
กรอบแนวทางการตรวจราชการกรอบแนวทางการตรวจราชการ

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

ชนิดา อาคมวัฒนะ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ

ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

1

โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชาการกรม หนว่ยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 

และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



ประเด็นนําเสนอ
บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ       

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ที่มา
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

ได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ “รัฐบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง

ของประเทศอย่างยั่งยืนและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น

สําคัญ”

“พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ

การทํางาน”

ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดย

จัดระบบงานราชการที่คํานึงถึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา   

๓/๑ กําหนดให้  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพใน เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การ

ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ

การตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี้ 

- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (Customer-Driven)

- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ (Result-Based Management)

- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (Efficiency and Value for 

Money)

- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (Business Process Reengineering)

- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (Strategic Vision 

Management)

- ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (Quality 

Service)

- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ (Result-Oriented)
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

นอกจากนี้ ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคแรกว่า “ในกรณีที่
ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือ
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ”
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

มาตรา ๓๔ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดไว้ว่า 

“เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผลให้

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

มีอํานาจหน้าที่เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร

งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร

กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งต่อ  

ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง”
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ 

ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กําหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร 

ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”

ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และ

ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้น

เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติรับทราบและ

เห็นชอบในข้อเสนอสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจราชการของกระทรวงในปีต่อ 

ๆ ไป ควรกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  มีระบบการรายงานความก้าวหน้า

ของผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการสําคัญที่มีผลต่อ

ยุทธศาสตร์กระทรวงและประเทศ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ

และสามารถตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับกรมในขอบเขตที่ครอบคลุม

ยุทธศาสตร์สําคัญของกระทรวงได้มากยิ่งขึ้น และให้หน่วยงานระดับกรมภายใน

กระทรวงต่าง ๆ และระหว่างกระทรวงให้ความสําคัญกับการประสานแผนงาน/

โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)
มาตรา ๒๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดําเนินการ

ในเรื่องใดและได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตาม

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ส่วนราชการนั้น

แจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ภายใน    สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผล

ใช้บังคับ”
“ให้สํานักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่สํานักงบประมาณได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง”
“ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี   มีผลใช้บังคับ”
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)
ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้

เห็นชอบให้ ก.น.จ. จัดให้มีการประชุมเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับกระทรวง ทบวง กรม และเห็นชอบให้

กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประชุมเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดนั้น 

มติ ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เห็นชอบ

ให้การนําแผนปฏิบั ติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ผ่านมาได้มีกําหนดการจัดประชุม

ร่ ว ม ร ะห ว่ า ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด /จั ง ห วั ด  กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ภ า ยหลั ง จ า กที่       

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการพิจารณาแล้ว
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บรบิท (Context) ของการบรหิารราชการแผน่ดิน

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)
มติ ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ

ให้แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป อาทิ โครงการประชุมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Area พบ Function)    เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์

โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงเดือนมกราคม 

๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง คือกลุ่มเป้าหมายและ

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการ/เชื่อมโยงโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ 

(ปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๕) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบจั งหวัด/กลุ่ มจั งหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เป็น

กลุ่มเป้าหมายจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑13
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กรอบแนวความคิดการตรวจราชการ

ตามบริบทการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไป

กระบวนการติดตามและตรวจสอบประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผนงาน

กกภ.

•ผู้ตรวจราชการ นร / 
กระทรวง

สกก ภ.

การตรวจสอบ ข้อมูล งบประมาณ

การกํากับติดตาม

ผู้ปฏิบัติ

เครื่องมือ

•ข้อมูลการปฏิบัติงานตามและงาน

และแผนเงิน 

•แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ

จังหวัด

•แผน Function

KM

กระบวนการจัดทําและปฏิบัติงานตามแผน

นร /นรม /

คกก.พิจารณาอนุมัติแผน

จังหวัดเสนอและปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

จังหวัดเสนอแนะ

ปฏิบัติตามแผน

พัฒนาจังหวัด

ผลการปฏิบัติงาน

ตามแผน

กนจ.

ก.บ.ก.

ก.บ.จ. ก.บ.จ.

KPI KPI

หมายเหตุ : 

1. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีหน้าที่เร่งรัดแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบูรณาการโครงการตามสายโซ่แห่ง

คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)           

2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เร่งรัดแผนพัฒนาจังหวัดเช่นกัน และขณะเดียวกันก็มีหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 

3. ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีหน้าที่ในการลดความเสี่ยงของโครงการตาม function เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความผิดพลาดในการ

บรรลุสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) โดยพิจารณาจากผลผลิตและ/หรือผลลัพธ์ของโครงการเป็นสําคัญ
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ประชาสังคม

สื่อมวลชน

รัฐบาล

รัฐสภา องค์กรอิสระ

ประชาชน

ระบบการตรวจราชการ

นโยบาย

ของรัฐบาล

แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวง 

กรม Function /แผนปฏิบัติ

ราชการ จว.กลุ่ม จว. (Area)

แสวงหาข้อเท็จจริง /

สืบสวน/สอบสวน
1

ระบบตรวจราชการ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษอื่นๆ
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของหน่วยรับตรวจ

การพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของหน่วยรับตรวจ



นโยบายหลักของตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีตามประกาศในราชกิจจา ประกาศ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒  

ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก  ๘ ประการ ดังนี้  

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล 

ฉบับผู้พิจารณาคําของบประมาณ



รฐัธรรมนูญ

หมวด ๕

นโยบายของ

รฐับาล

แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน

นโยบาย ๕ ด้าน

การพัฒนา

สังคม

การพัฒนา

สังคม
เศรษฐกิจแบบ

สร้างสรรค์

เศรษฐกิจแบบ

สร้างสรรค์
เศรษฐกิจ

พอเพียง

เศรษฐกิจ

พอเพียง

การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว
การสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร

พรฎ. GG ๔๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พรฎ. CEO ๕๑

กบจ./กนจ.

กธจ.

การบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการฯการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการฯ

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ บรูณาการ 

AFP

บรูณาการ 

AFP
ตรวจติดตาม

ประเมินผล

ตรวจติดตาม

ประเมินผล

AGENDA/

ISSUE

GG

EFFICEANCY

EFFECTIVENESS 

RISK
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สรุปสาระสําคัญ

ของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๔
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วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน

การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน

การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ :

บริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในระดับ

ความเสี่ยงที่รับได้

เร่งรัด ติดตาม ให้โครงการสําคัญตามประเด็นสําคัญของนโยบายบรรลุค่าเป้าหมายที่

กําหนดไว้

ให้ข้อเสนอแนะทั้ งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มและ      

ให้ฝ่ายบริหารนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร 

19



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑) ตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจากแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ   ทุกกระทรวงที่รวมไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

๒) ตรวจราชการแบบบูรณาการโดยเน้นตรวจสอบมูลค่าหรือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการบูร
ณาการโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

๓) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๑ ที่เน้นการบูรณาการโครงการประเด็น
สําคัญของผู้ตรวจราชการกระทรวงกับโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด

๔) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๒ ที่เน้นการบูรณาการโครงการสําคัญ
ของรัฐบาล กับโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๓ ที่เป็นการบูรณาการโครงการสําคัญ
เฉพาะพื้นที่ (Specific Area) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

20
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พัฒนาบคุลากรในระบบการตรวจราชการ

กระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 

กระบวนจัดทําการรายงานผลการตรวจราชการ 

รายงานเป็นทีน่่าเชื่อถอืและพึงพอใจ

กระบวนการมีส่วนร่วม
Participatory Governance

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน /

ประชาสังคมมีส่วนร่วม

ผลการตรวจราชการฯ 

และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะได้รับการ

ตอบสนอง

การรายงานผล
รายรอบ

การปรับปรงุอย่าง
ต่อเนื่อง

การบริหารจัดการ

ความรู้ด้านการตรวจ 

+ บริหารราชการ

วิสัยทัศน์ : 
เป็นเครือข่ายองคก์รการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลกัธรรมาภิบาล

มิติการพฒันา

องค์กร

มิติ

ประสิทธภิาพ

มิติ

คุณภาพการ

ให้บริการ

มิติประสิทธผิล

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ตรวจราชการฯ
โครงการที่เป็น

ประเด็นสําคญั

ตรวจราชการฯ
ตรวจสอบมูลค่าหรือ

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๑

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๒

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๓
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ตรวจราชการแบบบู รณาการ

โครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจาก

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ

ราชการทุกกระทรวงที่รวมไว้ใน

แผนการตรวจราชการแบบบูรณา

การ

เพื่อลดความเสี่ยงตามหลกั

ธรรมาภิบาลของโครงการฯให้อยู่ใน

ระดบัที่ยอมรบัได้

การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภบิาล

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าดา้นการ

พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าดา้น

เศรษฐกิจแบบสรา้งสรรค ์(Creative Economy)

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าดา้นการ

ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและพฒันา                 

แหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าดา้นหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าดา้นการ

สรา้งมลูคา่เพิ่มสนิคา้เกษตร
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การประยุกต์ใช้ Value chain

Value Chain เป็นแนวคิดที่ Michael  E. Porter ใช้ในการแสดงความเชื่อมโยงของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร แบ่งได้ 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตโดยตรงตั้งแต่การทําวัตถุดิบ แปรรูป 

นําส่งสินค้าถึงผู้บริโภค

2. กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุนด้วยกันเอง

ที่มาที่มา//ความหมายความหมาย  
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ที่มา/ความหมาย 

- เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองความต้องการของลูกค้า/

ผู้รับบริการ ตั้งแต่ต้นทาง คือ การค้นหาความต้องการลูกค้า/ตลาด จัดหาวัตถุดิบ        

ส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตส่งมอบ จนถึงปลายทาง คือการให้บริการแก่ผู้ซื้อ ผู้บริโภค จนเกิด

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการเหล่านั้น

- ในระหว่างทางของการส่งผ่านสินค้า/บริการ(คุณค่า) จากต้นทางไปยังปลายทางนั้น 

กระบวนการต่าง ๆ อาจน้อยบ้างมากบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือบริการ
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ที่มา/ความหมาย 

ตัวแบบพื้นฐาน

กระบวนการหลัก

กระบวนการ

สนับสนนุ

จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสดุ

จัดหา ผลิต ขาย ส่งมอบ บริการ

จัดหา

ทรัพยากร

บุคคล

พัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการ

ประชา

สมัพันธ์

พัฒนา

เทคโนโลยี



Value Chain ของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
การมีฐานข้อมูล

เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
และพื้นที่เสี่ยง

การมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย

และพื้นที่เสี่ยง

การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการเยียวยา

การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการเยียวยา

ส่งเสริมให้กลุ่ม
เป้าหมาย

เกิดสุขภาวะ
ทางกายและทางใจ

ทั่วถึง   

ส่งเสริมให้กลุ่ม
เป้าหมาย

เกิดสุขภาวะ
ทางกายและทางใจ

ทั่วถึง   

การมีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน

การมีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน

การป้องกันมิให้
เกิดปัจจัยบั่นทอน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต

การป้องกันมิให้
เกิดปัจจัยบั่นทอน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต

มีแรงหนุนเสริม
ให้เกิดความ

ยั่งยืน

มีแรงหนุนเสริม
ให้เกิดความ

ยั่งยืน

ระดับระดับ

กระทรวงกระทรวง

 โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ

ที่ทํากิน หรือที่อยู่อาศัย 
(รัฐเอื้อราษฎร์) (กค.)

โครงการนําที่ดินราชพัสดุ

สนับสนุนการปลูกพืช

อาหารและพืชทดแทน

พลังงาน (กค.)

โครงการพัฒนาการให้บริการ

ทางการกีฬาส่วนภูมิภาค (กก.)

โครงการกองทุนส่งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม (พม.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพครอบครัว (พม.)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สภาเด็กและเยาวชนฯ (พม.)

โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (มท.)

โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ (มท.)

โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์) (มท.)

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดระดับอําเภอ (มท.)

โครงการป้องกันปราบปรามบําบัดและแก้ไขฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพย์ติด (ยธ.)

โครงการพัฒนางานยุติธรรมทางเลือกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (ยธ.)

โครงการค่าตอบแทน

อาสาสมัครแรงงาน 
ระดับตําบล/อําเภอ  (รง.)

กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน (รง.)

กิจกรรมติดตามและประเมินผลรายงานสภาพ

การจ้างและสภาพการทํางานในสถานประกอบ

กิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป (รง.)

โครงการลานบุญลานปัญญา (วธ.)

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 
(ศธ.)

โครงการ กศน. ตําบล : ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต  (ศธ.)

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในศวรรษที่ ๒ (การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา.) (ศธ.)

โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย

สุขภาพประชาชน (สธ.)

โครงการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (สธ.)

โครงการพัฒนาสติปัญญา

เด็กไทย (สธ.)

โครงการป้องกันผลกระทบ

ด้านมลพิษ

สถานประกอบการ (อก.)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (วท.)

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี

ฐานวิทยาศาสตร์นําร่อง (วท.)

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิน่ระดับทองถิน่

โครงการคืนคนดีสู่สังคม (ยธ.)

 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

(Government Information 
Network : GIN) (ทก.)
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Value Chain ของเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ (Creative Economy)
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การมีฐานฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ๔
กลุ่มธรุกิจของ
เศรษฐกิจแบบ
สรา้งสรรค์

การมีฐานฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ๔
กลุ่มธรุกิจของ
เศรษฐกิจแบบ
สรา้งสรรค์

การสร้างนวัตกรรม
ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุ่มธุรกิจ
โดย ๔ ภาคี

การสร้างนวัตกรรม
ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุ่มธุรกิจ
โดย ๔ ภาคี

การตลาด
เพื่อสร้าง 

brand 

การตลาด
เพื่อสร้าง 

brand 

การมชีอ่งทางให้
ท้องถิน่และชุมชน
สามารถเข้าถึง
ฐานความรู้ฯ

การมชีอ่งทางให้
ท้องถิน่และชุมชน
สามารถเข้าถึง
ฐานความรู้ฯ

การจดแจ้ง
ทรัพย์สนิ
ทางปญัญา

การจดแจ้ง
ทรัพย์สนิ
ทางปญัญา

การควบคุม
คุณภาพและสร้าง

นวัตกรรม
ต่อเนื่อง

การควบคุม
คุณภาพและสร้าง

นวัตกรรม
ต่อเนื่อง

ระดับระดับ

กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิน่ระดับทองถิน่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) 
แบบ Bottom up (กค.)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ทก.)

โครงการส่งเสริม

ตลาดสินค้าอินทรีย์ (พณ.)

โครงการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ (พณ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ

และส่งเสริมนวัตกรรม

ธุรกิจไทย (พณ.)

โครงการจัดตั้งการให้บริการ

ระบบ National Single 
Window (NSW) (กค.)

โครงการวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน (วธ.)

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 
(อก.)

โครงการพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมใน

ภาคอุตสาหกรรม

[โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

การผลิตเพื่อยกระดับ

ความสามารถการแข่งขัน 
(MDICP ภูมิภาค (๓ 
แผน)) ปี ๒๕๕๓)] (อก.)



Value Chain ของการฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มและพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
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การกําหนดพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมาย

การกําหนดพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมาย

การรับฟังความ
คิดเห็นจาก

ประชาชนในการ
นํา model มาใช้

การรับฟังความ
คิดเห็นจาก

ประชาชนในการ
นํา model มาใช้

การ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

การ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

การออกแบบ 
model ในการ

พัฒนา
อัตตลักษณ์และ 

infra-struture

การออกแบบ 
model ในการ

พัฒนา
อัตตลักษณ์และ 

infra-struture

การสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือเชงิ

ปฏิบัติการ

การสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือเชงิ

ปฏิบัติการ

ดูแลรักษา
อัตตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว

ให้ยั่งยืน

ดูแลรักษา
อัตตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว

ให้ยั่งยืน

ระดับระดับ

กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม
จังหวัดจังหวัด  

ระดับระดับ
จังหวัดจังหวัด

ระดับระดับ
ทองถิ่นทองถิ่น

โครงการปฏิญญารักษา

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

ท่องเที่ยว

ยั่งยืน ปี ๒๕๕๔ (กก.)

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสาย

ประธานให้เป็น 
๔ ช่องจราจร ระยะที่ ๒

(คค.)

งานก่อสร้างต่อเติมความยาว

ทางวิ่งท่าอากาศยาน

นราธิวาส (คค.)

โครงการก่อสร้าง

ท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒
(คค.)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติวรวหิาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (วธ.)

โครงการจัดทําและวางปะการังเทียม (ทส.)

โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา(ทส.)

โครงการส่งเสริมการจัดการปา่ชุมชน (ทส.)



Value Chain ของการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับพื้นที่

ดําเนินการ

การมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับพื้นที่

ดําเนินการ

การอบรมเพื่อ
ปรับฐานความ
เข้าใจให้ตรงกัน

การอบรมเพื่อ
ปรับฐานความ
เข้าใจให้ตรงกัน

การวัดและ
ประเมินผล

ความก้าวหน้าเชิง
พฤติกรรม

การวัดและ
ประเมินผล

ความก้าวหน้าเชิง
พฤติกรรม

พัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชี

ต้นทนุ
มืออาชีพ

พัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชี

ต้นทนุ
มืออาชีพ

การสร้างเครื่องมือ
ให้ชุมชนมีภูมิ

คุ้มกันตามปรัชญาฯ

การสร้างเครื่องมือ
ให้ชุมชนมีภูมิ

คุ้มกันตามปรัชญาฯ

สร้างชุมชน
ต้นแบบและขยาย
พื้นที่การดําเนนิงาน

สร้างชุมชน
ต้นแบบและขยาย
พื้นที่การดําเนนิงาน

ระดับกระทรวงระดับกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม

จังหวัดจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิน่ระดับทองถิน่

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทนุ

อาชีพ (กษ.)

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทนุ

อาชีพ (กษ.)

โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (มท.)

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบล (พน.)

โครงการขยายผลพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ด้านชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชวีภาพ

 ลมและพลังงานน้ํา (พน.)
 โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและของเสียจาก

เศษอาหารของโรงแรม  และสถานประกอบการต่างๆ (พน.)



Value Chain ของการสร้างมูลค่าเพิ่มสนิค้าเกษตร
การวิจัยและพัฒนา
(R&D) + ปจจัย

พื้นฐาน

การวิจัยและพัฒนา
(R&D) + ปจจัย

พื้นฐาน

 การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

 การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

การบริหาร
จัดการสินคา 

(Logistics)

การบริหาร
จัดการสินคา 

(Logistics)
การแปรรปู
เพิ่มและสราง

คุณคา

การแปรรปู
เพิ่มและสราง

คุณคา

การพัฒนา
ระบบ

การตลาด

การพัฒนา
ระบบ

การตลาด

การพัฒนา
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

การพัฒนา
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

ระดับระดับ

กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม
จังหวัดจังหวัด  

ระดับระดับ
จังหวัดจังหวัด

ระดับระดับ
ทองถิ่นทองถิ่น

โครงการกิจกรรมตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคาประมง (กษ.)

โครงการความปลอดภัยดานอาหาร ป ๒๕๕๕ (กษ.)

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน (กษ.)

โครงการอาหารปลอดภัย (ดานพืช) ป ๒๕๕๔ (กษ.)

30

โครงการเสริมสรางการผลิตและการตลาดขาวอินทรีย (พณ.)

โครงการสงเสริมตลาดสินคาอินทรีย (พณ.)
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ตรวจราชการแบบบู รณาการ       

โ ดย เน้ นตรวจสอบมู ลค่ า หรื อ       

คุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการบูรณาการ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดระดับที่ยอมรับได้

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบูรณาการ

โครงการบนพื้นฐานของบนพื้นฐาน

ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สําคัญ  

๑ – ๒ ลําดับแรกของจังหวัดเพื่อสนับสนุนประเด็น (Issue) สําคัญ ๖ 

ด้าน

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Economy)

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน       การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ตรวจราชการแบบบู รณาการ

ประเภทท้าทาย ๑ ที่เน้นการบูรณา

การโครงการประเด็นสําคัญของ

ผู้ ต ร วจ ร าชก า ร ก ร ะท รว ง กั บ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด

เ พื่ อ บู รณ า ก า ร โ ค ร ง ก า ร ข อ ง

กระทรวง (Function) กับโครงการ

ของ  กลุ่ ม จั งหวั ดและจั งหวั ด 

(Area) 

บูรณาการโครงการของกระทรวง (Function) กับโครงการของ  

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (Area)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

ตรวจราชการแบบบู รณาการ

ประเภทท้าทาย ๒ ที่เน้นการบูรณา

การโครงการสําคัญของรัฐบาล กับ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด

เพื่อบูรณาการโครงการสําคัญของ

รั ฐ บ า ล กั บ โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

บูรณาการโครงการสําคัญของรัฐบาลกับโครงการภายใต้แผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

ตรวจราชการแบบบู รณาการ

ประเภทท้าทาย ๓ ที่เป็นการบูรณา

การโครงการสําคัญเฉพาะพื้นที่ 

(Specific Area) เพื่อแก้ไขปัญหา

เฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในแต่ละ

พื้นที่

บูรณาการโครงการสําคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มิต๑ิ

มิติ ๒

มิติ ๓

มิติ ๔

ประเด็น วัตถุประสงค KPI เปาหมาย แนวทางพฒันา โครงการ ผูรบัผิดชอบ

O ______________ A ______________

O ______________ B ______________

O ______________ C ______________

O ______________ D ______________

แนวทาง/

มาตรการ
Mission

ยุทธศาสตร์

กระทรวง/

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ปัญหาความ

ต้องการ ปปช.
SWOT Value Chain การเมือง ฯลฯ

STRATEGY

MAP

วิสัยทัศน์Mission ค่านิยมร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์กลยุทธ์ กลยุทธ์



บูรณาการแผนตรวจราชการกระทรวง

บูรณาการยุทธศาสตร์ที่นําไปสู่ ๕ ประเด็น (Issue) สําคัญบูรณาการยุทธศาสตร์ที่นําไปสู่ ๕ ประเด็น (Issue) สําคัญ

บูรณาการโครงการของกระทรวง 

ภายใต้กรอบ ๕ ประเด็นสําคัญ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

หมายเหตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจ          ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจ 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑ ๒ ๓

๒ ๓

๒ ๓

การพัฒนาสังคมฯ

๒ ๓

เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ 

๒ ๓

เศรษฐกิจพอเพียง

๒ ๓

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๒ ๓

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

34



ISSUE
FUNCTION

กท.๑ กท.๒ กท.๓ กท.๔ กท.๕ กท........

๑.พัฒนาสงัคมฯ โครงการ.....

๒.เศรษฐกิจแบบ

สร้างสรรค์

โครงการ..... โครงการ.....

๓.เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๔.การพัฒนาแหลง่

ท่องเทีย่ว

โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๕.การสร้างมูลค่าเพิม่

สินคา้เกษตร

โครงการ..... โครงการ.....

AREA
จังหวัด/

กลุ่ม๑

จังหวัด/

กลุ่ม๒

จังหวัด/

กลุ่ม..........

จังหวัด/

กลุ่ม..๑๘….

ท้องถิ่น / ประชาชน

บูรณ
ากา

ร

35

Case/โจทย์ท้าทาย/ปัญหาเฉพาะ

KPI
ผจว

กธจ



ISSUE
AREA

จว.๑ จว.๒ จว.๓ จว.๔ จว.๕ จว........

๑.พัฒนาสังคมฯ โครงการ..... โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๒.เศรษฐกิจแบบ

สร้างสรรค์

โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๓.เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ.....

๔.การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว

โครงการ..... โครงการ.....

๕.การสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร

โครงการ..... โครงการ.....

๖. การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในพื้นที่เฉพาะ/

พื้นที่พิเศษ

โครงการ..... GOAL

บูรณ
ากา

ร

FUNCTION36



ตัวอย่างการตรวจราชการฯ

GOAL

นโยบายการสนับสนุน/พัฒนาเศรษฐกจิแบบสร้างสรรค์

Function

INTERATION

AREA

PARTICIPATION

RISK : MISSING LINK ปัญหา อุปสรรค

VALUE CHAIN : โครงการสอดคล้อง ต่อเนื่อง เหมาะสม

VALUE ADDED : ความเชื่อมโยง เสริม /ขัดแย้งระหวา่ง

กระทรวงต่างๆ 

AREA : ความสาํเร็จในแต่ละพืน้ที่

PARTICIPATION : การมีส่วนร่วม

37



สนับสนุนหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

(Creative Economy)

การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งทอ่งเทีย่ว และ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นทีเ่ฉพาะ/พื้นที่

พิเศษ

การสรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ารพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สระบุรี : ๑)

พัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด

 (ลพบุรี : ๑)

เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจากการอนุรักษ์มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม (อยุธยา : ๑)

พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีมีความปลอดภัย 

(นนทบุรี : ๑)

พัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร (ปัตตานี

 : ๑)

พัฒนาแหล่งสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ

ปลอดภัยและแข่งขันได้ (อยุธยา : ๒)

ารสร้างโอกาสและกระจายรายได ้(ชัยนาท :

๒)

พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง (ฉะเชิงเทรา : ๑) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (สิงห์บุรี : ๒) พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน (นนทบุรี : ๒)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ปัตตานี : ๒) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร การผลิต 

การค้าและบริการ (ปทุมธานี : ๑)

งเสริมพัฒนาภาคเกษตรแบบยั่งยืนตามแนว

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นครนายก : ๑)

พัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ราชบุรี : ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (อ่างทอง : ๑) การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็นสังคมคุณภาพ 

(ปทุมธานี : ๒)

เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

จังหวัด (ยะลา : ๑)

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อการส่งออก 

(สระบุรี : ๒)

อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ัฒนาจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนา

รัพยากรมนุษย์ (ปราจีนบุรี : ๑)

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว 

(เพชรบุรี : ๒)

ส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (นครนายก : ๒)

พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน (ฉะเชิงเทรา : ๒) เสริมสร้างยะลาสันติสุข (ยะลา : ๒) ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย (ลพบุรี : ๒)

การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 

ตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ

องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 

นครศรีธรรมราช : ๑)

พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรบนพื้นฐาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (สตูล : ๒)

ประตูสู่อินโดจีน (พัฒนาการส่งออกสู่ประตูอินโดจีน) (สระแก้ว : ๒) เสริมสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (สมุทรปราการ : ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

(นราธิวาส : ๒)

การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่

ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สิงบุรี : ๑)

ัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

พังงาน : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมีดุลย

ภาพ (ชลบุรี : ๒)

ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงสุขภาพและ

วัฒนธรรมของประเทศไทย (ปราจีนบุรี : ๒)

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างให้เป็นเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืน (สมุทรปราการ : ๒)

การพัฒนาการค้าชายแดน (นครพนม : ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร (ชัยนาท :

 ๑)

หล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (กระบี่ : ๒) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่อัญมณี (จันทบุรี : ๒) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (กาญจนบุรี : 

๑)

เมืองงามชายแดนบูรพา (พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง

งามน่าอยู่) (สระแก้ว : ๑)

การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต (อ่างทอง : ๒)

ารพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม

กษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตรัง : ๑)

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร (กาฬสินธุ์ : ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สุพรรณบุรี : ๒)

สังคมคุณธรรม (ราชบุรี : ๒) เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตร

อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และ

ปลอดภัย (นครปฐม : ๑)

ารพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

ศรษฐกิจพอเพียง (นราธิวาส : ๑)

การพัฒนาผ้าไหมแพรวา (กาฬสินธุ์ : ๒) พัฒนาประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับครอบครัวและ

สุขภาพ (ประจวบฯ : ๒)

พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ (ชุมพร : ๑) ส่งเสริมการผลิตและการค้าอาหารปลอดภัย (นครปฐม :

 ๒)

ัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคม

ห่งการเรียนรู้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

นการดําเนินชีวิต (ชลบุรี : ๑)

¬การเพิ่มความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ท้องถิ่น (พัทลุง : ๑)

การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ทางลําคลองระดับชาติ (สมุทรสงคราม : ๒)

คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม (ภูเก็ต : ๒) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและ

เกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย (กาญจนบุรี : ๒)

งเสริม พัฒนาภาคเกษตรกรรมและชุมชนมี

ายได้เพิ่มขึ้นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

อเพียง (ตราด : ๒)

การพัฒนาคุณภาพ และความเชื่อมโยง

ภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม และ

โครงสร้างพื้นฐานรองรับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

(ลําพูน : ๒)

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (สมุทรสาคร : ๒) เมืองน่าอยู่ (ระนอง : ๒) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค และการส่งออก (สุพรรณบุรี :

 ๑)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดทีม่เีขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ

38



สนับ สนุนห ลักป รัชญา

เศรษฐกิจพอเพี ยง
การพัฒน าเศ รษฐกิจ เชิ งสร้างสรรค์ 

(Cre at ive Economy)

การพัฒ นาฟื้น ฟูแหล่ งท่ องเที่ยว  และ

ทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

กา รพั ฒนาสั งคมแล ะคุณภ าพชีวิต ก ารพัฒน าเศรษฐกิจ และ

สังคมในพื้นที่ เฉพ าะ/พื้นที่

พิ เศษ

ก ารส ร้าง มูล ค่าเพิ่ม สินค้ าเกษตร

การเสริมส ร้าง เศรษฐกิจใ ห้เข้มแข็ งภ าย ใต้

หลั กปรัชญ าเศรษ ฐกิ จพอ เพีย ง (ห นองบั วลํา ภู

 : ๑)

การพัฒนาเซรา มิกและส่ งเส ริมหัตถอุตสาหกรรม  เพื่อ

เพิ่ ม มูลค่าท างการค้ าและ การลงทุ นทั้ง ระบบ  (ลําปาง :

 ๑ )

การเป็ นผู้ นําการท่ อง เที่ย วเชิ งคุณภ าพ ที่ ยั่งยื นในภู มิภาค  (สุราษฎร์

ธา นี : ๒)

พัฒนาเมืองตราดใ ห้น่ าอยู่  มั่นคง เข้มแข็ งภาย ใต้ การมี

ส่ วน ร่วมในระบอบป ระชา ธิปไตยและธรรมาภิบาล  

(ตราด : ๑ )

เป็ นแหล่ งผลิตสิน ค้ าเกษ ตร  อาหารปลอดภัย  และ

อุตสาห กรรมแปรรูป (เพชรบุ รี : ๑ )

การพัฒนาเกษตรอินท รีย์  (สุ รินท ร์  : ๑ ) การพัฒนาและ ยกระ ดับ มาตรฐานระบบ อุตสาหกรรม

การท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒน ธรรมสู่มาตรฐาน สากล  (ลําป าง :

 ๒ )

ส่ งเสริมตลาดการท่อง เที่ย ว (ชุมพร  : ๒ ) การพัฒน าคุณภ าพชี วิต  และ เสริมสร้างสั งคมสันติ สุ ข  

(หนองบั วลํา ภู : ๒ )

พัฒนาการผลิตและแปรรูป สินค้ า เกษ ตรเพื่อการค้ า  

(ป ระจวบ ฯ  : ๑)

เส ริมสร้างคุณภ าพชี วิตตามป รัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพีย ง บํา รุง  ศาสน า และศิลป วัฒนธรรม  

(อําน าจ เจริญ  : ๒)

การพัฒนาและ เพิ่มขี ดความสามารถการบ ริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และพลั งง าน  (นครศรีธรรมราช  :  ๑ )

การสร้างความเข้มแข็ งของประ ชาชน ชุมชน และสั ง คม

 (ห นองคาย  : ๑ )

การพัฒน าและส่ งเสริมให้ จัง หวัด เป็น เมืองอาห ารท ะเล

และผลไม้ป ลอดภัยจากสารพิษ (สมุท รสงคราม  : ๑ )

การเสริมส ร้าง เศรษฐกิจฐานรากให้ พึ่ง ตน เอง

และ แข่ งขันได้  (ศรีสะ เกษ :  ๑ )

พัฒน าการท่องเที่ ย วเชิง อ นุ รักษ์ (พัทลุ ง  : ๒ ) การพัฒน าคน  สั งคม  คุณภ าพชี วิต  และ เศรษฐกิจ

พอ เพียง  (เลย  :  ๑ )

การเป็นครัวของโลกในด้ านอาหารท ะเล  และการเกษ ตร  

(ส มุทรสาคร  : ๑ )

การส ร้างความ มั่งคั่ งอย่ าง ยั่ง ยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิ จพอ เพียง  (เชี ยง ให ม่  : ๑ )

ศูนย์ กลางการท่องเที่ ยวท างทะ เล ระดับโลก  (ภูเก็ ต  : ๑ ) การพัฒน าท รัพยากรมนุ ษย์  (สกลน คร : ๑ ) ศูน ย์กล างการเกษตรที่ มีคุณภาพครบ วงจ ร (สุราษฎ ร์ธานี

 :  ๑ )

ส่ งเสริมเศรษฐกิจตามแน วทางป รัชญ า

เศรษฐกิ จพอ เพียง และพัฒนาโครงสร้ าง

พื้ นฐาน (แพร่  : ๑ )

เมือ งท่อ ง เที่ย วเชิ งสุขภ าพ  (ระน อง :  ๑) การพัฒน าการท่องเที่ ย ว การค้ า  และ การลงทุ น 

(สกลนคร  : ๒)

ส่ งเส ริมและพัฒน าให้เ ป็นแหล่ งผลิตสินค้ าและผลิต ภัณฑ์

เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐาน สามารถส ร้าง และขยาย

โอกาสทางการตลาดได้  (ระ ยอง : ๒ )

การส ร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนตาม

แน วทางป รัชญาเศรษฐ กิจพอเพี ย ง 

(นครสวรรค์  : ๑ )

สงเสริมและพัฒนการท่องเที่ ยว เชิง นิเวศน์ (พัง งา  : ๑) การพัฒน าคุณภ าพคนและสั งคม  (ขอนแก่น : ๒) ป รับโครงส ร้าง การผลิตเป็ นเกษ ตรอินท รีย์ (จันท บรี  :  ๑ )

ศูนย์ กลางการท่องเที่ ยวฝั่ ง ทะเ ลอันดา มันเชิ งอ นุ รักษ์

ศิลป วัฒนธรรม  และสุขภาพ (กระบี่  :  ๑ )

สั งคมแ ห่ง การเรียนรู้ และ ศูนย์กล างวัฒนธรรม  

(มห าสารคาม  :  ๑ )

ด้ านการเกษตร (อุดรธา นี :  ๒ )

การพัฒนาการท่ อง เที่ย วเชิ งอ นุรักษ์และวัฒน ธรรมควบ คู่ ไป กับการ

จัดการท รัพยากรธรรมชาติอย่ าง ยั่ง ยืน  (ตรัง  : ๒)

สั งคมเกษ ตรที่ มีความมั่นคง (บุ รี รัมย์  :  ๑ ) การสร้ างคุณค่าและ ยกระ ดับ  มาตรฐาน สิน ค้ าเ กษ ตร 

(หน องคาย :  ๒ )

ส่ งเสริมและพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ  (สตูล : ๑ ) บ้ านเมืองน่าอยู่ (บุรี รัมย์ : ๒ ) การพัฒน าเกษ ตรกรรมและ อุตส าหกรรมการเกษตร  

(มุกดาห าร  : ๑ )

พัฒน าและฟื้นฟูก ารท่ องเที่ย ว (ระ ยอง) อย่ าง ยั่ง ยืน  (ระยอง : ๑) การเสริมส ร้างสั งคม ที่ เข้มแข็ง  และ การพัฒนาคุณภาพ

ชี วิต ที่ดี  (ศรีสะเ กษ  : ๒)

การพัฒน าเกษ ตรกรรมและ อุตส าหกรรมการเกษตร  

(นครพนม  : ๑ )

พัฒน าศักยภาพท รัพยากรท างการท่ องเที่ ยวให้ได้มาตรฐาน (เลย  :

 ๒ )

การสร้างสั ง คมอยู่ เย็น เป็น สุข  (เชีย งใหม่  :  ๒) ส่ งเส ริมให้เป็ นแห ล่ งผลิตผลการเกษตรเศรษ ฐกิจ  

(มหาสารคาม  :  ๒ )

การพัฒนาด้ าน การท่อง เที่ย ว (มุกดาหาร  :  ๒ ) สั งคมคุณภ าพชี วิตและ ความผาสุก (แ ม่ฮ่ อง สอน  : ๒ ) ส่ งเส ริมการผลิตภาคการเกษตรให้แข่ง ขัน ได้  (ร้อยเอ็ด  :  

๑ )

ส่ งเสริมอุตส าหกรรมการผลิต  การท่องเที่ ย ว และ การบ ริการ  

(ร้อย เอ็ ด  : ๒ )

การพัฒน าสั งคม  (เชีย งราย  : ๒ ) การพัฒน าการเกษตร  (นครราชสีมา  : ๑)

การพัฒนาศักยภาพการท่ อง เที่ย ว (นครราชสีมา  :  ๒ ) พัฒนาศักยภ าพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

(พะเย า  : ๒)

การพัฒน าศักยภาพ และขีดความสามารถด้ าน

การเกษ ตร  (ชัยภูมิ  : ๑ )

ประ เด็น ยุท ธศาสตร์สํา คัญ  ๑  -  ๒  ลํา ดับแรกของจั งหวัดที่ มี เข็ม มุ่งไปสู่  ๖  นโยบาย สําคัญ
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สนับสนุนหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง
การพฒันาเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

(Creative Economy)

การพฒันาฟืน้ฟแูหล่งท่องเที่ยว และ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในพืน้ที่เฉพาะ/พืน้ที่

พเิศษ

การสรา้งมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร

การเสริมสร้างเศรษฐกิจใหเ้ขม้แขง็ภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หนองบัวลําภู

 : ๑)

การพัฒนาเซรามิกและส่งเสริมหตัถอุตสาหกรรม เพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนทั้งระบบ (ลําปาง :

 ๑)

การเป็นผู้นําการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค (สุราษฎร์

ธานี : ๒)

พัฒนาเมืองตราดใหน้่าอยู่ มั่นคง เขม้แขง็ภายใตก้ารมี

ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

(ตราด : ๑)

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และ

อุตสาหกรรมแปรรูป (เพชรบุรี : ๑)

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สุรินทร์ : ๑) การพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานระบบอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (ลําปาง :

 ๒)

ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (ชุมพร : ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมสันตสิุข 

(หนองบัวลําภู : ๒)

พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการค้า 

(ประจวบฯ : ๑)

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง บํารุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

(อํานาจเจริญ : ๒)

การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละพลังงาน (นครศรีธรรมราช : ๑)

การสร้างความเขม้แขง็ของประชาชน ชุมชน และสังคม

 (หนองคาย : ๑)

การพัฒนาและส่งเสริมใหจ้ังหวัดเป็นเมืองอาหารทะเล

และผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ (สมุทรสงคราม : ๑)

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหพ้ึ่งตนเอง

และแขง่ขนัได ้(ศรีสะเกษ : ๑)

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พัทลุง : ๒) การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ

พอเพียง (เลย : ๑)

การเป็นครัวของโลกในดา้นอาหารทะเล และการเกษตร 

(สมุทรสาคร : ๑)

การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง (เชียงใหม่ : ๑)

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดบัโลก (ภูเก็ต : ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สกลนคร : ๑) ศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร (สุราษฎร์ธานี

 : ๑)

ส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน (แพร่ : ๑)

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ระนอง : ๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 

(สกลนคร : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์

เกษตรกรรมที่ไดม้าตรฐาน สามารถสร้างและขยาย

โอกาสทางการตลาดได ้(ระยอง : ๒)

การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(นครสวรรค์ : ๑)

สงเสริมและพัฒนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (พังงา : ๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (ขอนแก่น : ๒) ปรับโครงสร้างการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ (จันทบรี : ๑)

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันเชิงอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ (กระบี่ : ๑)

สังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

(มหาสารคาม : ๑)

ดา้นการเกษตร (อุดรธานี : ๒)

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ยโสธร : ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมการศึกษาและ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด (แพร่ : ๒)

การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(อุบลราชธานี : ๑)

¬เศรษฐกิจเขม้แขง็และมีภูมิคุ้มกัน (แม่ฮ่องสอน : ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหา

ความยากจน (ตาก : ๑)

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

 (ยโสธร : ๑)

¬การพัฒนาเศรษฐกิจ (เชียงราย : ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 

(เพชรบูรณ์ : ๒)

การบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 

และมาตรฐานคุณภาพสินค้าสอดคล้องกับความตอ้งการ

ของตลาด (ลําพูน : ๑)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (น่าน : ๑) เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ด ีมีรายได ้

และอาชีพที่เหมาะสม และชุมชนที่เขม้แขง็ (อุตรดติถ ์:

 ๑)

พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ใหม้ี

คุณภาพและปลอดภัย (อุตรดติถ ์: ๒)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ตาก : ๒) การพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดมีีคุณธรรม นําความ

รูและเกิดความผาสุก (นครสวรรค์ : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตรปลอดภัย (กําแพงเพชร : ๑)

ส่งเสริมการท่องเที่ย (สุโขทัย : ๑) เพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขนัภาคการเกษตร/นอก

ภาคเกษตร และสินค้าขา้ว (พิจิตร : ๒)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดทีม่เีขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ
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สนับสนุนหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง
การพฒันาเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

(Creative Economy)

การพฒันาฟืน้ฟแูหล่งท่องเที่ยว และ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในพืน้ที่เฉพาะ/พืน้ที่

พเิศษ

การสรา้งมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (อุทัยธานี : ๑)

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 

(อุทัยธานี : ๒)

ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่

สากล (กําแพงเพชร : ๒)

บริการจัดการทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการ

ท่องเที่ยว (พิจิตร : ๑)

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์จังหวัดบางยุทธศาสตร์จะจัดเข้าประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญที่กําหนดไว้ข้างต้นได้ ต่อเมื่อได้มีการไปตรวจติดตามแล้ว

¬การเพิ่มความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (พัทลุง : ๑)

ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของอาเช๊ยน ศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอาเชียน (Trade & Investment Center of ASEAN) (สงขลา : ๒)

ด้านการค้าการลงทุน (อุดรธานี : ๑)

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถการแข่งขัน (ขอนแก่น : ๑)

การพัฒนาอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ : ๒)

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (สุรินทร์ : ๒)

การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (อุบลราชธานี : ๒)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า เพื่อยกระดับรายได้ (อํานาจเจริญ : ๑)

 ¬การพัฒนาเศรษฐกิจ (เชียงราย : ๑ ) ได้รับงบประมาณอยู่ในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ มากที่สุด (ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) ในเอกสารงบประมาณ เล่ม ๓ หน้า ๙๗

การพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของจังหวัด (พะเยา : ๑) 

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน (น่าน : ๒)

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร (พิษณุโลก : ๑)

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกลุ่ม (พิษณุโลก : ๒)

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน (เพชรบูรณ์ : ๑)

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน (สุโขทัย : ๒)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดทีม่เีขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ

¬การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม (นครศรีธรรมราช : ๑) ได้รับงบประมาณในกิจกรรมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้มากที่สุด ในเอกสารงบประมาณฯ ปี ๒๕๕๔ เล่ม  ๑หน้า ๓๒๙

พัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมหลากหลาย เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมหลากหลาย (Good Environment and Diverse Cluture City for lively) (สงขลา : ๑)

¬เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน (แม่ฮ่องสอน : ๑) ได้รับงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ (ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) มากที่สุด ในเอกสารงบประมาณ เล่ม ๓ หน้า ๒๑
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ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
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ขั้นตอนที่ ๑ 

43

การตรวจรอบ  Project Review เป็นการสอบทานความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาล  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการตามแบบ 

PPR๑ (Project and Progress Review ๑) 

และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่

ผู้ตรวจราชการกําหนด  พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจพิจารณาเห็น

ว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณา 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามในรอบนี้ในพื้นที่ หรือไม่ ก็ได้) (ดําเนินการ

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔)
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ขั้นตอนที่ ๒

45

การตรวจรอบ Progress Review  ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตาม
ความก้าวหน้าในพื้นที่  เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่
เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ หน่วยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้

กรณีที่พบว่า หรือประเมินว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจใน
ประเด็นความเสี่ยงใดที่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจ
ราชการ เห็นว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงน่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ใน
ระดับยอมรับได้  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเร่งรัดหน่วยรับตรวจให้ดําเนินการ
ตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว  โดยในการสรุปวิเคราะห์ในรายงาน (ดูแบบ
รายงาน SAR (Semi-Annual Report)) ค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยง
ดังกล่าวจะถูกลดระดับลงสู่ “ระดับเฝ้าระวัง” เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ 
Monitoring and Evaluation ต่อไป



ขั้นตอนที่ ๒

46

การตรวจรอบ Progress Review  ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้าใน
พื้นที่  เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ 
หน่วยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้

(ต่อ)
แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด        
ที่เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเห็นว่า 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่น่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้  
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหม่เป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยรับ
ตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงานในแบบรายงาน SAR ให้กําหนดค่าดัชนีความ
เสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่เร่งรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการ ไว้ก่อน 
และส่งแนวทางจัดการความเสี่ยงตามประเด็นดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจไปดําเนินการตาม
แบบ PPR๒ (Project and Progress Review ๒) เพื่อให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ        
โดยผู้ตรวจราชการจะทําการติดตามผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากผลการดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเท็จจริงต่อไป (ดําเนินการภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔)
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ขั้นตอนที่ ๓

48

การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ ๑  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงาน      
รายเขต รอบที่ ๑ ตามแบบ SeAR (Semi-Annual Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔)



ขั้นตอนที่ ๔

49

แจ้งข้อเสนอแนะ โดยนําข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SAR ไปกรอกใน

แบบ PPR๒ ส่งให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยง

ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจ

รอบ Monitoring and Evaluation



ขั้นตอนที่ ๕

50

การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผล

การจัดการความเสี่ยงในทุกประเด็นความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความ

เสี่ยงตามข้อเท็จจริงของผลการจัดการความเสี่ยง (ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม –

กันยายน ๒๕๕๔)



ขั้นตอนที่ ๖

51

การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํา

รายงานรายเขต รอบที่ ๒ ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report)  ส่งให้สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓)



กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล

การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



กรอบการติดตามประเมินผล

การตรวจราชการแบบบูรณาการ

กรอบการติดตามประเมินผลกรอบการติดตามประเมินผล

การตรวจราชการแบบบูรณาการการตรวจราชการแบบบูรณาการ
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54

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมนิผล/

ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.

(น้ําหนัก)

กระทรวง

(น้ําหนัก)

มิติที่ ๑ : มิติประสทิธิผล ๖๐ ๖๐

๑.๑ ตรวจราชการแบบบูรณาการ

โครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจาก

แผนการตรวจราชการของผูต้รวจ

ราชการทุกกระทรวงที่รวมไวใ้น

แผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการโดยเน้นตรวจสอบมูลค่า

หรือคุณคา่ที่เพิ่มขึ้นจากการบูรณา

การโครงการภายใต้แผนพัฒนา

จงัหวัด และกลุ่มจงัหวัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๐ ๒๕

๑.๒ ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะ

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง

๓๐ ๒๕

๑.๓ ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานราย

รอบ

- ๑๐



ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมนิผล/

ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.

(น้ําหนัก)

กระทรวง

(น้ําหนัก)

มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ ๒๐ ๒๐

๒.๑ พัฒนารายงานผลการตรวจ

ราชการฯ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

ของฝ่ายบริหาร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

รายงานผลการตรวจราชการแบบ

บูรณาการที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี 

และ  อ.ค.ต.ป. กลุ่มจงัหวัด

๑๐ ๑๐

๒.๒ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจ

ราชการภาคประชาชน และ

เครือข่ายภาคประชาสังคมใน

การตรวจราชการ

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน      

ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๑๐ ๑๐
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมนิผล/

ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.

(น้ําหนัก)

กระทรวง

(น้ําหนัก)

มิติที่ ๓ : มิติประสทิธิภาพ ๒๐ ๑๐

๓.๑ การพัฒนากระบวนการ

รายงานผลการตรวจราชการ

แบบบูรณาการภายใต้กรอบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลและ

กระบวนการสร้างคุณค่า

หรือมูลค่าจากการบูรณาการ

โครงการ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

กระบวนการรายงานผลการตรวจ

ราชการภายใต้กรอบการวิเคราะห์

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและ

กระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่า

จากการบูรณาการโครงการ

๑๐ ๑๐
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ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการประเมนิผล/

ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.

(น้ําหนัก)

กระทรวง

(น้ําหนัก)

มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองค์กร ๑๐ ๑๐

๔.๑ การขับเคลื่อนโครงการ

พัฒนาบุคลากรในระบบ

การตรวจราชการเพื่อ

สนับสนุนการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ

ร้อยละของการเข้ารับการอบรม

สัมมนาของหน่วยงานสนับสนุน

การตรวจราชการเพื่อพัฒนาเสริม

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ

๑๐ ๑๐

รวม ๑๐๐ ๑๐๐
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รายละเอียดตัวชี้วัด
(ตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของผู้ตรวจราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)

รายละเอียดตัวชี้วัดรายละเอียดตัวชี้วัด
((ตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ  ของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พพ..ศศ..  ๒๕๕๔๒๕๕๔))
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มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผลมิติที่มิติที่  ๑๑  ::  มิติประสิทธิผลมิติประสิทธิผล
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ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

คําอธิบาย:
•ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ 
บูรณาการฯ  ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ
•แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  หมายถึง  แผนการตรวจราชการ
ร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง จากทุกกระทรวงที่มี
ผู้ตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตาม
แผนงาน/โครงการ ที่กระทรวงคัดเลือกจากแผนการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของกระทรวง และตามเงื่อนไขประเภทโครงการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพื่อ
บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ   
•และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับกระทรวง ทบวง กรม การบูรณาการโครงการ
ที่มีผลกระทบสําคัญต่อพื้นที่ หรือส่วนที่เป็นโครงการหรือภาระงานสําคัญของรัฐบาลกับโครงการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

Next



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

• วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ ที่อยู่ใน
แผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง ตามเงื่อนไขลักษณะ
โครงการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด และได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวง  เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดทํา      
ร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ

Next

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

• สัดส่วนจํานวนแผนงาน/โครงการที่ ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาล สอดคล้องตามเป้าหมาย

Nextระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง รอ้ยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ต้องครบตาม

สัดส่วนที่กําหนด



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้ครบถ้วนและ
มีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง รอ้ยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ ต่อปลัดกระทรวง และส่งรายงานให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจใน
แต่ละรอบได้ครบถ้วน

Next

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง รอ้ยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

• สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจําปีงบประมาณพ .ศ . ๒๕๕๔ ในส่วนที่
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ ได้เสร็จสิ้นพร้อม
นําเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ ๑๕ วัน

Next

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง รอ้ยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

AIR



เงื่อนไข
๑.การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๒  กําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอิงกับจํานวนผู้ตรวจราชการกระทรวง ไว้  ดังนี้

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวน ๗ – ๑๒ คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน/โครงการ

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวน ๔ – ๖ คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ แผนงาน/โครงการ

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวนน้อยกว่า ๔  คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๒ แผนงาน/โครงการ

๒.การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนน ที่ ๔ และ ๕ จะคิดคะแนนอิสระกับระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ ดังนี้

ระดับคะแนนที่ ๔ คิดคะแนนเทียบกับจํานวนครั้งรวมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทัง้หมด

ระดับคะแนนที่ ๕ คิดคะแนน ๑ – ๐ คะแนน เทียบกับระยะเวลาระหว่าง ๑๕ – ๓๐ วนั คือหากเกิน ๓๐ วนั จะไม่ได้คะแนน 

และการขยายผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัดนี้ใหเ้ป็นไปตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีกําหนด

๓.รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัดําเนินการและการรายงานผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัดนี้  ให้

เปน็ไปตามที่สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนด



คําอธิบาย:
•พิจารณาจากจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ เปรียบเทียบกับจํานวน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด
•การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการตรวจราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
•ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้แก่หน่วยรับตรวจ  ตาม
มาตรฐานการตรวจราชการที่ใช้ในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ และมีการรายงานผลการตรวจราชการในแต่
ละครั้งต่อปลัดกระทรวง
•การตอบสนอง  หมายถึง  การที่หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงไปดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกล่าว
กลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงได้ภายในปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง รอ้ยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : รอ้ยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงทีไ่ด้รบัการ 

ตอบสนอง

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕

๘๔ ๘๗ ๙๐ ๙๓ ๙๖



เงื่อนไข

๑. ในกรณีที่หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างเปน็รูปธรรมชัดเจน น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ ของจํานวนข้อเสนอแนะทั้งหมด ให้ปรับลดคะแนนของตวัชี้วัดนี้ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒. จํานวนข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ

ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรูปธรรมชัดเจน จะนับรวมทั้งในส่วนที่มี

การปฏิบัติ หรือเริม่ปฏิบัติ ที่มีการเตรียมการต่างๆ ซึง่อาจไม่สามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ก็ตาม โดยไม่นับรวมถึงกรณทีี่กําหนดเป็นการดําเนินการในปีต่อไป



ตัวชี้วัดที่  ๓ (สปน. ร้อยละ - กระทรวง รอ้ยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ :ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานรายรอบ

คําอธิบาย:
•รายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบ หมายถึง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานขั้นต่ําที่พัฒนาและกําหนดร่วมโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้แทนของ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
•รอบเวลาการส่งรายงาน หมายถึง รอบเวลาที่กําหนดตามแผนการตรวจราชการประจําปีที่แบ่งเป็น  ๓ รอบ  โดย

• รายรอบที่ ๑ และรายรอบที่ ๒   การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Project Review) และการ
ติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔  เป็นการตรวจ
ติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้ ภายใต้กรอบ ๕ ประเด็นสําคัญ เพื่อตรวจจุดอ่อนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยัง
อาจมีผลกระทบต่อความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาล ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการตรวจราชการ
สําหรับแผนงานโครงการตรวจปกติ

• รายรอบที่ ๓  การประเมินผล (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๔  
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้กระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในรายงานผลการตรวจราชการรายรอบที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ส่งให้ (ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน  
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละรอบ) เพื่อประเมินผลและดําเนินการตรวจประเมินผลในพื้นที่เฉพาะ
แผนงาน/โครงการที่เป็นโครงการผลักดันหลัก พร้อมทั้งอํานวยการ ประสาน เร่งรัดติดตาม ประเมินผล      
การดําเนินการยุทธศาสตร์ การบูรณาการโครงการตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)  เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

Next

ระดับ

คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหนา้ทีท่ี่เป็นผู้แทนเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหรือพฒันารปูแบบการจดัทํารายงานรายรอบ

ประจาํปี ๒๕๕๔

๒ คะแนน จัดส่งรายงานลา่ชา้จากกรอบเวลาที่กําหนด

๓ คะแนน จัดส่งรายงานตรงตามกรอบเวลาที่กําหนด

๔ คะแนน รายงานรายรอบที่จดัส่งมีเนื้อหา องค์ประกอบขอ้มูลครบถ้วนตามรปูแบบ

มาตรฐานขัน้ต่าํ

๕ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหนา้ทีท่ี่เป็นเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาเพื่อประมวลผลสรปุรายงานรายรอบหรือพจิารณารายงาน

ผลสรปุประจําปี ๒๕๕๔ ร่วมกัน

ตัวชี้วัดที่  ๓ (สปน. ร้อยละ - กระทรวง รอ้ยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ :ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานรายรอบ



มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการมิติที่มิติที่  ๒๒  ::  มิติคุณภาพการให้บริการมิติคุณภาพการให้บริการ

71



ตัวชี้วัดที่  ๔  (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ       

ที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

คําอธิบาย:
•ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การ เป็นการพิจารณาขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อให้การดําเนินแผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกัน มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
•การจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญต่อประเด็นนโยบายของรฐับาลทัง้ในระดบัพืน้ที ่(Area) 
และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function)
•การให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการ
พัฒนาองค์กร
•การส่งมอบรายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบที่ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น

องค์ประกอบที่ ๑  : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการตรวจราชการหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 องค์ประกอบที่  ๒  : ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทํารายงาน ว่าแสดงถึงข้อเท็จจริง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ตรวจราชการเพียงใด
องค์ประกอบที่  ๓  : ประโยชน์ของรายงานผลการตรวจราชการต่อการวิเคราะห์หามูลเหตุของผลสําเร็จหรือ
ข้อปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  คณะผู้บริหาร หรือ
คณะรัฐมนตรีสามารถนําไปใช้กําหนดหรือปรับปรุงนโยบายหรือกําหนดมาตรการดําเนินการสําคัญได้
องค์ประกอบที่ ๔ : ระดับการยอมรับ ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  คณะผู้บริหาร หรือคณะรัฐมนตรี 



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

Next

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการ

๒ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้รอ้ยละ ๘๕

๓ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้รอ้ยละ ๙๐

๔ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้รอ้ยละ ๙๕

๕ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้รอ้ยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่  ๔  (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ       

ที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

เป็น Action Learning ฝึกปฏิบัติและนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเขียนรายงานผลการตรวจราชการ



ตัวชี้วัดที่  ๕ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง รอ้ยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ระดบัความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ร่วมกับทีป่รึกษา

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

คําอธิบาย:
•การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ หมายถึง ระบบการตรวจราชการที่คณะผู้ตรวจราชการได้มีการจัดระบบ 
กระบวนการ และกําหนดแนวทางการทํางานที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
การเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติราชการที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยรวมที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
•การจัดระดับของการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ แบ่งออกเป็นหลายระดับ อาทิ

- การให้ข้อมูล (Inform) อันได้แก่ การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริง สมดุล ทันสมัย ซึ่งจะ
ช่วยให้สาธารณชนมีความรู้ ความเข้าใจปัญหา ทางเลือกและ/หรือแนวทางแก้ไข

- การปรึกษาหารือ (Consult) อันได้แก่ การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ กําหนดทางเลือก และตัดสินใจ

- การเปิดให้เข้ามาเกี่ยวข้อง(Involve) อันได้แก่ การทํางานร่วมกับสาธารณชนตลอด
กระบวนการ เพื่อยืนยันว่า เข้าใจความคิดและความต้องการของประชาชน และถูกนํามา
พิจารณา

- การร่วมมือทํางาน (Collaboration) อันได้แก่ การทํางานเป็นหุ้นส่วนในทุกแง่มุมของ
กระบวนการตัดสินใจรวมถึงการเลือกวิธีการแก้ปัญหา



ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

Next

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรอบเวลา

๑ คะแนน ชี้แจงที่ปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ

กระทรวงให้ทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทํางานของผู้ตรวจราชการ

๒ คะแนน รวบรวมข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการของที่ปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชา

สังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงที่มีต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวง

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจราชการ

๓ คะแนน ที่ปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง 

ร่วมลงตรวจราชการในพื้นที่ที่กําหนด 

๔ คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลประมวลผลข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาภาคประชาชน 

เครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และข้อสรุปจากรายงานความคาดหวัง 

ความต้องการตามข้อ ๒ พร้อมแนวทางการปรับปรุง แก้ไข พร้อมเผยแพร่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

๕ คะแนน เสนอพื้นที่ ที่ประสบความสําเร็จในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน

เครือข่ายประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การแลกเปลี่ยน หรือเป็นตัวอย่างสําหรับส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

หมายเหตุ : หากส่วนราชการไม่ประสงค์จะเสนอพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ขอให้คณะผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงฯ เสนอเกณฑ์การให้คะแนน - ขั้นตอนการดําเนินที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับ

การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับปรับเกณฑ์การให้คะแนนในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อไป

ตัวชี้วัดที่  ๕ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ระดบัความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ร่วมกับปรึกษา

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย



มิติที่ ๓ : มิติประสิทธิภาพมิติที่มิติที่  ๓๓  ::  มิติประสิทธิภาพมิติประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดที่ ๖ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง รอ้ยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรายงานผลการตรวจราชการภายใต้

กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าจาก

การบรูณาการโครงการ

คําอธิบาย:
•เป็นการการพัฒนากระบวนการรายงานผลการตรวจราชการภายใต้กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก            ธรร
มาภิบาลและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าจากการบูรณาการโครงการ

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะรอบเวลา

๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วม

โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนบัสนนุการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ

๒ คะแนน ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดร้้อยละ ๘๕

๓ คะแนน ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดร้้อยละ ๙๐

๔ คะแนน ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดร้้อยละ ๙๕

๕ คะแนน ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดร้้อยละ ๑๐๐

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

เป็น Action Learning ในการฝึกเขียนรายงานโดยเฉพาะประเดน็การบรหิารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล /

การสร้างมูลค่าเพิ่ม 



มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองคก์รมิติที่มิติที่  ๔๔  ::  มิติการพัฒนาองคก์รมิติการพัฒนาองคก์ร
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ตัวชี้วัดที่ ๘ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง รอ้ยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละของการเข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ     

เพื่อพัฒนาเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบรูณาการ

คําอธิบาย:
•การเข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อพัฒนาเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจราชการ
แบบบูรณาการตามโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๕๕

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๑๑

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๒๒

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๓๓

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน  ๔๔

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕

ร้อยละ 

๘๐

ร้อยละ 

๘๕

ร้อยละ 

๙๐

ร้อยละ 

๙๕

ร้อยละ 

๑๐๐
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