แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รวบรวมโดย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

คำนำ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ “กำรตรวจรำชกำร”
เป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดทำ
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดทำภำรกิจต่ำง ๆ ของภำครัฐ ซึ่งตำมระเบียบดังกล่ำวในข้อ ๘ วรรคสี่
ได้กำหนดไว้ว่ำ “ให้ ส ำนั กงำนปลั ด ส ำนั กนำยกรัฐมนตรีเชิญ หั ว หน้ำหน่ ว ยงำนที่มี แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปี หรือผู้ตรวจรำชกำรที่หัวหน้ำหน่วยงำนมอบหมำย มำร่วมประชุมปรึกษำเพื่อจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีให้สอดคล้อง โดยไม่ซ้ำซ้อนกันและเกิดกำรบูรณำกำร รวมตลอดทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนและเครื่องมือ
ในกำรตรวจติดตำมของผู้ตรวจรำชกำรให้เป็นแนวทำงเดียวกัน สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
ในกำรจั ด ทำแผนกำรตรวจรำชกำร ตำมระเบียบส ำนั กนำยกรัฐ มนตรีดั งกล่ ำวให้ เกิดผล
ในทำงปฏิ บั ติ ส ำนั ก งำนปลั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ได้ ด ำเนิ น กำรข้ ำ งต้ น โดยเริ่ ม ต้ น จำกกำรคั ด เลื อ ก
กรอบประเด็นนโยบำย/โครงกำร สำหรับกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ด้วยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับ กรอบยุ ทธศำสตร์ช ำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ
ฉบับที่ ๑๒ ของนโยบำยของรัฐบำล วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 – 2020 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณำกำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้ง ๒๕ แผน มำใช้เป็นกรอบในกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ ประกอบกับกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำร
ทุกกระทรวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ข้อสรุปของกำรตรวจรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ จะปรำกฏอยู่ ในแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้ วย
กำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำรเพื่ อขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล (Issue) ได้แก่ ประเด็น
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนของรัฐบำล
ทั้ ง นี้ แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู ร ณำกำรของผู้ ต รวจรำชกำรจะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรให้เป็นเครือข่ำยองค์กรกำรตรวจรำชกำรที่มีควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรตรวจรำชกำรตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทำงรำชกำร

สำนักตรวจรำชกำร
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

สำรบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑

บทนำ
ควำมเป็นมำ
แนวทำงกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร

บทที่ ๒

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
กรอบของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
ทฤษฎี นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บทที่ ๓

บทที่ ๔

ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรในพื้นที่
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กำรจัดทำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
- ประเด็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล (Issue) เรื่อง กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญเร่งด่วน
เรื่อง กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

๑-๘
๑
๕
๙-๑๔
๙
๑๔
๑๕-๓๘
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑7
๑๙
๒๕
๓๑

กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ๓๙-๔๓
แบบบูรณำกำร
ควำมเป็นมำ
๓๙
แนวทำงกำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี แ ละกำรสื่ อ สำร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
๓๙
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
บทที่ ๕

กรอบแนวทำงกำรติด ตำมประเมิน ผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บทที่ ๖

แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๓
๔๔-49

สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตำรำงที่ ๑
ตำรำงที่ ๒
ตำรำงที่ ๓
ตำรำงที่ ๔
ตำรำงที่ ๕
ตำรำงที่ ๖
ตำรำงที่ ๗
ตำรำงที่ ๘
ตำรำงที่ ๙
ตำรำงที่ ๑๐
ตำรำงที่ ๑๑
ตำรำงที่ ๑๒
ตำรำงที่ ๑3
ตำรำงที่ ๑4

แสดงควำมสอดคล้องของประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็น นโยบำยส ำคัญ (Issue) กับ นโยบำยรัฐ บำล ยุทธศำสตร์งบประมำณ และ
แผนบูรณำกำรงบประมำณ
แสดงควำมสอดคล้ องของประเด็น กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่ อขับเคลื่ อน
ประเด็นนโยบำยสำคัญเร่งด่วน กับนโยบำยรัฐบำล
ข้อปรับ เปลี่ ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
และ พ.ศ. ๒๕60
แนวทำงกำรดำเนินงำนตรวจติดตำมโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรกำรบริหำร
จัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกำรตรวจติดตำมกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่ำงประเด็นคำถำมสำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แนวทำงกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นกำรตรวจติดตำมประเด็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล เรื่อง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
ตัวอย่ำงประเด็นคำถำมสำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ประเด็นกำรตรวจติดตำมประเด็นนโยบำยสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน
ตัวอย่ำงประเด็นคำถำมสำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60
แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60

๓
๔
๔
๒๐
๒1
๒๓
27
27
29
35
35
36
๔3
๔5

สำรบัญแผนภำพ
หน้ำ
แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕60
แผนภำพที่ ๒ ขั้ น ตอนกำรจั ด ท ำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู ร ณำกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผนภำพที่ ๓ แผนผั ง กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบู ร ณำกำรข อง
ผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผนภำพที่ ๔ ภำพตัวอย่ำงหน้ำจอ (User Interface) ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร (Intelligence Map for Executives : iMap)

๒
6
14
๔๐

ภำคผนวก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60
คำสั่ งส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ที่ 264/๒๕๕9 เรื่อ ง กำรตรวจรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕60 ของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕9
คำสั่ งกระทรวงกำรคลั ง ที่ 1638/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ค ำสั่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 910 /255 9 เรื่ อ ง แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่
7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
ค ำสั่ งกระทรวงคมนำคมที่ 289/2559 เรื่อ ง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ท25/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ต รวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2559
คำสั่งกระทรวงพลังงำนที่ 52/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
พลังงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2559
คำสั่งกระทรวงพำณิชย์ที่ 4/2560 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2560
คำสั่งกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ 79/2559 เรื่อง แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่
16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
ค ำสั่ ง กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ 5/2560 เรื่ อ ง แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2560

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “การตรวจราชการ”
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ วรรคสี่
ได้กาหนดไว้ว่า “ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหั วหน้าหน่วยงาน
ที่ มี แ ผนการตรวจราชการประจ าปี หรื อ ผู้ ต รวจราชการที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานมอบหมาย มาร่ ว มประชุ ม
ปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ
รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวเดียวกัน
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐให้ ดาเนิ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย
มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ล าดั บ โดยมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย การสั ง เคราะห์ ปร ะมวลผล รวบรวม
องค์ความรู้ ที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาระบบการตรวจราชการ น าไปสู่ การปรับปรุง พัฒ นาระบบและวิธีการ
ตรวจราชการแบบเดิม ที่ดาเนินการตรวจราชการตามภารกิจของแต่ละกระทรวง เป็นการตรวจราชการแนวใหม่
คือ “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” โดยมีนิยามหมายถึง
 ร่วมคิด โดยวางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการชุดเดียวกันและเป็นการวางแผนฯ
โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้าในแต่ละรอบปีงบประมาณ เพื่อทาให้เกิดรูปธรรมของคาว่า “เชิงรุก”
 ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน
 ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยเล็งเป้าไปที่การลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันและจัดทา
รายงานผลการตรวจราชการด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งสมควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย
 ร่วมสร้ำงภำคีภำคประชำชน ให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับ
พื้นที่
 ร่ ว มรั บ กำรประเมิ น ภายใต้ ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ก ารประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมายเพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน
ทั้งนี้ กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

แผนภำพที่ ๑ กรอบกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙ ยุทธศำสตร์ คสช.
๑) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒) การพัฒ นาคนสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน
๓) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภาคการเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔) การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ บ โต
และมีคุณภาพยั่งยืน
๕) การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค
๖) ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ยา ก รธร รม ชา ติ และ
สิ่งแวดล้อม
๗) การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ
๘) การปรับปรุงโทรคมนาคม
๙) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

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

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน และ ๑ รำยกำร
โดยมีจุดเน้นของยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ แผนงำนบูรณำกำร
๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ มีจุดเน้น ๔ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑)
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๔) การป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
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) ยุ ทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มี จุดเน้น ๒ แผนงานบูรณาการ
ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำก
ภำยใน มีจุดเน้น ๔ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (๒) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน (๓) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (๔) การสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๕) ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรจั ด กำรน้ ำและสร้ ำ งกำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มีจุดเน้น ๓ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการขยะ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (๒) การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรั บสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ มีจุดเน้น ๕
แผนงานบูรณาการ ได้แก่ (๑) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) การ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๓) การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ (๔)
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) การส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๗) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

แนวพระรำชดำริ
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบำยของรัฐบำล
เจตนำรมณ์/นโยบำย
ของ คสช.

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศำสตร์ ๑ รำยกำร

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใต้กำรปฏิรปู ประเทศ ระยะกลำง
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ ๕
กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพประชำชน

ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒
ด้านที่ ๓

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา 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

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใต้กำรปฏิรปู ประเทศ ระยะกลำง
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ ๙
กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรกั ษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์งบประมำณที่ ๕
ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงำนบูรณำกำร งปม. กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒
สร้างสรรค์นวัตกรรม
นาไทยเติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

- มั่นคง รับฟังความเห็นกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้วิธีการนอก
กฎหมายหรือทาให้เกิดความรุนแรง
- มั่งคั่ง มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้าขายในประเทศ
เพื่อนบ้าน ต้องเป็นแหล่งอาหารของโลก
- ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
๑) ด้านความมั่นคง
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศำสตร์พัฒนำตำมร่ำงแผนฯ ๑๒
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔) การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๖ ถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และกาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในระยะ ๕ ปี สาหรับยุทธศาสตร์ที่ ๗ – ๑๐ เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญใน
อีก ๕ ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไก
สนับสนุน ให้การดาเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สมั ฤทธิ์ผล

กรอบกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยภำยใต้กำรปฏิรปู ประเทศ ระยะกลำง
นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ ๓
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม
ยุทธศำสตร์งบประมำณที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ด้ำนย่อย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ

แผนงำนบูรณำกำร งปม. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒

จากกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงให้เห็นประเด็นการตรวจราชการสาคัญ (Issue) ซึ่งมีการคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ
(๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
ได้แก่ ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง
(2) การตรวจราชการแบบบู รณาการเพื่ อขั บเคลื่ อ นประเด็ นนโยบายส าคั ญเร่ งด่ ว น เรื่ อง
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งนี้ ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จานวน ๑๑ ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เจตนารมณ์/ยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงบประมาณ จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ และ
แผนบู ร ณาการงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้ ว ย
๒๕ แผนบูรณาการ กับประเด็นการตรวจราชการที่คัดเลือกในเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาคัญ (Issue) กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์งบประมาณ และแผนบูรณาการงบประมาณ
นโยบำยรัฐบำล
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้ านที่ ๓ การลดความเหลื่ อ มล้ า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

ยุทธศำสตร์งบประมำณ
ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๕
การจัดการน้าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๔
การแก้ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่ อมล้ า และสร้ างการเติ บโตจาก
ภายใน

แผนบูรณำกำรงบประมำณ
การบริ ห ารจั ด การขยะและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๓

ตารางที่ ๒ แสดงความสอดคล้องของประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาคัญเร่งด่วน กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
ด้ านที่ ๕ การยกระดั บคุ ณ ภาพ
บริ ก าร ด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุ ขภาพของประชาชน (ข้ อ ๕.๔
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการเกิ ด
อุ บั ติ เหตุ ในการจราจรอั นน าไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ในการ
ตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงาน
และการดูแลผู้บาดเจ็บ)

ยุทธศาสตร์งบประมาณ
แผนงานบูรณาการงบประมาณ
ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็ น การป้ อ งกั น และ
- แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการสร้ า ง
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์งบประมาณที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและการ
สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็ น การป้ อ งกั น และ
- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้้า
ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น
และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมภายใต้ผลผลิต

ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประกอบการจั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้การวิเคราะห์ โดยเน้นความเชื่อมโยงบูรณาการโครงการตาม
แผนบูรณาการงบประมาณ และความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจ/โครงการของกระทรวงต่าง ๆ ตามประเด็น
นโยบายสาคัญ (Issue) และความเชื่อมโยงโครงการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตามประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) ซึ่งทาให้แผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแสดงในตารางที่ ๓
ตำรำงที่ ๓ ข้อปรับเปลี่ยนสำระของแผนกำรตรวจรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 การคัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นสาคัญตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่มีลั กษณะเป็ น พลวัตร (Dynamic) เช่น
นโยบายเร่ งด่ ว นของรั ฐ บาลที่ ผู้ บ ริ ห ารให้ ความสนใจ
อยู่ ในขณะนั้ น มติคณะรั ฐมนตรีกาหนดให้ ใช้ กระบวน
การตรวจราชการแบบบู ร ณาการตามระเบี ยบส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
รวมทั้งมีแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปี

แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 การคัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อ
ตรวจติดตาม คัดเลือกจากประเด็นสาคัญตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรีไ ด้ เ น้ นย้ าในการแถลง
นโยบายต่ อ สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) ในวันที่
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คือการยึดหลักยุทธศาสตร์
ตามแนวพระราชด าริ ม าเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยจะใช้การวิ เคราะห์
จากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔

แผนกำรตรวจรำชกำร
แผนกำรตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง มี ก ารระบุ ง บประมาณ ร่ ว มกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบู รณาการ
หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงที่เกี่ยวข้องชัดเจน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาสาคัญเร่งด่วน
 การคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่ปรากฏภายใต้  การคั ด เลื อ กจุ ด เน้ น /ประเด็ น ปั ญ หาที่ ป รากฏ
ประเด็นนโยบายส าคั ญ (Issue) เพื่อตรวจติดตามการ ภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) เพื่อตรวจติดตาม
แก้ไขปัญหาที่สาคัญให้มีความครอบคลุมกับปัญหาใน การแก้ไขปัญหาสาคัญ โดยให้ครอบคลุมปัญหาในพื้นที่
พื้นที่ และมีการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับศักยภาพ ตามแนวทางการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
ของพื้นที่ตามแนวทางการบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เป็น
ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย หลัก ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหากระทาได้เหมาะสมกับ
และยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด (Area Based) ศักยภาพของพื้นที่
ด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจั ดการอย่ างบู ร ณาการ เพื่ อ ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอดภัยในชีวิต มีความ
สงบสุข และยั่งยืน

แนวทำงกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
การกาหนดยุ ทธศาสตร์ ของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยการจัดการประชุม
ปรึกษาหารือผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อง การวางกรอบตัว แบบของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ การกาหนดการมองภาพความเชื่อมโยงตามวงจร เพื่อนานโยบายไปปฏิบัติ
ในแต่ละระดับ รวมทั้งการนาระบบพี่เลี้ย ง (Mentoring) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้และพัฒ นา
ความรู้ของผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนงานตรวจราชการ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมย่อย
- ศึกษาสอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูล ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำร
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การ
ตรวจรำชกำร
จั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนบู รณาการ
แบบบูรณำกำร
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ พร้ อมทั้ งจั ดท ากรอบประเด็ นส าคัญ
ของผู้ตรวจรำชกำร
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐
ศึ ก ษาสอบทาน/วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารประเทศ
ของรั ฐ บาล เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ดาเนินการตามระเบียบ นร. ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘ วรรคสี่
จั ด ท าร่ า งแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
น าเสนอแผนการตรวจราชการ
ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี / คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อทราบและ/หรือพิจารณา

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

“แผนกำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร
ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
พ.ศ. ๒๕๖๐”

กิจกรรมย่อย
- ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่
๖ กั น ยายน ๒๕๕๙ ระหว่ า งผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
จเรตารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมย่อย
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการ รวมทั้ งจั ดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณากลั่นกรอง
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
- ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ ต รวจราชการ กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบู รณาการ
ของผู้ ต รวจราชการ และคั ด เลื อ กประเด็ น นโยบายส าคั ญ ที่ จ ะตรวจ
ติดตามในรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
- จั ด ท าค าสั่ ง การตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กราบเรี ย น
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง
- จั ด ท า ค า สั่ งแ ต่ งตั้ งค ณ ะ ท า งา นพั ฒ นา ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ
การตรวจราชการ เสนอ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ในขณะนั้น พิจารณาลงนามในคาสั่ง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประชุ ม คณะท างานพั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศการตรวจราชการ
เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาฐานภู มิ ส ารสนเทศ
และระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๙. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๒ – ๘ จัดทาแผนการตรวจราชการ
แบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
กิจกรรมย่อย
๒๕๖๐
- น าเสนอแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ของผู้ ต รวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๖

การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ น การด าเนิ น การภายใต้ ห ลั ก การของการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แบบมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
คณะผู้ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สอบทาน/วิเ คราะห์ ข้อมูลร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ และแผนงานบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ พร้อมทั้งจัดทา
กรอบประเด็นสาคัญการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็น
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทาทิศทาง/จุดเน้นของแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ จั ด ท าแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๘ วรรคสี่ ระหว่ างผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี ผู้ ตรวจราชการกระทรวงทุ กกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จเรตารวจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณากรอบประเด็นนโยบายสาคัญ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกจุดเน้น/ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นของนโยบายสาคัญที่กาหนดให้มีการตรวจราชการ
แบบบูรณาการในรอบที่ ๑
ขั้ น ตอนที่ ๓ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางและวิธีการตรวจราชการ กรอบประเด็นการตรวจ
ติดตาม เครื่องมือในการตรวจติดตาม รูปแบบรายงานของการตรวจราชการแบบบูรณาการ แนวทางการพัฒ นา
ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจราชการใช้ ป ระกอบในการวิ เ คราะห์ วางแผนในการลงพื้ น ที่ ตรวจติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ผ ล
การตรวจติดตามและการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เพื่อจัดทารายงานภาพรวม
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ และ คัดเลือกประเด็นนโยบายสาคัญที่จะตรวจติดตามในรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทาคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง สาหรับ
ใช้เป็นทิศทางการจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๖ จั ด ท าค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะท างานพั ฒ นาระบบ
ภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ เสนอรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ในขณะนั้น
พิจารณาลงนามในคาสั่งเพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ
สนั บ สนุ น การตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : IMAP) เชิ ญ ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๗

ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง นาเสนอผลการดาเนินการต่าง ๆ ให้คณะทางานจัดทา
แผนและขับ เคลื่ อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ ตรวจราชการ และแต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่ว ย
ปฏิบัติงาน รวมทั้งดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ มอบหมาย
ขั้นตอนที่ ๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ ต รวจราชการ ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง จเรตารวจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจติดตามของประเด็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง การประยุ กต์ใช้ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการตรวจราชการจากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ขั้นตอนที่ ๘ ประชุมคณะทางานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการ เพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ
(Intelligence Map for Executives : IMAP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๙ น าข้ อมู ลที่ ได้ จากขั้ นตอนที่ ๒–๘ จั ดท าแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนที่ ๑๐ นาเสนอแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
สาหรับโครงสร้างของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จาแนกออกเป็น ๖ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
บทที่ ๔ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
บทที่ ๕ กรอบแนวทางการติ ดตามประเมิ นผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
บทที่ ๖ แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๘

บทที่ ๒
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งบริบทดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อ
การจัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบของกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด ทฤษฎี นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
๑. รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติ
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กาหนดให้
“การบริ ห ารราชการ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของปร ะชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”
๓. มาตรา ๑๐ วรรคแรก ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ
หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่การตรวจราชการ
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็น ไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ด าเนิ น การ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน สมควรที่ จ ะได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การตรวจราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตาม
หลั กการบริ ห ารราชการแบบบู ร ณาการและการบริห ารกิจ การบ้า นเมื องที่ดี ซึ่งตามระเบียบข้อ ๘ วรรคสี่
กาหนดไว้ว่า “ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจาปี
หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปี
ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้”
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๙

๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กาหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง (ก.ธ.จ.) ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
เขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดนั้น เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่ว ยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
๖. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นามาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุล และเกิดความยั่งยืน
๗. นโยบายจากเจตนารมณ์ข องคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) วิสัย ทัศ น์ข อง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือ สังคมจะต้อง
อยู่ ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยุทธศาสตร์หลัก
ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยึดถือเป็นแนวทางการดาเนินงานในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
(๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
(๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
(๙) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้กาหนดค่านิยมหลักของคนไทย จานวน ๑๒ ประการ
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สังคมไทย และช่วยให้สังคมไทยสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่
(๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
(๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
(๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
(๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
(๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐

(๘) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
(๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
(๑๐) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
(๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๘. นโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อ สนช. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กาหนด
นโยบายการพั ฒ นาประเทศ ๑๑ ด้ า น โดยมี แ หล่ ง ที่ ม า ๕ แหล่ ง ได้ แ ก่ การยึ ด หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดาริ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แหล่งที่ ๒ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งที่ ๓ คือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 แหล่งที่ ๔ คือ เจตนารมณ์
ของ คสช. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ๙ ประการ ที่ได้กาหนดเป็นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย และ
แหล่งที่ ๕ คือ ปัญหาของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข และความต้องการของประชาชน
นโยบายการพัฒนาประเทศ ๑๑ ด้านในคาแถลงนโยบายของรัฐบาล มีดังนี้
ด้านที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ด้านที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ด้านที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้ า นที่ ๑๐ การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บาลและการป้ อ งกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ด้านที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๙. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
คือ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ
ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเดินไปข้างหน้า แก้ปัญหาเดิม หรือ ปัญหาเก่า หยุดความขัดแย้ง เพื่อสร้างเสถียรภาพ และ
ความเข้มแข็งให้ประเทศ
๑๐. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กาหนดกรอบแนวทาง
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี จานวน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารรถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศตำมร่ ำ งแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้น้อมนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกาหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๑๐ ด้ำน คือ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๖ ถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
กาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ในระยะ ๕ ปี สาหรับยุทธศาสตร์ที่ ๗ – ๑๐ เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญในอีก ๕ ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการพัฒนา
พื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน การดาเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล
๑๒. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสานักงบประมาณ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ๑ รายการ ดังนี้
(๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (๒) แผนงานบูรณาการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ (๓) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔) แผนงาน
บู รณาการจั ดการปั ญหาแรงงานต่ างด้ าวและการค้ ามนุ ษย์ (๕) แผนงานบู รณาการป้ องกั น ปราบปราม และ
บ าบั ดรั กษาผู้ ติ ดยาเสพติ ด (๖) แผนงานยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ มความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศด้ านความมั่ นคง
(๗) แผนงานยุทธศาสตร์รั กษาความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ (๘) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้ างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ และ (๙) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่งคงและการต่างประเทศ
(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จาแนกตาม
แผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒) แผนงานบูรณการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) แผนงานบูรณาการการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา (๗) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๘) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (๙) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๑๐) แผนงานยุ ทธศาตร์ พัฒนาประสิ ทธิภาพและมู ลค่ าเพิ่ มของ
ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน (๑๑) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (๑๒) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (๑๓) แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (๑๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ (๑๕) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริ มสร้ำ งศักยภำพคน จาแนกตามแผนงาน
ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (๒) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (๔) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และ (๕) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒

(๔) ยุทธศำสตร์ ด้ำ นกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ ำ ง
กำรเติบโตจำกภำยใน จาแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (๒) แผนงานบูรณการจัดการปัญหาที่ดินทากิน (๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(๔) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๕) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (๖) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
(๗) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำ นกำรจัด กำรน้ำและสร้ำ งกำรเติบโตบนคุณ ภำพชี วิต ที่เ ป็น
มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มอย่ำ งยั่ง ยืน จาแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูร ณาการบริห ารจัด การขยะและ
สิ่งแวดล้อม (๒) แผนงานบูร ณาการพัฒ นาและเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม
(๓) แผนงานบูร ณาการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้า (๔) แผนงานยุท ธศาสตร์อ นุรัก ษ์ ฟื้น ฟู และป้อ งกัน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ (๕) แผนงานยุท ธศาสตร์จัด การผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาวะภูมิอ ากาศ
และภัย พิบัติ และ (๖) แผนงานพื้น ฐานด้า นการจัด การน้าและสร้า งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยื น
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำ นกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบูร ณาการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
(๒) แผนงานบูร ณาการปฏิรูป กฎหมายและพัฒ นากระบวนการยุติธ รรม (๓) แผนงานบูร ณาการอานวย
ความสะดวกทางธุร กิจ (๔) การส่ง เสริม การกระจายอ านาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น (๕)
แผนงานบูร ณาการส่ง เสริม การพัฒ นาจัง หวัด และกลุ่ม จัง หวัด แบบบูร ณาการ (๖) แผนงานยุท ธศาสตร์
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ ายภาครัฐ (๗) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริห ารราชการ
แผ่นดิน และ (๘) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
(๗) รำยกำรค่ำ ดำเนิน กำรภำครัฐ จาแนกตามแผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (๒) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และ (๓) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๑๓. Thailand 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน ๓ มิติสาคัญ คือ
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
(๒) เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓

หลักกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ น การตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) ได้แก่ ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้ อม และประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการตรวจราชการ
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจากัด ภายใต้ประเด็นนโยบาย
สาคัญเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบ
และข้อจากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จากสภาพแวดล้อมที่ได้ จากการตรวจติดตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
โดยมีกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ และคาสั่งการตรวจราชการ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๓
แผนภำพที่ ๓ แผนผังกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ตามระเบี ย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ และ
ประชุ มคณะท างานจั ดท าแผนและ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๙ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

การบริหาร
จัดการขยะ
และ
สิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทาง
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล (Issue)

ประเด็นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วน

 แผนปฏิ บั ติ การ “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารั ฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของ
จังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจั ดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
 โครงการถ่ ายโอนการสนั บสนุ นแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ
การจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับจั งหวัด ภายใต้
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 ปั ญหาเฉพาะพื้ นที่ กรณี สถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอยที่ มี
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด
ด าเนิ น การได้ และกรณี สถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอย
ที่ ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ (๑๙ แห่ง)

 โครงการเพิ่ มความเข้ มแข็ งของเศรษฐกิ จฐานราก

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
และ
ชุมชนเข้มแข็ง

การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

ตาม
แนวทางประชารัฐ (กองทุนละไม่เกิน ๕ แสนบาท) ซึ่งมี
สานักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุ มชนเมื องแห่งชาติ เป็น
หน่วยรับผิดชอบดาเนินการ
 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)
ซึ่ ง มี ส านั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการ
 โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการพัฒ นาเศรษฐกิจ
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 า ณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน (ได้แก่ พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน สภาพ
รถที่ไม่เหมาะสมถูกนามาใช้งาน สภาพถนนที่ไม่เอื้ออานวย
ต่ อ การสั ญ จร สภาพแวดล้ อ มบริ เ วณข้ า งทางที่ บดบั ง
ทัศนวิสัยในการขับขี่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่ อง
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยงานภาครัฐ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔

บทที่ ๓
ยุทธศำสตร์กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบกรอบแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ และประชุมคณะทางานจัดทาแผน
และขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และนามากาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการได้
ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ :
(๑) การขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน
(๒) เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายสาคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
(๓) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และฝ่ายบริหารสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ :
(๑) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
(๒) ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
เป้ำประสงค์

(๑) เพื่อแก้ไขปัญหา ข้อจากัดในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของจัง หวัด (แนวทางการปฏิบัติง านด้านการบริห ารจัด การ
ขยะมู ล ฝอยชุ มชน “จั งหวั ดสะอาด”) โครงการถ่ ายโอนสนั บสนุ นแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ภายใต้แผนบูรณาการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕

กลยุทธ์

(๒) เพื่อเร่ งรั ด ติดตาม การดาเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาเสนอรัฐบาล ในการพั ฒนา/ปรับปรุง นโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยต่อไป
(๑) การตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ สนั บ สนุ น การบู ร ณาการโครงการภายใต้
แผนบูรณาการงบประมาณ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(๒) การตรวจราชการเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดาเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

เพื่อเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัจจัยหลักสาคัญที่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้ าหมายทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ยทางถนน และแผนแม่บ ทความปลอดภัย ทางถนน
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
การตรวจราชการเพื่อสนั บสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัจจัยหลั กส าคัญที่ก่อให้ เกิดอุบัติ เหตุ
ทางถนน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

เครื่องมือในกำรตรวจรำชกำร
ประเด็นนโยบายสาคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ใช้การวิเคราะห์การเชื่อมโยง
ของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ใช้การเลือกโครงการที่มีงบประมาณ
สูง และมีพื้นที่ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ประเด็น นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใช้การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม
และสภาพปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่


กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรในพื้นที่
(๑) กำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำรเพื่ อสนั บสนุ นกำรขั บเคลื่ อนประเด็ น นโยบำยส ำคั ญ
ของรัฐบำล (Issue) : กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง
รอบที่ ๑ : Project and Progress Reviews : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐
โดยตรวจราชการในพื้น ที่ร่ ว มกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้ าและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ และให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ
รอบที่ ๒ : Monitoring/Evaluation : ระหว่ างเดื อน กรกฎาคม - สิ งหาคม ๒๕๖๐
เป็นการติดตามประเมินผลในภาพรวม โดยตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
การดาเนินการ และการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖

(๒) กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรขั บเคลื่ อนประเด็ นนโยบำยเร่ งด่ วน
ของรัฐบำล : กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ครั้งที่ ๑ : ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน
เพื่อติดตามในการดาเนิน มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินการ
ครั้งที่ ๒ : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการติดตามประเมินผลในภาพรวม
โดยตรวจติ ดตามในพื้ นที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ติ ดตามประเมิ นผลความก้ าวหน้ าการด าเนิ นการ และการด าเนิ น การ
ตามข้อเสนอแนะในภาพรวม
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต
และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
(๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑


ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง จัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล (Issue) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑


กำรจัดทำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี นาเสนอขอความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ตามที่
เห็นสมควร
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗

 กำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำรเพื่ อสนั บสนุ นกำรขั บเคลื่ อนประเด็ น นโยบำยส ำคั ญ

ของรัฐบำล (Issue) กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน
เข้มแข็ง
ครั้งที่ ๑ ดาเนินการจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๐ และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection
Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 กำรตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำรเพื่ อสนั บสนุ นกำรขั บเคลื่ อนประเด็ นนโยบำยเร่ งด่ วน

ของรัฐบำล : กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ครั้งที่ ๑ จัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR)
ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : 2016)
ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับระบบกำรตรวจรำชกำรได้ควรมีกำรนำเสนอ
รัฐบำลได้ว่ำ กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีปัจจัยใดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ ภำรกิจใดที่ควรจะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำร หรือกำรดำเนินกำรใดที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องมีกำรทำงำนร่วมกัน
ได้มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้ง ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำร และปัจจัยที่
ต้ อ งกำรให้ รั ฐ บำลสนั บ สนุ น ฯลฯ นอกจำกนี้ กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรจะต้ อ งมี ค วำมรวดเร็ ว
ทันสถำนกำรณ์ เพื่อให้รัฐบำลสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที
กรณี ที่ ผู้ตรวจรำชกำรส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงหรื อ ผู้ ตรวจรำชกำรกรมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย พบประเด็นปัญหำสำคัญ และจะต้อ งแก้ ไขปัญ หำโดยเร่ งด่ วน ซึ่งนอกเหนืออำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรีนำเสนอปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนนำยกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอกำรรำยงำนผลตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในแผนกำรตรวจ
รำชกำร
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การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
 ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
๑. เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง
ปริมาณขยะมูลฝอยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยะอันตราย อาทิ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระป๋องสเปรย์ ยังถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น และขยะมูลฝอยตกค้างยังมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
จากการตรวจติ ดตามของผู้ ตรวจราชการ ในปี 2559 ยั งคงพบปั ญหา ดั งนี้ ๑) โครงการถ่ ายโอน
การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด จานวน ๑๑๔ โครงการ มีบางส่วนยังไม่ได้ดาเนินการ
๒) โครงการปัญหาเฉพาะพื้นที่ ๑๘ โครงการ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ๓) การจัดเก็บและรวบรวมขยะ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) ยังไม่สอดคล้ องกั บระบบการคั ดแยกขยะ ๔) ขั้นตอนและหลั กเกณฑ์
การจาหน่ายขยะยังไม่มีความชัดเจน ทาให้การกาจัดขยะของ อปท. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ ๕) ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม และไม่เห็นความสาคัญของการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 และให้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมร่ วมกั บ
กระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 – 2560)
พร้อมทั้งให้เร่งรัดการดาเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่นาร่องและในระดับชุมชน
และหมู่บ้ าน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2559 – 2564 โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ นชอบ เมื่ อวั นที่ ๒๐ กั นยายน ๒๕๕๙ ทั้ งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ มี หนั งสื อแจ้ งทุ กจั งหวั ดให้ ด าเนิ นการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ ข ยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ แ ผนแม่ บ ท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่ อ ติ ด ตาม ช่ ว ยเหลื อ และเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
๓.๑ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด”)
๓.๒ เพื่อรับทราบผลการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่
กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัด
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙

ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ และประเมิน
ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ และ
ความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบายสาคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๓.๓ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วยประสาน
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๔.๑ เน้นการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารั ฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติ งานด้ านการบริหารจั ดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
4.2 เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ตารางที่ 4 : แนวทางการดาเนินงานตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันตรายที่ต้นทางแหล่ งกาเนิ ดและการน าขยะไปใช้ - กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักนายกรัฐมนตรี
(๒) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัด - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตราย - กระทรวงสาธารณสุข
ชุมชน และขยะติดเชื้อ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
(๓) การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทาง - กระทรวงสาธารณสุข
ปฏิ บั ติ และก ากั บ ดู แ ลบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด
๔.๓ เน้นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ
และไม่ส ามารถเปิ ดดาเนิ นการได้ และกรณีส ถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๑๙ แห่ง
๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้
- รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60
- รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)
ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60
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๒๐

๖. ประเด็นการตรวจติดตาม
ตารางที่ 5 : ประเด็นการตรวจติดตามการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒
(Project and Progress Reviews)
(Monitoring and Evaluation)
๖.๑ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด ๖.๑ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจาแนกตาม ๖.๒ ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะในภาพรวม
ประเภทของขยะ
และการบริหารจัดการขยะจาแนกตามประเภทขยะ
6.2 ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 6.3 ผลความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. การ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงาน ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนว
ด้ านการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน “จั งหวั ด ทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สะอาด”)
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
๖.๓ ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด ๖.๔ ผลความคืบหน้าในการดาเนินการโครงการ
ของการดาเนินโครงการ
๖.๔.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
๖.๓.๑ โครงการถ่ า ยโอนการสนั บ สนุ น การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม จานวน ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด) (ผต.นร.)
ในระดับจังหวัด จานวน ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด)
๖.๔.๒ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
(ผต.นร.) (ไม่มีจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๔)
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณ
๖.๓.๒ โครงการภายใต้ แผนงานบู รณาการ รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
บริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามเอกสาร ความรับผิดชอบของกระทรวง (ผต.กระทรวง)
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๖.๕ ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานที่กาจัด
๒ ๕ ๖ ๐ ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิด
(ผต.กระทรวง)
ด าเนิ นการได้ และกรณี ส ถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่
๖.๔ ปัญหาเฉพาะพื้นที่
ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณในการก่ อสร้ า ง แต่ ไม่
๖.๔.๑ กรณี ส ถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ มี สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
การก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการ 6.๖ ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์
ได้จานวน ๑6 แห่ง
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการดาเนิน
๖.๔.๒ กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ ได้รับ โครงการ
๖.๖.๑ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ มในระดับจั ง หวั ด
ดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๓ แห่ง
๖.๕ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะ จานวน ๓๘ โครงการ (ผต.นร.)
๖.๖.๒ โครงการภายใต้ แผนงานบู รณาการบริ หาร
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง (ผต.กระทรวง)
๖.๗ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะและ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
๗.๑ พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม
เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามสาคัญในภารกิจของกระทรวง (Function)
ที่ใช้เป็นจุดยึดโยงการทางานร่วมกันของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
แผนงานบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด การขยะ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง มีพื้นที่ดาเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็นจานวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี)
เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า (Value for Money) ของแผนงาน/โครงการ และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดังนี้
(๑) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ตามแนวทางการดาเนินการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและ
ที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ รวมจานวนทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ (๓๐ จังหวัด)
(๒) ติ ด ตามปัญหาเฉพาะพื้น ที่กรณี สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้ า งแล้วเสร็จ
และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๑๙ แห่ง
(๓) ติ ด ตามการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก าร “ประเทศไทย ไร้ ข ยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควรจะคัดเลื อกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในพื้ นที่
โครงการใด ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๓ การตรวจติดตาม
๗.๓.๑ ผู้ต รวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตาม
ร่วมกัน โดยตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด
(๑) การตรวจติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)
(๒) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ในระดับจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการดาเนินการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ
(๓) ปัญหาเฉพาะพื้นที่กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
๗.๓.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการดาเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาร
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๔.๒
และส่งรายงานให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประมวลผลในภาพรวม
๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(1) รั บ ฟั ง รายงานและสอบถามข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 6 : ตัวอย่างประเด็นคาถามสาหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นคาถาม
(๑.1) สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยในภาพรวม และ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจาแนกตามประเภท
ของขยะ (ขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย)
(1.๒) ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ
๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจั งหวั ด (แนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด”)

หน่วยงาน
- ท้องถิ่นจังหวัด

- ท้องถิ่นจังหวัด
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ศึกษาธิการจังหวัด
(1.๓) ผลการดาเนินการ และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด - ท้องถิ่นจังหวัด
ของการดาเนินโครงการ
(1.๓.๑) โครงการถ่ ายโอนการสนั บสนุ นแผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด
(1.๓.๒) โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการ
การบริ หารจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในความรับผิดชอบของกระทรวง (ผต.กระทรวง)
(1.๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่
- ท้องถิ่นจังหวัด
(1.๔.๑) กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี การ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และไม่ส ามารถเปิ ดดาเนินการได้
จานวน ๑๖ แห่ง
(1.๔.๒) กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณในการก่ อสร้ าง แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน ๓ แห่ง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓

ประเด็นคาถาม
หน่วยงาน
(1.๕) ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการจัดการขยะ - ท้องถิ่นจังหวัด
และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
- อุตสาหกรรมจังหวัด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ศึกษาธิการจังหวัด
(๒) การสั ง เกตการณ์ การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารั ฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติ งานด้ านการบริหารจั ดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จั งหวัดสะอาด”) โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดดาเนินการได้
และสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
๗.๕ การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
๗.๕.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
สานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง และผู้ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ดาเนินการจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕60
และจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report :
SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๔

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้ ร ะบุ ส าระส าคั ญ
ในส่ ว นของสภาพแวดล้ อมไว้ว่า “ในช่ว งทศวรรษที่ผ่ านมา กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไป
อย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท้าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ ย นแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปั จ จั ย เสี่ ย งและภัยคุกคามที่ต้องบริห ารจัดการด้ว ยความยากล้ าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง
เดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่น ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ม ากขึ้ น ตามล้ า ดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายใต้ ก ระแสโลกาภิวั ฒ น์แ ละความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสั งคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพส้าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ” และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
โดยกรอบแนวทางหนึ่ งที่ต้องให้ ความส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่ อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) หนึ่งในจุดเน้น
และประเด็นหลักที่เป็ นหั วใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คือ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
โดยประเด็นการพัฒนาที่สาคัญประเด็นหนึ่ง คือ “การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนั บสนุ นในเรื่ องการสร้ างอาชีพ รายได้ และให้ ความช่วยเหลื อที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิ ตภาพส้ าหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่้าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุน
เพื่ อ สร้ า งอาชี พ และการสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต คุ ณ ภาพดี ที่ ร าคาเป็ น ธรรม เป็ น ต้ น และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้้า ” และ
“การสร้ า งชุม ชนเข้ ม แข็ ง ให้ เป็ น พลั งร่ ว มทางสั ง คมในการสนั บสนุน การพั ฒ นาและพร้อ มรั บผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน...”
๑.๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนึ่งในยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จัดการปัญหาที่ดินทากิน พัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และมี ก ารจั ด ท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวม ๒๕ ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕

มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กากับ ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งหนึ่งในแผนงานบูรณาการ คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นผู้กากับแผนงาน หน่วยงานเจ้าภาพ คือ
กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๗ กระทรวง ๒๓ หน่วยงาน ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๔ กองทุน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
มั่นคง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมแหล่งทุนชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว
2. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อกระจายโอกาสการพัฒ นาและสร้างความมั่นคงให้ ทั่ ว ถึ ง
ลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
3. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
3.๑ เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ และโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
๓.๒ เพื่อรับทราบผลการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได้แก่ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบจาก
การดาเนินโครงการ
๓.๓ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินโครงการของจังหวัด พร้อมทั้งช่วยประสาน
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๔.๑ เน้นการตรวจติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(กองทุนละไม่เกิน ๕ แสนบาท) วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการ
๔.๒ เน้นการตรวจติดตามโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร (กองทุนละ
ไม่ เกิ น ๑ ล้ านบาท) วงเงิ น รวม ๑,๑๓๘ ล้ า นบาท ซึ่ งมี ส านั กงานกองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องแห่ งชาติ
เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการ
๔.๓ เน้นการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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๒๖

ตารางที่ 7 แนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) สร้ างสั มมาชี พชุ มชนโดยยึ ดหลั กปรั ช ญาของ - กระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) สร้างโอกาสประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนและ - กระทรวงการคลัง
การสร้างธรรมาภิบาล
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงมหาดไทย
(3) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น ที่ - กระทรวงมหาดไทย
ต้องการของตลาด
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) ส่งเสริมช่องทางการตลาด
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
๕. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) : ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60
รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) : ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60
๖. ประเด็นการตรวจติดตาม
ตารางที่ 8 : ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง
รอบที่ ๑
(Project and Progress Reviews)
๖.๑ ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
๖.๑.๑ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๖.๑.๒ โครงการประชารั ฐเพื่ อผู้ มี รายได้ น้ อย
ในกรุงเทพมหานคร
๖.๑.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๖.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รอบที่ ๒
(Monitoring and Evaluation)
๖.๑ การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
6.๒ ผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามโครงการ
ดังนี้
๖.๒.๑ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๖.๒.๒ โครงการประชารั ฐ เพื่ อผู้ มี รายได้ น้ อ ย
ในกรุงเทพมหานคร
๖.๒.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๗

รอบที่ ๑
(Project and Progress Reviews)

รอบที่ ๒
(Monitoring and Evaluation)
6.๓ ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการ ดังนี้
๖.๓.๑ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๖.๓.๒ โครงการประชารั ฐ เพื่ อผู้ มี รายได้ น้ อ ย
ในกรุงเทพมหานคร
๖.๓.๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๖.๔ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการและข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

๗. ขอบเขตในกำรตรวจติดตำม
๗.๑ พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่ตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม
เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สาคัญในภารกิจของกระทรวง (Function) ที่ใช้เป็นจุด
ยึดโยงการทางานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แผนงานบู รณาการ
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะโครงการที่
ได้รับงบประมาณสูง มีพื้นที่ดาเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อประชาชนเป็น
จานวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า (Value for
Money) ของแผนงาน/โครงการ และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย รวมทั้งโครงการสาคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(๑) โครงกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวทำงประชำรัฐ ซึ่งสนับสนุน
เงิ นทุ นให้ แก่ กองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง กองทุ นละไม่ เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งด าเนิ นการในทุ กจั งหวั ด
ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย ๗๙,๕๕๖ กองทุน โดยคณะผู้ตรวจราชการติดตามการดาเนินการในภาพรวม และ
ประเมินผลรายกองทุน จังหวัดละอย่ำงน้อย ๓ กองทุน รอบกำรตรวจละ ๒๒๘ กองทุน รวม ๔๕๖ กองทุน
(๒) โครงกำรประชำรั ฐเพื่อผู้มีร ำยได้น้อยในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กองทุนชุมชนเมืองและชุมชนทหาร กองทุนละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
มีเป้าหมาย ๑,๑๓๘ กองทุน โดยคณะผู้ตรวจราชการติดตามผลการดาเนินการในภาพรวม และประเมินผล
รายกองทุน รอบกำรตรวจละ ๑๐ กองทุน รวม ๒๐ กองทุน
(๓) โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดาเนินการ
ในพื้ น ที่เป้ าหมายหมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพียง จ านวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่แผนยุทธศาสตร์ บูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของรัฐบาล
ทั้งนี้ คณะผู้ ตรวจราชการเห็ น สมควรจะคั ดเลื อกแผนงาน/โครงการที่ ตรวจติ ดตามในพื้ น ที่
โครงการใด ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๘

๗.๓ การตรวจติดตาม
๗.๓.๑ ผู้ ต รวจรำชกำรส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงร่ ว มกั น ตรวจ
ติดตำม โดยตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๒ จังหวัด
(๑) การดาเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(๒) การดาเนินโครงการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๓.๒ หัวหน้ำ ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรั ฐมนตรีและผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ร่วมกันตรวจติดตำมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อติดตามการดาเนินโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ในกรุงเทพมหานคร
๗.๓.๓ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอุต สำหกรรม และผู้ต รวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทาง
การดาเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๔.๓ และส่งรายงานให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประมวลผลในภาพรวม
๗.๔ วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ตามดุลพินิจ
ของคณะผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ตำรำงที่ ๙ : ตัวอย่ำงประเด็นคำถำมสำหรับใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นคาถาม
(1.๑) ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(1.๒) ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการด าเนิ น งานตามโครงการประชารั ฐ เพื่ อ ผู้ มี
รายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
(1.๓) ผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ของการดาเนินงานตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา
- เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
- พัฒนาชุมชนจังหวัด
- พัฒนาชุมชนอาเภอ

(๒) การสังเกตการณ์การดาเนิน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร และโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๕ การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๗.๕.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๙

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
๗.๕.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
ส านั ก ตรวจราชการ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐ มนตรี จะจั ดท ารายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบู ร ณาการในลั กษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ ตรวจราชการกระทรวง และผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ดาเนินการจัดทารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕60 และจั ดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection
Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป
ครั้งที่ ๒ ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection
Report : 2017) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
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 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๑. ความเป็นมา
๑.๑ สถานการณ์ ค วามปลอดภั ย บนท้ อ งถนนเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ระดั บ สากลที่ ทุ ก ประเทศทั่ ว โลก
ต้องเผชิญ แนวโน้มของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศที่กาลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วทั้งโลก เฉลี่ยวันละ
มากกว่า 3 พันคน หรือเฉลี่ยปีละมากกว่า 1.3 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บและพิการเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 20 – 50 ล้านคน
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ ประเทศไทยมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเ หตุทางถนนอยู่ในอัน ดับสามของโลก รองจากประเทศนีอูเอ (เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุ ทร
แปซิฟิกตอนใต้) และสาธารณรัฐโดมินิกัน โดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 38 รายต่ออัตราหนึ่งแสน
ประชากรโดยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน มีอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน สภาพรถ สภาพถนนที่ชารุด และสภาพแวดล้อมริมทางที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่
๑.๒ องค์การสหประชาชาติ ไ ด้เรี ย กร้ องให้ ประเทศสมาชิ กทุ ก ประเทศยกระดับ การแก้ ไ ขปั ญ หา
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสาคัญแห่งชาติ โดยให้ดาเนินการภายในกรอบปฏิญญามอสโก ที่กาหนดให้เป็น
ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และให้ ส มาชิ ก วางระบบที่ เ อื้ อ ต่ อ
ความปลอดภัย พัฒนา ออกแบบระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และที่สาคัญต้องมีเจ้าภาพหลัก
ในการรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
๑.๓ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติกาหนดให้ ปี ๒๕๕๔ –
๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road safety) และกาหนดให้เป็น
“วาระแห่งชาติ”
๑.๔ นโยบายรัฐบาลด้านที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
๑.๕ ศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทาแผนที่นาทาง
เชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 (คณะรัฐ มนตรี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ได้แก่
๑.๕.1 แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
กากับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๕.2 แผนงานการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากฎหมาย เกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดจนข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
โดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง
การทบทวนและผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับขนาดและสภาพปั ญหา
เพื่อนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
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๑.๕.๓ แผนงานการพัฒ นาระบบและวัฒ นธรรมความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพถนน
เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งส าคั ญ ในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนทั้ ง เรื่ อ งการควบคุ ม ความเร็ ว จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตราย
การบารุงรักษา และการปรับปรุงถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้อง และการมีสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ภาค
ส่วนในการทางานร่วมกัน ทั้งภาคนโยบาย ภาคการเมือง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน
๑.๕.๔ แผนงานระบบสนับสนุนการทางานตามเป้าหมาย การพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ปลอดภัย
การให้ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการทางานของหน่วยปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดตั้งกลไก
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหามาตรการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน การวิจัยเพื่อการจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการยกระดับมาตรฐานคนท างาน ยานพาหนะ และโครงสร้างถนน ตลอดจนการพัฒนาคุ ณภาพ
การให้บริการประกันภัยที่ทั่วถึง มีระบบการฟื้นฟูผู้ประสบเหตุให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ๔ แผนงานหลักดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย
กระทรวงคมนาคม (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการ
ขนส่งทางบก) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค/สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) กระทรวงมหาดไทย (กรม
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย /ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน/กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง/
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริ มสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุ ษย์ แนวทางการพั ฒนาเพื่ อลดปัจจั ยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ และให้ ทุกภาคส่ วนค านึ งถึ งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และให้ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
๑.๗ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากข้อห่วงใยและแนวทางการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระยะยาว ๔ ข้อ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางและ
มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว
ควรกาหนดให้มียุทธศาสตร์การดาเนินงานในระยะ ๒๐ ปี และกาหนดให้มีแผนการดาเนินงานเป็น 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 และเพิ่มความเข้มข้นในการ
บังคับ ใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง (๒) ผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือนาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ
จดทะเบียนรถใหม่ (๓) การปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพถนนให้มีความปลอดภัย เช่น ติดตั้งไฟส่องสว่าง ปรับปรุง
แก้ไขทางลาดชัน ทางเลี้ยว ทางโค้ง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นต้น (๔) ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการดาเนินการด้านความปลอดภัย ทางถนน รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
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๑.๘ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 255๙ มีมติ
๑.๘.๑ เห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
(1) เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนนจานวน
๕ ประเด็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
(๑.๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็น ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอานาจหน้าที่
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นการแก้ไขกฎหมาย ๕ ประเด็น ประกอบด้วย
(๑.๑.๑) เมาแล้วขับ ได้แก่ กาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม
สาหรับผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และผู้มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ให้ถือว่าเมาสุรา
และเพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดกรณีเมาสุราแล้วขับให้สูงขึ้น กาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีกรณีเมาแล้วขับ จัดทา
ระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทาผิด
(๑.๑.๒) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ได้แก่ ลดความเร็วในเขตเมือง
ให้เหมาะสม และเพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดให้สูงขึ้น
(๑.๑.๓) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ ได้แก่ เพิ่มความเข้มงวดในการออก
ใบอนุญาตขับรถ “ออกยาก ยึดง่าย” เพิกถอนใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมการขับรถส่วนบุคคล เพิ่มอัตราโทษ
ให้สูงขึ้นและเพิ่มบทกาหนดโทษ สาหรับผู้ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ เจ้าของรถ หรือคนขับรถยินยอมให้
ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ
(๑.๑.๔) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ปรับปรุงระบบการเยียวยา
เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(๑.๑.๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ ให้มีข้อกาหนดการคาดเข็มขัดนิรภัย
สาหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถยนต์
(๑.๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่ งชาติเป็ นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนตามอานาจหน้ าที่ ของ
แต่ละหน่วยงาน โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงจังและต่อเนื่อง
(๑.๓) ให้ กระทรวงมหาดไทยสั่ งการให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดดาเนินการป้องกั นและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดาเนินงานในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(๑.๔) ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็น
วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเร่งด่วน
(๒) เห็ น ชอบในหลั ก การให้ จัดทาแผนแม่บทความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๓ และให้ ใช้ แผนแม่ บ ทความปลอดภั ยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็ นแนวทางการด าเนิ น งาน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๓

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓
ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้วย
๑.๘.๒ ในการจั ดหาเครื่ องมื อเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบั งคั บใช้กฎหมายในการปฏิบัติ หน้ าที่
ของเจ้ าหน้ าที่ ให้ กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการศู นย์ อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๑.๘.๓ ให้ คณะกรรมการนโยบายการป้ องกั นและลดอุบัติเหตุ ทางถนนแห่ งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๑.๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน
เป็ นวาระเร่ งด่วน เนื่ องจาก ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย เป็ นอันดับ ๒ ของโลก โดย ประมาณ ๓๗.๗๑ ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลมรณบัตรและ
หนั งสื อรั บรองการตายในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่ านมา (ปี 25๔8 – 255๗) และพบว่ามีจานวนผู้ บาดเจ็บเพิ่ มขึ้ นอี ก
ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ กาหนดเป็นนโยบายและเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุข และ
จากการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีประเด็นข้อค้นพบ
ที่การดาเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ต้องมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้มีการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ในประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระเร่งด่วน
๒. เป้าหมายในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตาม กระตุ้น เร่งรัดการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และทศวรรษแห่ งความปลอดภัยบนท้องถนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
ขององค์การสหประชาชาติ และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ เพื่อลดความสูญเสีย อันเกิดจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามผลการดาเนิ นการเพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
๓.๒ เพื่อติดตามผลการด าเนิ นการเพื่อขับเคลื่อนการป้ องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ให้เป็นไปตาม
ข้ อห่ วงใยของนายกรั ฐมนตรี และมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้ องในการป้ องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนน (วั นที่
๔ ตุลาคม 255๙) แผนที่นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 –
2563 และแผนแม่ บ ทแผนบทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ (และ/หรื อ แผนแม่ บ ท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (กรณีประกาศใช้)) ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓.๓ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๔

๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สามารถ
ลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
๔. จุดเน้นในการตรวจติดตาม
๔.๑ เน้นการติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
๔.๑.๑ สถานการณ์ในสภาวะปกติ
๔.๑.๒ สถานการณ์ในช่วงเทศกาล
๔.๒ เน้นการติดตามปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ตารางที่ 10 : ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ปัจจัย
(๑) พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน
- การจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตขับรถ
- การป้องปรามการเมาแล้วขับ/ง่วง
(๒) สภาพรถ
(๓) สภาพถนน
(๔) สภาพแวดล้อมและทัศนวิสัย
(๕) การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ

๔.๓ เน้ น การตรวจติ ด ตามความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามประเด็นข้อ ๔.๒ ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี
๕. ระยะเวลาการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑
๖. ประเด็นการตรวจติดตาม
ตารางที่ 11 : ประเด็นการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
๖.๑ สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน (เปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเทศกาล กับตลอดปี)
๖.๒ ผลการดาเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน
๖.๓ ผลการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ห่ ว งใย
ของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
๖.๑ การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของผู้ ต รวจราชการ
๖.๒ ผลความก้าวในภาพรวมในการขับเคลื่อน เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๓ ผลความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตาม
ข้อห่วงใยของนายกรัฐ มนตรี และมติคณะรัฐ มนตรี
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฯ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๕

ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
ในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (วั น ที่
๔ ตุ ล าคม 255๙) แผนที่ น าทางเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554 – 2563 และแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนนฯ
๖.๔ ผลการร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๕ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
๖.๔ ผลความก้าวหน้าของภาคส่ ว นต่า ง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๖.๕ ปัญหา ข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

๗. ขอบเขตในการตรวจติดตาม
๗.๑ พื้นที่ในการตรวจติดตาม
ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร สาหรับพื้นที่ที่จะไปตรวจเยี่ยม
สังเกตการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ
๗.๒ การตรวจติดตาม
ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจราชการกระทรวงตรวจติ ด ตามร่ ว มกัน
โดยตรวจติ ด ตาม สถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ และความร่ ว มมื อ
ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงการคลัง ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และจเรตารวจ
ตรวจติ ด ตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ข้ อ ห่ ว งใย
ของนายกรั ฐ มนตรี แผนที่ น าทางเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน
พ.ศ. 2554 – 2563 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนนฯ
๗.๓ วิธีการตรวจติดตาม
เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ตามดุลพินิจ
ของผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสอบถามข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 12 : ตัวอย่างประเด็นคาถามสาหรับใช้ในการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นคาถาม
(๑.1) สถานการณ์ และสถิติการอุบัติเหตุทางถนน 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)

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล
- สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ตารวจภูธรจังหวัด
- สานักงานขนส่งจังหวัด
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓๖

ประเด็นคาถาม
(๑.๑.๓) ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติ เหตุ ทางถนน เช่น พฤติกรรม
บุคคล(ง่วง เมา โทรแล้วขับ ขับรถโดยประมาท ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด ขับรถย้ อนศร) สภาพรถไม่เหมาะสม ถนนช ารุด หรือออกแบบไม่
เหมาะสม สภาพแวดล้อมข้างทางทีบ่ ดบังทัศนวิสัยการขับขี่ เป็นต้น)

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

(๑.๒) ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง
(๑.๒.๑) สถิติการจดทะเบียนรถ
- สานักงานขนส่งจังหวัด
(๑.๒.๒) สถิติการขอใบอนุญาตขับรถ
- สานักงานทางหลวง
(๑.๒.๓) ถนน/เส้ น ทางภายในจั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ /แขวงทางหลวงจังหวัด
(ประเภท ระยะทาง และจานวนจุดเสี่ยง)
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
- สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
(๑.๓) การป้องปรามการเมาแล้วขับ
(๑.๓.๑) สถิติการขอใบอนุ ญาตขายสุ ราจาหน่ายแต่ล ะประเภท - สานักงานสรรพสามิตจังหวัด
ของสถานบริ ก าร หรื อ สถานประกอบการ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๓.๒) ผลการติดตาม กากับ ควบคุม สถานบริการ หรือสถาน
ประกอบการ ในการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตฯ
(๑.๔) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี
- สานักงานป้องกันและบรรเทา
(๑.๔.๑) การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาธารณภัยจังหวัด
(๑.๔.๒) ความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ น - ตารวจภูธรจังหวัด
การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในเชิ ง ระบบ เพื่ อ ป้ อ งกั น และลด - สานักงานขนส่งจังหวัด
อุบัติเหตุทางถนน
- สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑.๕) ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางถนน
(๑.๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การสั งเกตการณ์ แนวทางการดาเนิน ป้ องกัน และลดอุบัติ เหตุ ทางถนนของจั งหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
๗.๔ การจัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๗.๔.๑ การรายงานผลการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จัดทารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และนาขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
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๓๗

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาสาคัญที่ควรมีการดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เห็นสมควรให้ผู้ ตรวจราชการนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเสนอรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ดังกล่าว
๗.๔.๒ การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ
ส านั กตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดทารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และนาเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดทารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ จัดทารายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
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๓๘

บทที่ ๔
กำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ควำมเป็นมำ
คณะทางานจัดทาแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้นาเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานตรวจราชการ โดยให้
ประสานรายละเอียดของการตรวจราชการแบบบูรณาการทั้งประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue) การบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ :
การส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ ต าบล มาประกอบการน าระบบของส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ และระบบของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้มีข้อมูล
ศึกษาล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ
แนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส านั กงานปลั ดสานักนายกรั ฐมนตรี ได้มีการขับเคลื่ อนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ โดยได้ มี ก ารศึ ก ษา และน าแอพพลิ เ คชั่ น ต่ า ง ๆ
บนสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ประเภท สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเลต (Tablet) อาทิ แอพพลิเคชั่นระบบ
การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ บน
ระบบศู น ย์ ก ลางแอพพลิ เ คชั่ น ภาครั ฐ (Government Application Center : GAC) เช่ น แอพพลิ เ คชั่ น ในหมวด
สิ่ งแวดล้ อม ได้แก่ Water4Thai ส าหรั บ ตรวจสอบข้อมูล สถานการณ์น้าในระดับจังหวัด และระดับประเทศของ
สานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) Air4Thai นาเสนอรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ
ของประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ และ Carbon4Thai นาเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น มาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ
นอกจากนี้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง ร่วมกัน
ระหว่างหั วหน้ าผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี หั วหน้าผู้ ตรวจราชการกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครั ฐ
ได้แก่ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกั บ
การบริหารจัดการขยะ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้แทนของสานัก/ส่วน/งานต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ของส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยมี ผู้ ต รวจราชการพิ เ ศษประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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(นางเมธิ นี เทพมณี ) ในขณะนั้ น เป็ นประธาน รวมถึ งได้ มี การเชิ ญผู้ แทนหน่ วยงานภาครั ฐ อาทิ ผู้ แทนส านั กงาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม จั งหวั ดนนทบุ รี พระนครศรี อยุ ธยา และสมุ ทรปราการ เข้ าร่ วมประชุ ม ด้วย
เพื่อพิจารณาวางแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : iMAP) การบริหาร
จัดการขยะ (โครงการต้นแบบ) น าร่ องจั งหวัด พระนครศรี อยุ ธยา เป็นต้นแบบ และขยายผลครอบคลุ มทุ กจั งหวั ด
ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ที่สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการดาเนินการ
แผนภำพที่ ๔ ภำพตัวอย่ำงหน้ำจอ (User Interface) ระบบภูมิสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำร (Intelligence Map for Executives : iMAP)

การบริหารจัดการขยะ ระบบภูมิสารสนเทศฯ สามารถเปิดเข้าใช้งานได้ ทางเว็บไซต์สานักงานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) หัวข้อ “งานตรวจราชการ”
จากการประชุมปรึกษาฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องร่วมกันกาหนด
แนวทาง/แผนการดาเนินงานในการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลที่จะมีการนาเข้าระบบภูมิสารสนเทศฯ (iMAP) ซึ่งเป็นระบบ
ข้อมูลเชิงแผนที่สาหรับใช้ในการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอสาหรับผู้ตรวจราชการใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยกาหนดให้
กรมควบคุมมลพิษ และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประสานความร่วมมือ กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการบูรณาการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมสาระสาคัญของแบบสารวจข้อมูลขยะมูลฝอย ที่จัดทา
โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามครบถ้ ว นสมบู รณ์ สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจไปใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศฯ ทั้งนี้ ให้มีการนาเข้าข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจนาร่อง ๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดบึงกาฬ เลย ลพบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาให้แล้วเสร็จ

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๐

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะท างานจั ด ท าแผนและขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของผู้ ต รวจราชการ
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบสารสนทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ
ของผู้ ต รวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการส านัก นายกรั ฐ มนตรี
(นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดตรวจติดตามประเด็นนโยบายสาคัญการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม และใช้ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการ (Intelligence Map for
Executives : iMAP) ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยมีการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการขยะโดยได้รับความร่วมมือ
ในการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่ และ
การให้ข้อเสนอแนะ โดยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้กาหนดให้มีการชี้แจง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ป ระโยชน์ จากระบบภูมิส ารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
(Intelligence Map for Executives : iMAP) ได้ แ ก่ ภาพรวมของระบบ iMAP ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในระบบ การใช้
ประโยชน์จากระบบ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบเพื่อนามาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ ให้แก่ผู้ตรวจ
ราชการ และผู้สนับสนุนการตรวจราชการ
รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล ) ในขณะนั้ น ได้ มี ค าสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
การตรวจราชการ โดยมี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส และนางทรงพร
โกมลสุรเดช) เป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธานคณะทางาน
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น รองประธานคณะท างาน และ
มีผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะทางานและ
เลขานุการร่วม และมีอานาจหน้าที่ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : iMAP) ดาเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ (Intelligence Map for Executives : iMAP)
คณะท างานพั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศการตรวจราชการได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ (iMAP) เกิดความต่อเนื่อง
สามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจราชการสามารถเห็นภาพผลการดาเนินงาน ความสาเร็จของโครงการ ในรูปของแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม สามารถนาข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิ สารสนเทศมาใช้เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่
ตรวจติ ด ตาม รวมถึ ง เพื่ อประกอบการให้ ข้ อเสนอแนะระดั บพื้ นที่ ส่ วนกลาง และระดั บนโยบายแก่ หน่ วยรั บตรวจได้
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ควรสารวจความต้องการของผู้ตรวจราชการ ว่าต้องการ
ใช้ข้อมูล ด้านใดบ้ าง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการตรวจราชการในพื้น ที่ โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการของ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
และขยายผลไปสู่การสารวจความต้องการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๒) ระบบภูมิสารสนเทศการตรวจราชการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน ได้มีการนาประเด็น
นโยบายส าคัญ (Issue) การบริ หารจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม มาเป็นประเด็นนาร่องเพื่อนาเข้าข้อมูลสู่ ระบบแล้ว
แต่ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีการกาหนดจุดเน้นในการนาเข้าข้อมูล ทั้งนี้ ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เน้นการตรวจติดตามภายใต้จุดเน้น ดังนี้
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๑

 การตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร “ประเทศไทย ไร้ ข ยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ของจังหวัด
 การตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้ อม
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุ การ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิ ดชอบและที่เกี่ยวข้องกับจุ ดเน้ น
ทั้ง ๒ ข้างต้น เพื่อนาเข้าระบบ ในขณะเดียวกันก็ให้มีการออกแบบระบบเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยอาจมี
การประชุมคณะทางานกลุ่มย่อยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ
ทั้งนี้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป
อนึ่ ง ระบบภูมิ สารสนเทศ (iMAP) สามารถเปิ ดใช้ งานระบบได้ที่ เว็ บไซต์ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี
(www.opm.go.th) หัวข้อ “งานตรวจราชการ”

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

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๒

บทที่ 5
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในส่ ว นของบทที่ ๕ เป็ น การน าเสนอร่ า งกรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพิจารณาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และประเด็นการประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน จาแนกเป็น ๔ มิติ ดังนี้
ตารางที่ ๑3 กรอบแนวทางการติ ดตามประเมิ นผลตามแผนการตรวจราชการแบบบู รณาการ ของผู้ ตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผล ร้อยละ
๑.๑
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
ระดั บ บู ร ณาการของผู้ ต รวจ
ราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
๑.๒
เป็นไปตามแนวทางหรือวิธีการ
ที่กาหนด

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.
(น้าหนัก)

กระทรวง
(น้าหนัก)

๑๐๐

๑๐๐

ระดับความสาเร็จของรายงานการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วน
ตามกรอบประเด็ น การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะของ
ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจด าเนิ น การเป็ น ไปตาม
แนวทางหรือวิธีการที่กาหนด

มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ
๒.๑
การพั ฒ นาระบบการตรวจ ความพึงพอใจของผู้บริหาร
ราชการแบบบูรณาการ
มิติที่ ๓ : มิติประสิทธิภาพ ร้อยละ
๓.๑
การพัฒนารายงานผลการตรวจ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของ
ราชการแบบบูรณาการ
การจั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
๓.๒

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

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง กา ร พั ฒ นา ร ะ บ บ
การตรวจราชการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาภายใน
องค์กรการตรวจราชการ ของกระทรวง
และของสานักนายกรัฐมนตรี
รวม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๓

บทที่ ๖
แผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในบทที่ ๖ จะกล่าวถึงแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๔

ตารางที่ 14 : แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 255๙
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

1

การจัดทาแผนการตรวจราชการ
1.1 สอบทาน วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ
 สอบทาน/วิเคราะห์ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
แผนงานบูรณาการงบประมาณ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และความ
ต้องการของประชาชนนโยบายรัฐบาล
1.2 ด าเนิ นการตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8
 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากาหนดแผนการตรวจราชการแบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการฯ ให้เป็นไปตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้ อ 8 รวมถึ งเพื่ อก าหนด
กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการฯ
 จัดทาคาสั่งการตรวจราชการประจาปี ของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในคาสั่ง

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. 25๖๐
พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ความ
คืบหน้า
(ร้อยละ)

๔๕

พ.ศ. 255๙
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

พ.ศ. 25๖๐
พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ความ
คืบหน้า
(ร้อยละ)

1.3 จัดทาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 แต่ งตั้ งและประชุ ม คณะท างานจั ดท าแผนและขั บเคลื่ อน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการเพื่อกาหนด
แนวทางกรอบประเด็ นและวิ ธี การตรวจราชการแบบบู รณาการ
แนวทางพั ฒนาระบบภู มิ สารสนเทศสนั บสนุ นการตรวจราชการ
รวมทั้งพิจารณา/กลั่นกรองข้อเสนอแนะรายงานในภาพรวม
 วิ เคราะห์ แนวทางการด าเนิ นแผนงาน/โครงการ มาตรการ
ภายใต้ประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue) การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม และการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้ มแข็ ง
และประเด็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
 แต่ งตั้ งและประชุ มคณะท างานพั ฒนาระบบภู มิ สารสนเทศ
การตรวจราชการ เพื่ อ สนั บ สนุ น คณะท างานจั ด ท าแผนฯ
ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางสนับสนุนการ
พั ฒ นาระบบภู มิ สารสนเทศสนั บ สนุ น การตรวจราชการ
(Intelligence Map for Executives : iMAP)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ กั บบุ คลากรด้ านการตรวจราชการของส านั กนายกรั ฐ มนตรี
และกระทรวงต่าง ๆ


แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๖

พ.ศ. 255๙
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

พ.ศ. 25๖๐
พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ความ
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น าร่ า งแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการฯ เรี ย น
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครื องาม) เพื่ อพิ จารณาน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและแจ้ งกระทรวงต่ าง ๆ เพื่อนาแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติต่อไป
 แจ้งแผนการตรวจราชการฯ และคาสั่งการตรวจราชการฯ
ให้ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงทุ ก กระทรวงใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ
 แจ้ งหลั กเกณฑ์ ตั วชี้ วั ด ที่ ใช้ เ ป็ นกรอบในการประเมิ น ผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่
๒.๑ การตรวจติดตามในพื้นที่
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผูต้ รวจราชการกระทรวง
ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน
 การบริ หารจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม และการพั ฒนา
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


2.

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๗

พ.ศ. 255๙
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑
2.๒ การจั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการฯ
ของผู้ตรวจราชการ
การบริ หารจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม และการพั ฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท ารายงานผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต นาขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท ารายงานผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต นาขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดทารายงานเสนอปลัดกระทรวง
และส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3

พ.ศ. 25๖๐
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ความ
คืบหน้า
(ร้อยละ)

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

การจั ดท ารายงานผลการตรวจราชการในลั กษณะภาพรวม
ทั้งประเทศ
3.1 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1
 ประชุ ม ผู้ ต รวจราชการเพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
การดาเนินงานประเด็นนโยบายสาคัญ (Issue)
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๘

พ.ศ. 255๙
ลาดับ

๔
๕

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

พ.ศ. 25๖๐

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

 จั ดท ารายงานการตรวจราชการแบบบู รณาการ
โดยประมวลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
ให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๐ และจั ดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการ
ในรอบ ๖ เดื อ น (Semi – Annual Inspection Report : SAIR)
ให้แล้วเสร็จต่อไป
3.2 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2
 ประมวลผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
ผู้ ตรวจราชการที่ ให้ ไว้ กั บหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในรอบที่ 1 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้ องรายงานผลการด้ าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะให้
ส้านักงานปลัดส้ านั กนายกรัฐมนตรี ทราบ ภายในเดื อนกั นยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
 จั ด ท ารายงานประจ าปี กราบเรี ย นนายกรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
 จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการของ
ผู้ ต รวจราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (Annual
Inspection Report : Fiscal Year 2017) เผยแพร่ต่อสาธารณชน –
พัฒนาผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (PG-Participatory Governance)
ประเมินผลพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อรายงานผลการตรวจราชการ
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ดาเนินการสิ้นปีงบประมาณ

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาตามปฏิทิน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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