคาดเข็มขัดนิรภัย
ส าหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถยนต์  
     (๑.๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอ านาจหน้าที่ของ 
แต่ละหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงจังและต่อเนื่อง 
     (๑.๓) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยน านโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
     (๑.๔) ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็น
วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเร่งด่วน 
    (๒) เห็นชอบในหลักการให้จัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓  
ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้วย  
   ๑.๘.๒ ในการจัดหาเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ  
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   ๑.๘.๓ ให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ๑.๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน 
เป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจาก ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของประเทศไทย เป็นอันดับ ๒ ของโลก โดย ประมาณ ๓๗.๗๑ ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลมรณบัตรและ 
หนังสือรับรองการตายในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 25๔8 – 255๗)  และพบว่ามีจ านวนผู้บาดเจ็บเพ่ิมขึ้นอีก 
ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ ก าหนดเป็นนโยบายและเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุข และ
จากการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีประเด็นข้อค้นพบ 
ที่การด าเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้มีการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ในประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระเร่งด่วน  

๒. เป้าหมายในการตรวจติดตาม 
  เพ่ือติดตาม กระตุ้น เร่งรัดการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓   
ขององค์การสหประชาชาติ และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ เพ่ือลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
  ๓.๒ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เป็นไปตาม 
ข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ( วันที่  
๔ ตุลาคม 255๙) แผนที่น าทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 
2563 และแผนแม่บทแผนบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ (และ/หรือ แผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (กรณีประกาศใช้)) ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ๓.๓ เพ่ือติดตามผลความก้าวหน้า และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
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  ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สามารถ
ลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน  

๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม 
  ๔.๑ เน้นการติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 

๔.๑.๑ สถานการณ์ในสภาวะปกติ 
๔.๑.๒ สถานการณ์ในช่วงเทศกาล 

  ๔.๒ เน้นการติดตามปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

ตารางท่ี 10 : ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

ปัจจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน 
     - การจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตขับรถ 
     - การป้องปรามการเมาแล้วขับ/ง่วง 

- กระทรวงคมนาคม  
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) สภาพรถ 
(๓) สภาพถนน 
(๔) สภาพแวดล้อมและทัศนวิสัย 
(๕) การบังคับใช้กฎหมาย  

  ๔.๓ เน้นการตรวจติดตามความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามประเด็นข้อ ๔.๒ ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี 

๕. ระยะเวลาการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ ครั้ง  ดังนี้  
  - ครั้งที่ ๑  รอบท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  - ครั้งที่ ๒  รอบท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ 

๖. ประเด็นการตรวจติดตาม 

ตารางท่ี 11 :  ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
   ทางถนน  

ครั้งที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบท่ี ๒  

ครั้งที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ 

๖.๑ สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน (เปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเทศกาล กับตลอดปี)  
๖.๒ ผลการด าเนินงานเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
๖.๓ ผลการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัติ เหตุทางถนน ให้ เป็นไปตามข้อห่วงใย 
ของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ-
ราชการ 
๖.๒ ผลความก้าวในภาพรวมในการขับเคลื่อน เพ่ือ 
ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
๖.๓ ผลความก้าวหน้าในการด า เนินงานตาม 
ข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ  



แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๓๖ 

ครั้งที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบท่ี ๒  

ครั้งที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑ 

ในการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน (วันที่   
๔ ตุลาคม 255๙)  แผนที่ น าทาง เชิ งกลยุทธ์  
(Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2554 – 2563 และแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนนฯ  
๖.๔  ผลการร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
๖.๕ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

๖.๔ ผลความก้าวหน้าของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
๖.๕ ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  ๗.๑ พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม 
   ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจเยี่ยม
สังเกตการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 
  ๗.๒ การตรวจติดตาม 
   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามร่วมกัน  
โดยตรวจติดตาม สถานการณ์อุบัติ เหตุทางถนน ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติ เหตุ  และความร่วมมือ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และจเรต ารวจ  
ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ข้อห่วงใย 
ของนายกรัฐมนตรี  แผนที่น าทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. 2554 – 2563 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนนฯ  
  ๗.๓ วิธีการตรวจติดตาม 
   เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   (๑) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามดุลพินิจ
ของผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้ 
ตารางท่ี 12 :  ตัวอย่างประเด็นค าถามส าหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถาม หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 
(๑.1) สถานการณ์และสถิติการอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 
ปัจจุบัน (เปรียบเทียบระหว่างช่วงเทศกาล กับตลอดปี)  
 (๑.๑.๑) ผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บ  
 (๑.๑.๒) คนใช้รถใช้ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ(คนเดินเท้า/ผู้ใช้ยานพาหนะ
(จักรยานยนต์/รถยนต์/รถกระบะ/รถตู้/รถโดยสาร/รถบรรทุก ฯลฯ) 

- ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยจังหวัด  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- ส านักงานขนส่งจังหวัด 
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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๓๗ 

ประเด็นค าถาม หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 
 (๑.๑.๓) ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น พฤติกรรม
บุคคล(ง่วง เมา โทรแล้วขับ ขับรถโดยประมาท ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด ขับรถย้อนศร) สภาพรถไม่เหมาะสม ถนนช ารุด หรือออกแบบไม่
เหมาะสม สภาพแวดล้อมข้างทางทีบ่ดบังทัศนวิสัยการขับขี่  เป็นต้น) 

(๑.๒) ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง  
 (๑.๒.๑) สถิติการจดทะเบียนรถ  
 (๑.๒.๒) สถิติการขอใบอนุญาตขับรถ  
 (๑.๒.๓) ถนน/เส้นทางภายในจังหวัดที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
(ประเภท ระยะทาง และจ านวนจุดเสี่ยง) 

 
- ส านักงานขนส่งจังหวัด 
- ส านักงานทางหลวง 
  /แขวงทางหลวงจังหวัด 
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด 
- ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
  ท้องถิ่นจังหวัด 

(๑.๓) การป้องปรามการเมาแล้วขับ 
 (๑.๓.๑) สถิติการขอใบอนุญาตขายสุราจ าหน่ายแต่ละประเภท 
ของสถานบริการ หรือสถานประกอบการการปฏิบัติตามระเบียบ 
กรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (๑.๓.๒) ผลการติดตาม ก ากับ ควบคุมสถานบริการ หรือสถาน
ประกอบการ ในการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตฯ 

 
- ส านักงานสรรพสามิตจังหวัด 

(๑.๔) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี 
 (๑.๔.๑) การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๑.๔.๒) ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงระบบ เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

- ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยจังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- ส านักงานขนส่งจังหวัด 
- ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๑.๕) ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑.๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๒) การสังเกตการณ์แนวทางการด าเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
  ๗.๔ การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ๗.๔.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ 
    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
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๓๘ 

    ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
   ๗.๔.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 
    ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และน าเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
ตามท่ีเห็นสมควร  ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑  จัดท ารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๒  จัดท ารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
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         บทที่ ๔ 
  กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

 
ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนที่

ภาพถ่ายดาวเทียม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ควำมเป็นมำ 

  คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้น าเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานตรวจราชการ โดยให้
ประสานรายละเอียดของการตรวจราชการแบบบูรณาการทั้งประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) การบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : 
การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล มาประกอบการน าระบบของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ  และระบบของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการได้มีข้อมูล
ศึกษาล่วงหน้าก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ  

แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีการขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  โดยได้มีการศึกษา และน าแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
บนสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ประเภท สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเลต (Tablet) อาทิ แอพพลิเคชั่นระบบ
การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)  แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ บน
ระบบศูนย์กลางแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center : GAC) เช่น แอพพลิเคชั่นในหมวด
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Water4Thai ส าหรับตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น้ าในระดับจังหวัด และระดับประเทศของ
ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) Air4Thai น าเสนอรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ
ของประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ และ Carbon4Thai น าเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น มาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ 
  นอกจากนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง ร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการขยะ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้แทนของส านัก/ส่วน/งานต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
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(นางเมธินี เทพมณี) ในขณะนั้นเป็นประธาน รวมถึงได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ผู้แทนส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมด้วย  
เพ่ือพิจารณาวางแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : iMAP)  การบริหาร
จัดการขยะ (โครงการต้นแบบ) น าร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ และขยายผลครอบคลุมทุกจังหวัด  
ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ที่ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการด าเนินการ 
แผนภำพที่ ๔   ภำพตัวอย่ำงหน้ำจอ (User Interface) ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ 
  ผู้ตรวจรำชกำร  (Intelligence Map for Executives : iMAP)   

 
 การบริหารจัดการขยะ ระบบภูมิสารสนเทศฯ สามารถเปิดเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) หัวข้อ “งานตรวจราชการ”  

 จากการประชุมปรึกษาฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องร่วมกันก าหนด
แนวทาง/แผนการด าเนินงานในการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลที่จะมีการน าเข้าระบบภูมิสารสนเทศฯ (iMAP) ซึ่งเป็นระบบ
ข้อมูลเชิงแผนที่ส าหรับใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอส าหรับผู้ตรวจราชการใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  โดยก าหนดให้ 
กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประสานความร่วมมือ กับกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการ ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมสาระส าคัญของแบบส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอย ที่จัดท า
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปใช้ใน 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศฯ ทั้งนี้ ให้มีการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจน าร่อง ๗ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดบึงกาฬ เลย ลพบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาให้แล้วเสร็จ 

 
  

http://www.opm.go.th/
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  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม และใช้ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการ (Intelligence  Map for 
Executives : iMAP) ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยมีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะโดยได้รับความร่วมมือ 
ในการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พ้ืนที่ และ
การให้ข้อเสนอแนะ โดยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการชี้แจง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
(Intelligence  Map for Executives : iMAP) ได้แก่ ภาพรวมของระบบ iMAP ข้อมูลที่ส าคัญในระบบ การใช้
ประโยชน์จากระบบ  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบเพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ ให้แก่ผู้ตรวจ
ราชการ และผู้สนับสนุนการตรวจราชการ  
   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ในขณะนั้น ได้มีค าสั่ ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
การตรวจราชการ โดยมี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเกษมสันต์  จิณณวาโส และนางทรงพร 
โกมลสุรเดช) เป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธานคณะท างาน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคณะท างาน  และ 
มีผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะท างานและ
เลขานุการร่วม  และมีอ านาจหน้าที่ เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence  Map for Executives : iMAP) ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence  Map for Executives : iMAP) 
   คณะท างานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ (iMAP) เกิดความต่อเนื่อง 
สามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจราชการสามารถเห็นภาพผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของโครงการ ในรูปของแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิสารสนเทศมาใช้เพ่ือประกอบการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนลงพ้ืนที่ 
ตรวจติดตาม รวมถึงเพ่ือประกอบการให้ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ส่วนกลาง และระดับนโยบายแก่หน่วยรับตรวจได้  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีควรส ารวจความต้องการของผู้ตรวจราชการ ว่าต้องการ 
ใช้ข้อมูลด้านใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการในพ้ืนที่ โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
และขยายผลไปสู่การส ารวจความต้องการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
   (๒) ระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน ได้มีการน าประเด็น
นโยบายส าคัญ (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประเด็นน าร่องเพ่ือน าเข้าข้อมูลสู่ระบบแล้ว  
แต่ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีการก าหนดจุดเน้นในการน าเข้าข้อมูล ทั้งนี้ ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เน้นการตรวจติดตามภายใต้จุดเน้น ดังนี้ 
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     การตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ “ประเทศไทย ไร้ ขยะ”  
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของจังหวัด  
     การตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้น  
ทั้ง ๒ ข้างต้น เพ่ือน าเข้าระบบ ในขณะเดียวกันก็ให้มีการออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยอาจมี  
การประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ 

 ทั้งนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และเพ่ือเสนอของบประมาณต่อไป     

 อนึ่ง ระบบภูมิสารสนเทศ (iMAP) สามารถเปิดใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(www.opm.go.th) หัวข้อ “งานตรวจราชการ”  
 

 
**************************************************** 

  

http://www.opm.go.th/


 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๔๓ 

บทที่ 5 
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ในส่วนของบทที่  ๕ เป็นการน าเสนอร่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพิจารณาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และประเด็นการประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน จ าแนกเป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑3 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นการประเมินผล/ 

ตัวชี้วัดผลงาน 
สปน. 

(น้ าหนัก) 
กระทรวง 
(น้ าหนัก) 

มิติท่ี ๑ : มิติประสิทธิผล ร้อยละ    
๑.๑ 

ระดับความส า เร็ จของการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ระดับบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เป็นไปตามแนวทางหรือวิธีการ
ที่ก าหนด   

ระดับความส าเร็จของรายงานการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วน
ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 

  

๑.๒ ระดับความส าเร็จของข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่หน่วยรับตรวจด าเนินการเป็นไปตาม
แนวทางหรือวิธีการที่ก าหนด 

  

มิติท่ี ๒ :  มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ    
๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร   

มิติท่ี ๓ :  มิติประสิทธิภาพ ร้อยละ    
๓.๑ การพัฒนารายงานผลการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ 
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ 

  

๓.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ตรวจราชการ 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง กา ร พัฒนา ระบบ 
การตรวจราชการ 

  

มิติท่ี ๔ :  มิติการพัฒนาองค์กร ร้อยละ   
๔.๑ ระดับความส า เร็ จของการ

พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาภายใน
องค์กรการตรวจราชการ ของกระทรวง 
และของส านักนายกรัฐมนตรี 

  

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๔๔ 

บทที่ ๖ 
แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
                   ในบทที่ ๖ จะกล่าวถึงแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔๕ 

ตารางที่ 14 : แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ ความ

คืบหน้า 
(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. ธ.ค. 

1 การจัดท าแผนการตรวจราชการ                   

 1.1 สอบทาน วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ                  

 

  สอบทาน/วิเคราะห์ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนงานบูรณาการงบประมาณ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความ
ต้องการของประชาชนนโยบายรัฐบาล  

               

 

 

 
1.2 ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 

               
 

 

 

  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการตรวจราชการแบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการฯ ให้เป็นไปตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 รวมถึงเพื่อก าหนด 
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการฯ 

 
              

 

 

 
  จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปี ของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง                

  

 

 

               

 

 



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔๖ 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ ความ

คืบหน้า 
(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. ธ.ค. 

 1.3 จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ                  

 

  แต่งตั้งและประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อน 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ  ของผู้ตรวจราชการเพื่อก าหนด
แนวทางกรอบประเด็นและวิธีการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
แนวทางพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ  
รวมทั้งพิจารณา/กลั่นกรองข้อเสนอแนะรายงานในภาพรวม 

               

  

 

  วิเคราะห์แนวทางการด าเนินแผนงาน/โครงการ มาตรการ 
ภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue)  การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
และประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เรื่อง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

               

 

 

 

  แต่งตั้งและประชุมคณะท างานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
การตรวจราชการ เพื่ อสนับสนุนคณะท างานจัดท าแผนฯ  
ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางสนับสนุนการ
พัฒนาระบบภู มิ สารสนเทศสนั บสนุ นการตรวจราชการ  
(Intelligence  Map for Executives : iMAP) 

                             

 

 

 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้กับบุคลากรด้านการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี  
และกระทรวงต่าง ๆ 

               

  

 

 
 
 
 
 
 

               
  



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔๗ 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ ความ

คืบหน้า 
(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. ธ.ค. 

 

  น าร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เรียน 
รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาน าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและแจ้งกระทรวงต่าง ๆ เพื่อน าแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติต่อไป 

               

  

   แจ้งแผนการตรวจราชการฯ และค าสั่งการตรวจราชการฯ  
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงใช้เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ  

               
 

 

   แจ้งหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผล 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

                 

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการในพ้ืนที่                  
 ๒.๑ การตรวจติดตามในพื้นที่                  

 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง 
ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน 

                 

 

  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
        รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)  
        ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60 

                 

 
         รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)  
        ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60 

                 

 

  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
        ครั้งที่ ๑  รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

                 



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔๘ 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ ความ

คืบหน้า 
(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. ธ.ค. 

 
        ครั้งที่ ๒  รอบที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
        ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ 

                 

 
2.๒ การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
ของผู้ตรวจราชการ 

                 

 
 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

                 

 
  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีจัดท ารายงานผล 
การตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต น าขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

                 

 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

                 

  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                  

 
  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีจั ดท ารายงานผล 
การตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต น าขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

                 

 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง 
และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

                 

3 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวม 
ทั้งประเทศ 

                

 3.1 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1                  

 
  ประชุมผู้ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ 
การด าเนินงานประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) 

                 

ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒  ภายใน ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ 
ครั้งที่ ๒  ภายใน ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑ 
 



 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

๔๙ 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 255๙ พ.ศ. 25๖๐ ความ

คืบหน้า 
(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. ธ.ค. 

 

  จั ดท ารายงานการตรวจราชการแบบบู รณาการ  
โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
ให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในรอบ ๖ เดื อน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR)  
ให้แล้วเสร็จต่อไป 

       
 

       

  

 

3.2 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 
  ประมวลผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
ผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในรอบที่ 1  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผลการด้าเนินการตามข้อเสนอแนะให้  
ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีทราบ ภายในเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  จัดท ารายงานประจ าปี  กราบเรียนนายกรั ฐมนตรี   
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

             

 

 

  

 
  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (Annual 
Inspection Report : Fiscal Year 2017) เผยแพร่ต่อสาธารณชน – 

               
 ภายในเดือน

มีนาคม  
พ.ศ. 2561 

๔ 
พัฒนาผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (PG-Participatory  Governance) 

               
  

๕ ประเมินผลพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อรายงานผลการตรวจราชการ ด าเนินการสิ้นปีงบประมาณ 

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาตามปฏิทิน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
  




















































































