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สวนตรวจราชการ  สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร ๐๒ ๒๒๒ ๕๘๕๐ (มท) ๕๐๔๕๙ 



 
โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

การตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

 
๑. สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
  สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการ

ตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑  ช้ัน ๕ 

อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ข้ึน เพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ประสบการณในการตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวง  การจัดใหมีระบบฐานขอมูล และมี

การพัฒนาการใช Web  Application  สามารถวิเคราะหและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการใหเปนมาตรฐาน  

รวมทั้งสรางเครือขายการเรียนรูระหวางหนวยงานระดับกระทรวงและกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  โดย

มุงหวังใหนําความรูที่ไดไปปรับใชในหนวยงานเพื่อใชในการตรวจราชการ  และเกิดกระบวนการเรียนรูในการ

ตรวจราชการ  รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งจะชวยใหการ

ปฏิบัติงานรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน   

  ซึ่งในวันดังกลาว หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายจาดุร  อภิชาตบุตร) 

ประธานในพิธีเปดโครงการดังกลาวขางตนติดราชการ จึงมอบใหรองหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

(นายประชา   เตรัตน) เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ “เร่ือง ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี 

สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ” โดยมีผูเขารวมประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักตรวจ

ราชการและเรื่องราวรองทุกข ผูอํานวยการสวนตางๆ  ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหนาฝาย

บริหารงานทั่วไป  เจาหนาที่สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  ผูชวยผูตรวจราชการกรมเจาหนา

สนับสนุนการตรวจราชการรระดับกรม  เจาหนาที่สารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งส้ิน จํานวน 

๑๑๐ คน  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑.๑ สรุปผลการพิธีเปดและการบรรยายพิเศษ เร่ือง ระบบขอมูลสารสนเทศทีด่ี สามารถ

สนับสนุนการตรวจราชการใหมีประสิทธภิาพ  

  ๑)ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
๑.๑) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  ระบบเดิมไมสามารถให

ขอมูลหรือทํางานไดตามตองการ มีการดําเนินงานหลายขึ้นตอน ยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาจัดทํา

ขอมูลสรุปสําหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององคการ จึงจําเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ

สารสนเทศที่สามารถชวยใหข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑.๒) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ใชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบัน
ลาสมัย คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบมีราคาสูง จึงตองรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชซึ่งทําใหมีการ

เปล่ียนแปลงระบบการทํางานที่มีอยูเดิม 
 
 



-๒- 
 

๑.๓) การปรับองคการและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
 (๑) ระบบที่ใชงานอยูปจจบุันมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน ขนาด

เอกสารอางอิงหรือเอกสารที่มีอยูไมไดมารตรฐาน ทําใหการปรับปรุงหรือแกไขทําไดยาก 

 (๒) ความตองการปรับองคการใหเหมาะสมเพื่อสามารตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

(๓) ระบบปจจุบันไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได 
๑.๔) การมีระบบสารสนเทศที่ดี สามารถสนับสนุนการตรวจราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

        (๑) การจัดลําดับความสําคัญและความเชื่อมโยงของเรื่องตาง ๆ ตามประเดน็การ

ตรวจราชการ 
 (๒) การจัดลาํดบัของความสําคัญและความเชื่อมโยงในการพัฒนาในเรื่องตางๆ ตาม

ประเด็นการตรวจราชการไปสูการใหขอแนะนําและขอเสนอแนะ    
 (๓) การจัดลาํดบัความสาํคญัและความเชื่อมโยงปญหา อุปสรรค ของเรื่องตางๆ ตาม

ประเด็นการตรวจราชการ ไปสูการดาํเนินการแกไขปญหา การใหขอแนะนาํและขอเสนอแนะ  
 (๔) สามารถนําไปใชประโยชนในขณะที่เดินทางไปตรวจราชการได อยางสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้น  ในการตรวจราชการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและ

กรมในสังกัด  จะตองมีการตรวจราชการ เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดทําแผนการตรวจที่สอดรับกับ
จังหวะการดําเนินโครงการ และวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานขอมูลที่ครอบคลุม ถูกตอง 
เพ่ือใหขอแนะนํา คําปรึกษา และวิธีดําเนินงานที่เหมาะสม และจะตองบูรณาการ เพ่ือประสานหรือเช่ือมโยง
ดานขอมูล การจัดทําแผน การปฏิบัติงาน และรายงานผลของการตรวจราชการทุกระดับ ทั้งนี้รวมถึงการ

เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ กระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัด  โดยการตรวจราชการใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและกระบวนการติดตาม

ตรวจสอบการบริหารราชการของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  นอกจากนั้น ในการตรวจติดตามและประเมินผลงาน 
โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับวัตถุประสงค และเปาหมายตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไวเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ใน 

คํารับรองการปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินผลภาพรวมของแผนยุทธศาสตร เพ่ือเสนอะแนะในเชิงนโยบายและ
การพัฒนาองคกร     สําหรับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนรองทุกขของประชาชน  นั้นสามารถเปดโอกาสให

ประชาชน เขามารองเรียน ๓ ชองทาง ดวยตนเอง ทางหนังสือหรือไปรษณีย  และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

(เว็บไซต) ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ที่จะตองบําบัดทุกข  ใหแกประชาชน  จะตองแกไขปญหาเรื่อง

รองเรียนรองทุกขของประชาชนอยางรวดเร็วและเปนธรรม  สรางความพึงพอใจและเปดโอกาสใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวม  และจะตองอํานวยความเปนธรรมใหเกิดประโยชนแกสังคม   
  สรุป ระบบสารสนเทศที่ดี จะเปนเคร่ืองมือในการสืบคนหาขอมูลในการสนับสนุนการตรวจ

ราชการ และยังเปนชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในระดับกระทรวง และกรม 

เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



-๓- 

 

 ๑.๒ สรุปผลการบรรยาย เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช Web 
Application   
   ๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
       ๑.๑) ความหมายของฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บ

รวบรวมเขาไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลนั้น ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ตั้งแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มาติดตอจนถึง

การเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนนี้จะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่ตองการนําออกมาใช

ประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของสถานที่ หรือเหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจ

ศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และ

รูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได และที่สําคัญขอมูลทุกอยางตองมีความสัมพันธกัน 

เพราะเราตองการนํามาใชประโยชนตอไปในอนาคต 
       ๑.๒) โครงสรางของระบบฐานขอมูล  ประกอบดวย  

       (๑) Character   คือ   ตัวอักขระแตละตัว / ตัวเลข / เครื่องหมาย   
      (๒)  Field คือ   เขตขอมูล / ชุดขอมูลที่ใชแทนความหมายของสื่อโครงสราง เชน 

ช่ือของบุคคล ช่ือของวัสดุส่ิงของ   

      (๓) Record  คือ  ระเบยีน หรือรายการขอมูล เชน ระเบียนของพนักงานแตละคน   

      (๔) Table /File คือ  ตาราง หรือแฟมขอมูล ประกอบขึ้นดวยระเบยีนตางๆ เชน 

ตารางขอมูลของบุคคล ตารางขอมูลของวัสดุส่ิงของ   

       (๕) Database  คือ  ฐานขอมูล ประกอบดวยตาราง และแฟมขอมูลตางๆ ที่

เก่ียวของหรือมีความสัมพันธกัน 

 ๑.๓) องคประกอบของฐานขอมูล  
  ระบบฐานขอมูลสวนใหญเปนระบบที่มีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจดัเก็บ

ขอมูลโดยมีซอฟแวรหรือโปรแกรมชวยในการจัดการขอมูลเหลานี้เพ่ือใหไดขอมูลตามผูใชตองการสําหรับ

องคประกอบของระบบฐานขอมูล  แบงออกเปน ๕  ประเภท คือ ๑)ฮารดแวร  ๒) ซอฟตแวร  ๓) ขอมูล      
๔) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ ๕) บุคลากร    
 ๑.๔) ชนิดของระบบฐานขอมูล  แบงไดเปน ๒ ประเภท  ๑)แบงตามสถานที่ตั้ง 

(ฐานขอมูลแบบรวมศนูยและแบบกระจาย) ๒) แบงตามลักษณะการใชงาน(ฐานขอมูลที่มีผูใชคนเดียว และ

ฐานขอมูลที่มีผูใชครั้งละหลายคน) 
 ๑.๕)ระบบจดัการฐานขอมูล 
         (๑) ระบบจัดการฐานขอมูลหรือดีบีเอ็มเอส คือ ซอฟตแวรที่ใชจดัการฐานขอมลู 

ทําหนาที่เก่ียวกับการนิยามขอมูล การจัดการขอมูล การดูแลความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล การฟน

สภาพขอมูลและควบคุมภาวะพรอมกัน การจัดทําพจนานุกรมขอมูล  

    (๒) ระบบจัดการฐานขอมูลมีประโยชนตอฐานขอมูลดังนี้ คือ ความเปนอิสระของ

ขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล การกําหนดสิทธใินการใชขอมูล การฟนสภาพขอมลูอัตโนมตัิเม่ือระบบเกิด 



-๔- 

 

ความเสียหาย การดูแลผูใชหลายคนใหสามารถทํางานพรอมกัน การใชขอมูลรวมกัน และการควบคุมความ

ถูกตองของขอมูล  
(๓) ระบบจัดการฐานขอมูลมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ สวนการจัดการฐานขอมูล 

สวนประมวลผลสอบถาม สวนแปลภาษานิยามขอมูล และสวนรหัสออบเจกตของโปรแกรมประยุกต  

(๔) ภาษาหลักที่ใชในระบบจัดการฐานขอมูล คือ ภาษานิยามขอมูลและภาษา

จัดการขอมูล ภาษานิยามขอมูลใชสําหรับกําหนดโครงสรางฐานขอมูล ภาษาจัดการขอมูลใชสําหรับสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมขอมูล ลบขอมูล เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลที่อยูในฐานขอมูล เกณฑหลักที่ใชในการจําแนกประเภท

ของระบบจัดการฐานขอมูล คือ แบบจําลองขอมูล  
๒) Web Base Application  คือ โปรแกรมหรือกลุมของโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใชงานบน 

Web  ของ  Internet และ Intranet โดยผูใชงานสามารถใชงานผานโปรแกรม  Web  Browser เชน  Internet Explorer ,Firefox 

     สําหรับประโยชนของ Web Base Application  สามารถเขาถึงไดจากผูใชงานจํานวนมาก  

ไมมีขอจํากัดในเรื่องชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร  นําเสนอขอมูล Multimedia ปรับปรุงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว 

และการนําเสนอขอมูลมีลักษณ Interactive  

 
 ๑.๓ สรุปผลแบงกลุมสัมมนา 
       ในการสัมมนาครั้งนี้ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.ไดจัดใหมีการแบงกลุม

เพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจถึงแนวทางการมีสวนรวมในการตรวจราชการเชิงบูรณาการเพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวง และกรม   การจัดทํารายงานการตรวจราชการ  และการจัดทําระบบฐานขอมูล 

ใหมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล  และมีการพัฒนาการใช Web   ซึ่งในการแบงกลุมสัมมนา สํานักฯ ได

กําหนดหัวขอในการระดมความคิด ๓ กลุม ประกอบดวย กลุมที่ ๑ เร่ืองการตรวจราชการเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรของกระทรวงโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณในการตรวจราชการระดับกระทรวงและกรมใน

สังกัด  กลุมที่ ๒ เร่ือง การจัดทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการปฎิบัติราชการฯ 
(ขอเสนอแนะ) และกลุมที่ ๓  เร่ือง  การจัดทําระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช Web  Application เชน 

ระบบ E- Inspection, Web board    ซึ่งรายละเอียดและสาระสําคัญที่ไดจากการระดมความคิดมีดังนี้ 
๑.๓.๑ กลุมที่ ๑ เร่ืองการตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงโดย

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการตรวจราชการระดับกระทรวงและกรมในสังกัด  ไดกําหนดประเดน็

อภิปราย ดังนี ้
๑) ความสําคญัของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 

             ไดสรางการเรียนรูรวมกันในกลุมและมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันวา  เปาประสงคสําคญั

ของระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ คือ “การทําใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ มีระบบการกํากับดูแล
ตนเองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล  จนกระทั่งสามารถลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรของการบริหารราชการแผนดนิ 
ใหอยูใน ”ระดับที่ยอมรับได” รวมทั้ง สามารถทําใหการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่สวนราชการ/
หนวยงานรับผิดชอบสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนงาน/โครงการ และสนับสนนุหรือสงผลตอผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับนโยบายของรัฐบาล      

http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kesmanasm/files/2009/07/web_application.pdf
http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kesmanasm/files/2009/07/web_application.pdf


-๕- 

 
 “กระบวนการ”  ซึ่งกําหนดเนื้อหาของแผนการตรวจราชการฯ ประจําป ยึดหลักการมีสวนรวม
จากเครือขายงานตรวจราชการรวมกันเสนอโครงการที่มีความสําคัญ   โดยการวิเคราะหความเชื่อมโยงของ
โครงการกับผงักระบวนการสรางคุณคา (VCP-Value Creation Process)   จากนั้นนํามาประเมินความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Risk Assessment) 
 ๒) วิสัยทัศน พันธกิจ และกรอบแนวคิดสําคัญของการจัดทําแผน 
                    วิสัยทัศน  ใหกระบวนการตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการผลักดนัการดาํเนินงานตาม

ภารกิจของรัฐบาล และของกระทรวง/กรมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผนดิน และยุทธศาสตรของกระทรวงอยางมีประสิทธภิาพ 

                   พันธกิจ 

                     (๑) ขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อใหการดําเนนิแผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาล  มีความ
เช่ือมโยงสอดคลองกันและนําไปสูการเพิม่มูลคาของแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรม 

               (๒) ประเมินแนวทางการจดัการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญตอ 
ประเด็นนโยบายของรัฐบาลทั้งในระดบัพืน้ที่ (Area) และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function) 
              (๓) ใหขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะของหนวยงานรับตรวจทั้ง ๔ มิติ ในดานประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกร  ในรูปแบบของรายงานผลการตรวจราชการทั้งราย
รอบ ภาพรวมรายรอบ และรายป เพ่ือรายงานเสนอตอหนวยนโยบาย 
               (๔) ติดตามการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏบิัติของหนวยงานรับตรวจ 
               (๕) ดําเนินการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาล 

 

๓) กรอบแนวคิดของการวางแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

           ปญหาประการหนึ่งในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจาํปของสวน

ราชการ/หนวยงานของรัฐ คือ การวางแผนแบบแยกสวน  ไมเพียงแตขาดการบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอน

กอนจัดทําคําของบประมาณ แตยังขาดการวิเคราะหการขับเคลื่อนนโยบายไปสูผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบอีกดวย 
 ดังนั้น  เพ่ือเปนการสอบทานวา การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แผนบริหาราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรม ไปสูผลสัมฤทธิ์ผานโครงการสําคัญของกระทรวงตางๆ  สามารถสนองตอบตอ 
“ปจจัยความสําเร็จ” ทั้งระบบเพียงใด  จึงตองมีระบบการสอบทาน ซึ่งไดแก มีการทํากระบวนการสรางคุณคา 

(VCP-Value Creation Process) และการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทศาสตร (Strategic Risk Assessment) 

 การประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  คือ การประเมินระดับความเปนไปไดที่จะเกิดความ

ผิดพลาดไมแนนอน (โอกาส) และระดับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับผลสัมฤทธิ์ระดับนโยบาย (ผลกระทบ) 
เมื่อนําผลการประเมินมาคูณกัน (โอกาส x ผลกระทบ) เทากับ “ดัชนีความเสี่ยง” ซึ่งบงช้ีถึง “ระดับความ
เสี่ยง” อันแสดงถึงลําดับความสําคัญและแนวทางการบริหารจัดการ ในเบื้องตนดัชนีและระดับความเสี่ยงที่ผาน
การประเมินจากกรม ถือเปนสมมติฐานเบื้องตน ภารกิจของผูตรวจราชการ ก็คือ การเขาไปตรวจติดตาม 



-๖- 
 

แผนงาน/โครงการเหลานั้นวาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรที่ไดตั้งสมมติฐานไวกอนออกตรวจนั้นมีอยูจริง ตอง
วิเคราะหหาเหตุปจจัยของความเสี่ยงเหลานั้น และเมื่อรูสาเหตุแลวก็ใหขอเสนอแนะที่จะทําใหคาดัชนีความเสีย่ง
ลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 

 

 ๔) แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกันของผูตรวจราชการกระทรวง 
กับ ผูตรวจราชการกรม  
  การจัดทําแผนตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกัน   จะมีข้ันตอนการจัดทําแผนและตรวจ

ติดตามแผนที่สําคัญ ประกอบดวย การที่ผูตรวจราชการกระทรวงไดคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สําคัญตาม
แผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงเสนอเขา
มารวมเปนแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในนโยบาย ๔ ดานตามแผนการบริหารราชการแผนดินของ

รัฐบาล คือ ดานที่ ๑ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ดานที่ ๒ นโยบายเศรษฐกิจ ดานที่ ๓ นโยบายที่ดิน 
ดานที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานที่ ๕ นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

นวัตกรรม  
  โดยแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงจะ
ดําเนินการวิเคราะหหรือประเมินประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ และมีผลกระทบตอประเด็นนโยบายของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดินตั้งแตช้ันกอนออก
ตรวจ รวมทั้ง เมื่อไดออกตรวจประเมินในพื้นที่แลวก็จะมีการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงจริงของแผนงาน/
โครงการที่กําลังดําเนินการอยูวามีประเด็นความเสี่ยงตามที่ไดวิเคราะหประเมินไวในเบื้องตนหรือไม และ

ผูตรวจราชการกระทรวงเห็นสมควรมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขจุดออนหรือประเด็นความเสี่ยงที่มีอยูที่อาจกระทบ

ตอผลสัมฤทธิ์ตอประเด็นนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานรายรอบเพื่อ

รายงานตอปลัดกระทรวง และสงเปนขอมูลใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือใชประกอบการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับนโยบายของรัฐบาล  
  ดังนั้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับนโยบายของรัฐบาลจากแผนงาน/โครงการที่ผูตรวจ
ราชการกระทรวงตาง ๆ ไดสงมานั้น ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  นอกจากการสอบทานผลการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงตามผลการตรวจรายรอบที่ผูตรวจราชการกระทรวงไดสงใหแลว ผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีจะมีการตรวจประเมินแผนงาน/โครงการที่เปนโครงการผลักดันหลัก (Key Driver) ในผัง
กระบวนการสรางคุณคา เพ่ือตรวจจุดออนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยังอาจกระทบตอความสําเร็จของนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือใหขอเสนอแนะที่จําเปนตอการปองกันแกไขปญหาดังกลาว 

 

    ๕) ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการตรวจราชการ 
               ๕.๑) มิติประสทิธิผล 

                      ประเด็นยุทธศาสตร  ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรดานแนวทางการดําเนนิงานที่ไมสอดคลอง

กันและดานการตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชนของนโยบายสาํคัญ ใหอยูในระดับยอมรับได 
 
 
 
 



              -๗- 

 
กลยุทธ  

                 ๑. การสรางโครงขายงานตรวจราชการตามกลุมภารกิจดานนโยบายสงัคม และคุณภาพชีวิต 
ดานเศรษฐกิจ ดานทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม  ยุทธศาสตรกระทรวง 
              ๒. กลยุทธการเสริมสรางใหขอเสนอแนะของผูตรวจราชการที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหผลการ

ตรวจราชการเปนขอเสนอแนะที่มีคุณภาพไดรับการตอบสนองจากหนวยรับตรวจในการนําไปแกไขปญหา

จุดออนหรือความเสี่ยงที่มีอยูในแผนงาน/โครงการ 

 

             ๕.๒) มิติคุณภาพการใหบริการ 

              ประเด็นยุทธศาสตร   พัฒนารายงานผลการตรวจราชการฯทุกประเภทใหครบถวนและเปนที่
นาเช่ือถือของฝายบริหาร 

              กลยุทธ  

                 ๑. การพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจราชการ  โดยมุงเนนไปที่การพฒันา
กระบวนการการเขียนรายงานผลการตรวจราชการฯ ใหกระชับ ครบถวน ครอบคลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ  
“ใหขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ”แกหนวยรับตรวจ และ “ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย” แกฝายนโยบาย ซึ่งถือ
เปนหัวใจสําคญัของการรายงานผลการตรวจราชการ  โดยมีการสนับสนุนขอเสนอแนะเหลานั้น ดวยวิธีการทาง
สถิติที่เช่ือถือไดอยางมีนัยสําคัญ 
              ๒. เสริมสรางการมีสวนรวมของคณะที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน และเครอืขายภาค
ประชาสังคมในการตรวจราชการ 

                  ๓. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและภาคประชาสังคมในระดับพืน้ที่ 

 

             ๕.๓) มิติประสิทธิภาพ 

              ประเด็นยุทธศาสตร   การบริหารผลการปฏิบัติงานตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนา
กระบวนการเชื่อมโยงผลการตรวจราชการระหวางผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงฯ 

               กลยุทธ    ออกแบบผังกระบวนการเชื่อมโยงผลการตรวจราชการฯ และการนําผลไปสูการ

ปฏิบัติ มุงเนนไปที่การตั้งคณะทํางาน ยกรางผังกระบวนการเชื่อมโยงฯ เพ่ือนําเสนอขอความคิดเห็น ปรับปรุง
แกไขจนกระทั่งไดมาซึ่งความเห็นพองจากผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี,กระทรวงและหนวยงานที่
เก่ียวของ และการนําผังกระบวนการ มาขับเคลื่อนใหเกิดการประชุมเชื่อมโยงผลการตรวจราชการโดยใชวิธีการ
สานเสวนา (Deliberative Dialogue) จนกระทั่งไดมาซึ่งประเด็นความเสี่ยงและขอเสนอแนะในระดับกลุม

ภารกิจนโยบายที่เห็นพองตองกันจนสามารถนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีได 

               ๕.๔) มิติการพัฒนาองคกร 

                  ประเด็นยุทธศาสตร   พัฒนาสวนสนบัสนุนงานตรวจราชการ 

                กลยุทธ  การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจราชการและบคุคลในระบบตรวจราชการ  

                 สรุปผล  มติของกลุมที่ ๑  เสนอใหมีการบูรณาการรวมกันระหวางฝายสนับสนนุการตรวจราชการ

ของทั้งระดับกระทรวงและกรม ในการจัดทําฐานขอมูล และการจัดทาํรายงาน 



-๘- 

 
     ๑.๑.๒ กลุมที ่๒ เร่ืองการจดัทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารบัรองการปฎบิัติ

ราขการฯ Application  
๑) ประเด็นขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการตอบสนองขอเสนอแนะในการตรวจ
ราชการ   ไดใหคําจํากัดความของขอเสนอแนะจากการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงที่ไดรับการ
ตอบสนอง หมายถึง การที่หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะ ขอสังเกตจาการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงดําเนินการเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกลาว

กลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงไดภายในปงบประมาณ โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 
ระดับที่ ๑  รับทราบ   คาคะแนน  ๐.๒  

ระดับที่ ๒  รับทราบและดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนรูปธรรมที่ชัดเจน  คาคะแนน  ๐.๖ 

ระดับที่ ๓  ขอเสนอแนะถูกกําหนดเปนนโยบายในระดับกรม/กระทรวง/รัฐบาล คาคะแนน  ๐.๒ 
ดังนั้น ในการจัดทํารายงานขอใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของตัวชี้วัดดังกลาว ซึ่งมีตัวอยาง

ทั้ง ๓ แบบใหศึกษาแลว 
๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล   

       ๒.๑) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
      (๑) แบบรายงานรายรอบที่ ๑ (Project Review) และรอบที่ ๒ (Progress Review) 

ขอ ให มี ก า รแจ ง ให ก รมที่ รั บผิ ด ชอบทร าบ  เ พ่ื อ เป น ข อมู ล ในก า รตรวจ ร าชก า ร ในรอบที่  ๓ 

(Monitoring/Evaluation) 
      (๒) การจัดทํารายงานการตรวจราชการในรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) 

ยังคงใชรูปแบบเหมือนรอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒  แตขอใหผูตรวจราชการกรม ไดใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต 

เพ่ิมเติม      
๒.๒) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

      (๑) กระทรวงและกรม จะมีการพิจารณารวมกันในการคัดเลือกโครงการที่จะเสนอ

บรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพ่ือใหการตรวจราชการมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

วิเคราะหคาความเสี่ยงของโครงการตามหลักความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  ( K P N) และตามหลักธรรมาภิบาล    
        (๒) การจัดทํารายงานรายรอบฯ ควรมีการระบุเพ่ิมเติมในตัวชี้วัดวา   “ใหผูตรวจ
ราชการกรมที่รับผิดชอบ  จะตองจัดทํารายงานเปนรายรอบเชนเดียวกับของผูตรวจราชการกระทรวง” เพ่ือ
นํามาประมวลเปนรายงานฉบับของกระทรวงตอไป 

  ๓) เร่ืองอื่น ๆ 

๓.๑) การประสานงาน  
มอบใหสวนตรวจราชการ สตร.สป. และ สํานักงานหัวหนาผูตรวจราชการกรมทํา

หนาที่เปนหนวยงานประสานการตรวจราชการ โดยใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อเจาหนาที่ระดับกระทรวง และกรม 

พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอแจกจายใหผูเก่ียวของตอไปเพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 



-๙- 

 
๓.๒) การจัดตั้งสํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเขต 

      ควรที่จะมีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเขตตรวจ

ราชการ  เพ่ือใหการตรวจราชการมีประสทิธิภาพ  
๑.๑.๓ กลุมที่ ๓  เรื่องการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล  

และมีการพัฒนาการใช Web 
๑) ระบบฐานขอมูลสําหรับการติดตอสื่อสารหรือประสานงาน  

ระบบฐานขอมูลสําหรับการติดตอส่ือสารหรือประสานงาน  เพ่ือจะนํามาใชสําหรับขยาย

การติดตอส่ือสารและประสานงานระหวางกรมตางๆและกระทรวงจากแบบเดิมที่เปนการประสานงานกันภายใน

เทานั้น   โดยจะนําระบบฐานขอมูลฯ ใหเปนการประสานงานรวมกันทั้งกรมทุกกรมและกระทรวง   โดยจากการ

สอบถามกรมตางๆที่รวมอภิปราย วาทางกรมมีระบบการติดตอส่ือสารหรือไมปรากฎวา บางกรมมีการใชงาน

ระบบเว็บบอรดแตติดปญหา เชน ไมมีการอัพเดทขอมูลที่เปนปจจุบัน ไมมีผูเขามาใชงานระบบ สวนบางกรมยัง

ไมมีการนําระบบดังกลาวมาใชงาน ดังนั้น  เพ่ือทําใหการติดตอส่ือสารหรือการประสานงานมีประสิทธิภาพ        

จึงไดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้  

๑.๑ ควรใหใชเว็บบอรดสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.เปนสื่อกลางสําหรับ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกรมและสวนกลาง(สํานักตรวจฯ) โดยในระยะแรก ทางสวนพัฒนาระบบตรวจ

ราชการ สตร.สป. ไดจัด Username ใหทางกรมตางๆ 1 Username และทางกรมไดเสนอวา จะขอใหทางสวน

พัฒนาระบบ จัดUsername สําหรับ ผูตรวจราชการกรม ผูชวยผูตรวจราชการกรม และเจาหนาที่ๆรับผิดชอบ

เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ทางสวนพัฒนาระบบ สตร.สป. จะไดจัดเรียกประชุม ผูเก่ียวของของกรมตางๆในการ

กําหนดมาตรการการสมัครสมาชิกของกรมเพิ่มเติม 

๑.๒ ควรใหใชเว็บบอรดสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. เพ่ือทําการ

แลกเปล่ียนขอมูลการตรวจราชการของกรมตางๆ ทั้งในการตรวจราชการปกติ และ การตรวจราชการแบบ

บูรณาการ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการทํารายงานผลการตรวจราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ และในป

ตอไป รวมทั้งใชสนับสนุนการตรวจราชการอื่นๆ  

๑.๓ ควรมีการจัดทํารายชื่อผูตรวจราชการ ผูชวยผูตรวจราชการ และเจาหนาที่ๆเก่ียวของ     

ทั้งกระทรวงและกรมตางๆ รวมทั้งรายละเอียด เชน เบอรโทรศัพท และนํามาเก็บไวในเว็บบอรดสํานักตรวจ

ราชการและเรื่องราวรองทุกข สป . เ พ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนา ท่ี กรมและกระทรวง 

บุคคลภายนอก ในการติดตอส่ือสารไดสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

๒) การจัดทําแบบฟอรมการตรวจราชการทั้งการตรวจราชการแบบปกติ และการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการที่เปนแบบมาตรฐาน  

การจัดทําแบบฟอรมการตรวจราชการทั้งการตรวจราชการแบบปกติ และการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการที่เปนแบบมาตรฐานในสวนของกรมและกระทรวงเพื่อใหงายตอการนําไปประยุกตใช 

โดยมติของกลุมเห็นควรจัดทําแบบฟอรมการตรวจราชการทั้งการตรวจราชการแบบปกติ และการตรวจราชการ

แบบบูรณาการที่เปนแบบมาตรฐาน เพ่ือสะดวกในการนําขอมูลมาแลกเปล่ียน จัดทํารายงาน และเปนประโยชน

ในการจัดทําระบบฐานขอมูลการตรวจราชการ โดยขั้นตอนตอไป สวนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สตร.สป. 

จะดําเนินการเรียกประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบมาตรฐานในภายหลังตอไป 



-๑๐- 

 
๑.๔ การประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
       ๑.๔.๑ แบบประเมินโครงการ 

            สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. ไดจัดทําแบบประเมินผลโครงการฯ เพ่ือวัด

ความรู/ความเขาใจ  และความพึงพอใจ ในการสัมมนาในครั้งนี้  เปน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑) ประเด็นการวัดความรูความเขาใจของโครงการฯ ในประเด็นยอย ๓ ประเด็น 

  ๑.๑) เร่ือง ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมี

ประสิทธิภาพ 
๑.๒) เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application 
๑.๓) การวัดความรูความเขาใจจากการแบงกลุมเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น

ตางๆ ดังนี้ 
  (๑) เร่ือง การตรวจราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย  
  (๒) เร่ือง การจัดทาํรายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคาํรับรองการ

ปฎิบตัิราชการฯ (ขอเสนอแนะ) 
  (๓) เร่ือง  การจัดทําระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช  Web  Application 

เชน ระบบ E- Inspection  Web board 
 
 ๒) ประเด็นการวัดความพึงพอใจของโครงการฯ 
  ประเด็นการวัดความพึงพอใจของโครงการฯ สํานักฯ ไดกําหนดประเด็น ประกอบดวย 

(๑)เนื้อหาของการสัมมนาตรงประเด็นและตอบวัตถุประสงคของโครงการ  (๒) ประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา  

(๓) การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  ความรูความเชี่ยวชาญของวิทยากร  

และ(๔)ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา   เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ 
 ๓) ประเด็นขอเสนอแนะ  

 
๑.๔.๒ เกณฑในการประเมนิผล 

  คณะทํางานประเมินผล ไดใชแนวคิดในการวัดระดับความความรู/ความเขาใจ และความพึง

พอใจของLikert ในการวัดระดับความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการ
ตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราว

รองทุกข สป. ในครั้งนี้ 
ลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบตัวเลข (Numerical Rating Scale) 

ประมาณคา ๕ ระดับ คือ     
 
 
 



-๑๑- 

 
ระดับความรู/ความเขาใจ และความพึงพอใจ   ระดับคะแนนที่ได 

 นอยที่สุด      ไดคะแนน ๑ 

 นอย       ไดคะแนน ๒ 

 ปานกลาง      ไดคะแนน ๓ 

 มาก       ไดคะแนน ๔ 

 มากที่สุด      ไดคะแนน ๕ 

 

เกณฑการแปลผล 
กําหนดเกณฑการแปลผล ใชแบงคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปล จากคะแนนสูงสุด 5 

คะแนน ต่ําสุด ๑ คะแนน แบงเปน ๓ ระดับ โดยวิธีการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                จาํนวนชั้น 
 ๑.๓๓               =          ๕ – ๑ 

                                            ๓ 
 
 คาเฉลี่ย            ความหมาย 

 ๑.๐๐ – ๒.๓๓  มีระดับความรู/ความเขาใจ  และความพึงพอใจนอย 

 ๒.๓๔ – ๓.๖๗  มีระดับความรู/ความเขาใจ  และความความพึงพอใจปานกลาง 

 ๓.๖๘ – ๕.๐๐   มีระดับความรู/ความเขาใจ  และความความพึงพอใจมาก 
    

๑.๔.๓ สรุปผลการประเมิน 

      ผลการประเมิน  โดยการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีทางสถิติที่ไดจากกลุมตัวอยาง  ซึ่งจาก

การแจกแบบประเมินใหกับผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการการตรวจราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๑๑๐ ชุด เพ่ือประเมินผลความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของ

โครงการฯ   ทั้งนี้การนําเสนอผลการประเมินนี้  แบงออกเปน 4 สวน คือ  
 สวนที่ ๑ จํานวนผูเขารวมสัมมนาโครงการฯ (สังกัดหนวยงานใด) 
 สวนที่ ๒ การวัดความรูความเขาใจของโครงการฯ  
 สวนที่ ๓ การวัดความพึงพอใจของโครงการฯ 
 สวนที่ ๔ ขอเสนอแนะ(จากแบบประเมิน)  

๑) สวนที่ ๑ จํานวนผูเขารวมสัมมนาโครงการฯ (สังกัดหนวยงานใด) 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมนิสามารถสรุปจํานวนผูเขารวมสัมมนาโครงการฯ

(สังกัดหนวยงานใด)ของกลุมตัวอยาง โดยมีผูเขารวมสัมมนาตอบแบบประเมินกลบัมา จาํนวน ๙๐ คน คดิเปน

รอยละ๘๑.๘๑ จากจาํนวนทั้งหมด ๑๑๐ คน ซึ่งรายละเอียดของผลการประเมิน (ตามตารางที่ ๑) 
 
 



-๑๒- 

 
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวน รอยละผูเขารวมสัมมนาโครงการ ฯ (สังกัดหนวยงานใด) 

จํานวนผูเขารวมสัมมนาโครงการฯ ลําดบั

ที่ 
หนวยงาน 

กลุม ๑ กลุม ๒ กลุม ๓ รวม 

๑) สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 

๙ ๑๓ ๑๙ ๔๑ 
(๔๕.๖) 

๒) กรมการปกครอง ๒ ๓ ๕ ๑๐ 
(๑๑.๑) 

๓) กรมการพัฒนาชุมชน ๓ ๑ - ๔ 
(๔.๔) 

๔) กรมที่ดิน ๕ ๕ ๕ ๑๕ 
(๑๖.๗) 

๕) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ ๒ ๓ ๘ 
(๘.๙) 

๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒ ๒ ๓ ๗ 
(๗.๘) 

๗) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๑ ๒ ๒ ๕ 
(๕.๖) 

รวม ๒๕ ๒๘ ๓๗ ๙๐ 
(๑๐๐) 

 
จากตารางที่ ๑ พบวากลุมตัวอยาง  จํานวน ๙๐ คน สวนใหญเปนเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย   จํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอยละ๔๕.๖ รองลงมากรมที่ดิน จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗  กรมการ

ปกครอง  จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอย ๑๑.๑  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๘  คน คิดเปนรอย ๘.๙      

กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๗ คน  คิดเปนรอย ๗.๘  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จํานวน ๕  คน       

คิดเปนรอย ๕.๖  ตามลําดับ และนอยที่สุด คือ กรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๔ คน  คิดเปนรอยละ ๔.๔  
๒) สวนที่ ๒ การวัดความรูความเขาใจของโครงการฯ 

๒.๑) ประเด็นการวัดความรูความเขาใจของโครงการฯ ในประเด็นยอย ๓ ประเด็น 
         ๑.๑) เร่ือง ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมี

ประสิทธิภาพ (ตามตารางที่ ๒)    
๑.๒) เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application (ตาม

ตารางที่ ๓)    
๑.๓)  วัดความรูความเขาใจจากการแบงกลุมเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

          (๑) เร่ือง การตรวจราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย 
(ตามตารางที่ ๔.๑)    
 



-๑๓- 

 
          (๒) เร่ือง การจดัทาํรายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการ

ปฎิบตัิราชการฯ (ขอเสนอแนะ) (ตามตารางที่ ๔.๒)    
           (๓) เร่ือง  การจัดทําระบบฐานขอมูล และการพฒันาการใช  Web  Application 
เชน ระบบ E- Inspection  Web board (ตามตารางที่ ๔.๓)    

 
ตารางที่ ๒   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการวัดความรู/ความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศทีด่ี  
                สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  

X

ระดับความรูและความเขาใจ 

ขอ ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ที่สุด 

 
 ระดับ 

๑) ทานไดรับความรูและแนวคดิ

เก่ียวกับระบบขอมูลสารสนเทศ ฯ 

๖ 
(๖.๗) 

๖๐ 
(๖๖.๗) 

๖ 
(๖.๗) 

- - ๓.๘๐ มาก 

๒) ทานไดรับความรู เนื้อหาสาระที่

บรรยายกอใหเกิดความเขาใจระบบ

ขอมูลสารสนเทศฯ 

๔ 
(๔.๔) 

๖๑ 
(๖๗.๘) 

๒๕ 
(๒๗.๘) 

- - ๓.๗๖ มาก 

๓) ทานมีความรูและแนวทางทีส่ามารถ

นําไปประยุกตใชในการทํางาน 
๙ 

(๑๐.๐) 
๕๒ 

(๕๗.๘) 
๒๗ 

(๓๐.๐) 
- - ๓.๗๕ มาก 

รวม ๓.๗๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๒ พบวากลุมตัวอยางในภาพรวมสวนใหญมีความรู/ความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี

สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  ในระดับมาก ( X = ๓.๗๗) และเมื่อพิจารณาเปน    

รายขอ พบวากลุมตัวอยางไดรับความรูและแนวคิดเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ ฯ ในระดับมาก              

( X = ๓.๘๐ )   รองลงมาคือ ไดรับความรู เนื้อหาสาระที่บรรยายกอใหเกิดความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศฯ 

ในระดับมาก ( X = ๓.๗๖)   และมีความรูและแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน ในระดับมาก  

( X = ๓.๗๕)   ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

 
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช                 
                     Web Application 

Xระดับความรูและความเขาใจ 

ขอ ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ที่สุด 

 
ระดับ 

๑) ทานไดรับความรูการจัดทําระบบ

ฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  
Web Application 

- 
๒๙ 

(๓๒.๒) 
๕๓ 

(๕๘.๙) 

๘ 
(๘.๙) 

- ๓.๒๓ 
ปาน

กลาง 

๒) ทานไดรับความรู เนื้อหาสาระที่

บรรยายกอใหเกิดความเขาใจ 
- 

๔๑ 
(๔๕.๖) 

๔๖ 
(๕๑.๑) 

๓ 
(๓.๓) 

- ๓.๔๒ 
ปาน

กลาง 
๓) ทานมีความรูและแนวทางที่

สามารถนาํไปประยุกตใชในการ

ทํางาน 

๑ 
(๑.๑) 

๓๖ 
(๔๐.๐) 

๔๓ 
(๔๗.๘) 

๑๐ 
(๑๑.๑) 

- ๓.๓๑ 
ปาน

กลาง 

รวม ๓.๓๑ 
ปาน

กลาง 
 
 จากตารางที่ ๓ พบวากลุมตัวอยางในภาพรวมสวนใหญการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการ

พัฒนาการใช  Web Application ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๑) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวากลุม

ตัวอยางไดรับความรู เนื้อหาสาระที่บรรยายกอใหเกิดความเขาใจ ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๒)   รองลงมา

คือ มีความรูและแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๑)   และไดรับ

ความรูการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๓)   
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

 
ตารางที่ ๔.๑ แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการวัดความรู/ความเขาใจของโครงการฯ(กลุมที่ ๑)   
การตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวง 

X

ระดับความรูและความเขาใจ 

ขอ ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 
 ระดับ 

๑) ทานไดรับความรูพ้ืนฐานและ

แนวคดิการตรวจราชการเพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรของ

กระทรวง 

- 
๒๕ 

(๑๐๐) 
- - - ๔.๐๐ มาก 

๒) ทานไดรับความรู จากการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ของ

ผูเขารวมสัมมนาภายในกลุม และ

กอใหเกิดความเขาใจการตรวจ

ราชการฯ 

- 
๒๕ 

(๑๐๐) 
- - - ๔.๐๐ มาก 

๓) ทานมีความรูและแนวทางที่

สามารถนาํไปประยุกตใชในการ

ทํางาน 

๑๘ 

(๗๒.๐) 
๗

(๒๘.๐) 
- - - ๔.๒๘ มาก 

รวม ๔.๐๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑ กลุมตัวอยางกลุมที่ ๑ มีจํานวน ๒๕  คน  พบวาในภาพรวมสวนใหญมีความรู/ความ

เขาใจการตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวง ในระดับมาก ( X = ๔.๐๙) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวากลุมตัวอยางมีความรูและแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานในระดับมาก  

( X = ๔.๒๘)   รองลงมาคือ ไดรับความรูพ้ืนฐานและแนวคิดการตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของ

กระทรวง และไดรับความรู จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาภายในกลุม และกอใหเกิด

ความเขาใจการตรวจราชการฯ ในระดับมาก ( X = ๔.๐๐)   ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

 
ตารางที่ ๔.๒   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการวัดความรู/ความเขาใจของโครงการฯ (กลุมที่ ๒)   
การจัดทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการปฎิบัติราชการฯ (ขอเสนอแนะ)  

Xระดับความรูและความเขาใจ 

ขอ ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 
ระดับ 

๑) ทานไดรับความรูพ้ืนฐานและแนวคดิ

การจัดทํารายงานการตรวจราชการให

เปนมาตรฐานตามคาํรับรองการปฏิบัติ

ราชการฯ (ขอเสนอแนะ) 

๑๑ 
(๓๙.๓) 

 
๑๖ 

(๕๗.๑) 

 

๑ 
(๓.๖) 

- - ๔.๓๕ มาก 

๒) ทานไดรับความรู จากการแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นของผูเขารวมสัมมนา

ภายในกลุม และกอใหเกิดความเขาใจ

การจัดทํารายงานตรวจราชการฯ 

 
๑๖ 

(๕๗.๙) 

 

๑๒ 
(๔๒.๙) 

- - - ๔.๕๗ มาก 

๓) ทานมีความรูและแนวทางทีส่ามารถ

นําไปประยุกตใชในการจัดทาํรายงานฯ 

 
๙ 

(๓๒.๑) 

 
๑๙ 

(๖๗.๙) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔.๓๒ 

 
มาก 

รวม 
๔.๔๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ กลุมตัวอยางกลุมที่ ๒ มีจํานวน ๒๘  คน  พบวาในภาพรวมสวนใหญมีความรู/ความ

เขาใจการจัดทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการปฎิบัติราชการฯ (ขอเสนอแนะ)      

ในระดับมาก ( X = ๔.๔๑) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวากลุมตัวอยางไดรับความรู จากการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาภายในกลุม และกอใหเกิดความเขาใจการจัดทํารายงานตรวจราชการฯ       

ในระดับมาก ( X = ๔.๕๗)   รองลงมาคือ ไดรับความรูพ้ืนฐานและแนวคิดการจัดทํารายงานการตรวจราชการ

ใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ (ขอเสนอแนะ) ( X = ๔.๓๕) และมีความรูและแนวทางที่

สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดทํารายงานฯ  ( X = ๔.๓๒) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 

 
ตารางที่ ๔.๓   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยการวัดความรู/ความเขาใจของโครงการฯ 

 (กลุมที่ ๓)  การจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application  

Xระดับความรูและความเขาใจ ขอ ประเด็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 

 ระดับ 

๑) ทานไดรับความรูพ้ืนฐานและแนวคิดการ

จัดทําระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการ

ใช Web Application   

๓ 
(๘.๑) 

๓๒ 
(๘๖.๕) 

๒ 
(๕.๔) 

- - ๔.๐๒ มาก 

๒) ทานไดรับความรู จากการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาภายใน

กลุม และกอใหเกิดความเขาใจการ

จัดระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช 
Web Application   

๓ 
(๘.๑) 

๓.๓ 
(๘๙.๒) 

๑ 
(๒.๗) 

- - ๔.๐๕ มาก 

๓) ทานมีความรูและแนวทางที่สามารถนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน 
๙ 

(๒๔.๓) 
๒๗ 

(๗๓) 

๑ 
(๒.๗) 

 
- 

 
- 

๔.๒๑ มาก 

รวม 
๔.๐๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ กลุมตัวอยางกลุมที่ ๓ มีจํานวน ๓๗ คน  พบวาในภาพรวมสวนใหญมีความรู/ความ

เขาใจการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application ในระดับมาก ( X = ๔.๐๙) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวากลุมตัวอยางมีความรูและแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน           

ในระดับมาก ( X = ๔.๒๑)   รองลงมาคือ ไดรับความรู จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา

ภายในกลุม และกอใหเกิดความเขาใจการจัดระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช Web Application ในระดับ

มาก ( X =๔.๐๕) และไดรับความรูพ้ืนฐานและแนวคิดการจัดทําระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช Web 

Application  ในระดับมาก  ( X =๔.๐๒) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

 
๓) สวนที่ ๓  การวัดความพึงพอใจของโครงการฯ 

สํานักฯ ไดกําหนดประเด็น ประกอบดวย (๑)เนื้อหาของการสัมมนาตรงประเด็นและตอบ

วัตถุประสงคของโครงการ  (๒) ประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา  (๓) การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  ความรูความเชี่ยวชาญของวิทยากร  และ(๔)ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา   ซึ่ง
ผลการประเมิน (ตามตารางที่ ๕)  

ตารางที่ ๕   แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอโครงการฯ 

Xระดับความพึงพอใจ ขอ ประเด็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ที่สุด 

 ระดับ 

๑) เนื้อหาของการสัมมนาตรง

ประเด็นและตอบ

วัตถุประสงคของโครงการ 

๒ 
(๒.๒) 

๔๕ 
(๕๐.๐) 

๓๘ 
(๔๒.๒) 

๕ 
(๕.๖) 

- ๓.๔๘ ปาน

กลาง 

๒) ประโยชนที่ไดรับจากการ

สัมมนา 

๓ 
(๓.๓) 

๔๗ 
(๕๒.๒) 

๓๖ 
(๔๐.๐) 

๔ 
(๔.๔) 

- ๓.๕๗ ปาน

กลาง 

๓) การนําความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชนและสามารถนาํไป

ปฏิบัตไิดจริง 

๒ 
(๒.๒) 

๕๐ 
(๕๕.๖) 

๓๖ 
(๔๐.๐) 

๒ 
(๒.๒) 

- ๓.๕๗ ปาน

กลาง 

๔) ความรูความเชี่ยวชาญของ

วิทยากร 

๖ 
(๖.๗) 

๖๙ 
(๗๖.๗) 

๑๕ 
(๑๖.๗) 

- 
 

- ๓.๙๐ มาก 

๕) ความพึงพอใจของผูเขารวม

สัมมนา 

๒ 
(๒.๒) 

๕๙ 
(๖๕.๖) 

๒๔ 
(๒๖.๗) 

๓ 
(๓.๓) 

๒ 
(๒.๒) 

๓.๖๒ ปาน

กลาง 

รวม 
๓.๖๒ 

ปาน

กลาง 

 
จากตารางที่ ๕ กลุมตัวอยาง  พบวาในภาพรวมสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสํานักตรวจ

ราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๖๒) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวากลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความรูความเชี่ยวชาญของวิทยากร ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๙๐)   

รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา  ในระดับปานกลาง ( X =๓.๖๒) ประโยชนที่ไดรับจากการ

สัมมนา,การนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ในระดับปานกลาง ( X =๓.๕๗) 

และเนื้อหาของการสัมมนาตรงประเด็นและตอบวัตถุประสงคของโครงการ  ในระดับปานกลาง ( X =๓.๔๘) 
ตามลําดับ 

 



-๑๙- 

 
ตารางที่ ๖  สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
              ราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.  
                   (ความรู/ความเขาใจ และความพึงพอใจตอโครงการฯ) 

คาเฉลี่ย 

ความรู/ความเขาใจ 

ลําดับ

ที่ 
กลุม ระบบขอมูลสารสนเทศ

ที่ดี สามารถสนับสนุน

การตรวจราชการใหมี

ประสิทธิภาพ 

การจัดทํา

ระบบ

ฐานขอมูล  

และการ

พัฒนาการใช   
Web 

Application  

ตาม

ประเด็น

ตางๆ

ตามที่

แบงกลุม 

ความพึง

พอใจตอ

โครงการฯ 

รวม 

๑. กลุม ๑ การตรวจราชการ 
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร

ของกระทรวงมหาดไทย 

๓.๙๓ ๓.๕๔ ๔.๐๙ ๓.๖๐ ๓.๗๙ 

๒. กลุม ๒ การจดัทํารายงาน

การตรวจราชการใหเปน

มาตรฐานตามคํารับรองการ

ปฎิบัติราชการฯ 
(ขอเสนอแนะ) 

๓.๔๗ ๓.๐๖ ๔.๔๑ ๓.๖๕ ๓.๖๔ 

๓. กลุม ๓ การจดัทําระบบ

ฐานขอมูล และ การ

พัฒนาการใช    Web  
Application  
เชน ระบบ E- Inspection  
Web board 

๓.๕๐ ๓.๓๕ ๔.๐๙ ๓.๖๓ ๓.๖๔ 

รวม ๓.๖๓ ๓.๓๑ ๔.๑๙ ๓.๖๒ ๓.๖๙ 

 
จากตาราง ๖ กลุมตัวอยาง  พบวาภาพรวมตอโครงการสวนใหญมีความรูความเขาใจ และความพึง

พอใจในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) 

สวนใหญมีความรูความเขาใจระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี สามารถสนับสนุนการตรวจราชการใหมี

ประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๖๓)   
 

 



-๒๐- 

 
สวนใหญความรูความเขาใจการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใชWeb Application ในระดับ

ปานกลาง ( X = ๓.๓๑) 

สวนใหญความรูความเขาใจตามประเด็นตางๆตามที่แบงกลุม ในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) 

สวนใหญความพึงพอใจตอโครงการฯ  ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๖๒) 
สรุปผล ผูเขาสัมมนาไดรับความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  และกระบวนการตรวจราชการอยางมีระบบ   

สามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองยุทธศาสตรตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  และสามารถวิเคราะหและเขียนรายงานการตรวจราชการไดอยางมีมาตรฐานมีคุณคาเปนไปตาม
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลโดยนําไปใชในการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  และสามารถพัฒนาการใช 

Web Application   
 

๔) สวนที่ ๔ ขอเสนอแนะ 
    ๔.๑) เร่ือง การตรวจราชการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวง 

   (๑) ควรทําความเขาใจใหกับหนวยรับการตรวจราชการ  ใหตรงกับผูตรวจราชการ

หรือหนวยตรวจราชการ  โดยเฉพาะความเขาใจในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ การรายงาน วิเคราะห 

ฯลฯ ใหสามารถตอบคาํถามไดตรงประเด็น/วตัถุประสงค  ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
   (๒) ควรบูรณาการหนวยงานในระดับกรม  โดยเริ่มจากการจัดทําแผนตรวจราชการ

โครงการ/แผนงาน  การตรวจราชการแบบบูรณาการ    
   (๓) ควรมีการจัดตั้งคณะทาํงานในระบบการบูรณาการฯและกําหนดภารกิจใหชัดเจน 

    ๔.๒) เร่ือง การจัดทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (ขอเสนอแนะ) 
   (๑) ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  และผูชวยผูตรวจราชการกรม รวมถึง

เจาหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการ  ควรมีการประสานการทํางานรวมกันโดยสม่าํเสมอ 
   (๒) การเขียนรายงานการบรูณาการ  ควรใหกระทรวงเปนผูจดัทําและสงใหกรม

พิจารณาวามีสวนใดจะเพิ่มเติมขอส่ังการหรือไม  หากไมก็ใหลงชื่อในรายงานดังกลาว  ไมควรใหกรมเขียน

รายงานเอง เพราะเห็นวาเปนการซ้าํซอนกัน   
   (๓) รวมจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ  หรือการตรวจสอบผลการตรวจราชการ

ในแตละรอบ  ใหมีความเขาใจและมีความเห็นตรงกัน กอนนําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี   

  ๔.๓) เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช  Web Application 

   (๑)ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และนํามาปรับใชกับงานการตรวจราชการให

มากขึ้น 

   (๒)ควรเผยแพรขอมูลขาวสาร ระหวาง กระทรวงฯ กับกรมฯ ใหมีความสะดวกและ

รวดเร็ว 
 



-๒๑- 

 
   (๓)ควรมีการจัดทําผังขอมูลระหวางกระทรวงกับกรมฯ เม่ือเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

ซึ่งกันและกัน 
      (๔) ควรมีการประชาสัมพันธ เก่ียวกับผูตรวจราชการกระทรวง กรม /ทําเนียบ 

ผูตรวจราชการฯ และผูชวยผูตรวจราชการฯ  เพ่ือใชในการประสานงาน 
      (๕) ผูใชงานควรหมั่นปฏิบตัิในการใช  เพ่ือใหเกิดความชํานาญ 

(๖)ควรมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานในกระทรวงมหาดไทย และ

บูรณาการการใชประโยชนรวมกัน 
   (๗) ควรมีการพัฒนาความรูและการปรับใช IT ในกระบวนงานการตรวจราชการมากขึ้น 
   (๘) ควรมีการประชุมเพื่อรับฟงผล ปญหา/อุปสรรค  ขอเสนอแนะ จากการใช Web 

Application  ทกุเดือน 

   (๙) ควรใหแตละกรม สงรายชื่อเจาหนาที่ผูตดิตอประสานงานในการใหขอมูลตางๆ 
    
 

  ๔.๔) เร่ืองอื่นๆ  

อยากใหมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติอยางนีทุ้กปงบประมาณ  โดยอาจจะกําหนดใหมกีาร

จัด ๓ ระยะ  คือ กอนดําเนนิโครงการ ระหวางดําเนินการโครงการ และหลังดําเนนิโครงการ  ตลอดจนควรที่จะ

เนนในการปฏบิัติงานใหมากกวานี้ เพ่ือจะไดเกิดการเรียนรูจากการปฏบิัติจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 

 
ภาพกิจกรรม 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ 
ตรวจราชการตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 
พิธีเปดและการบรรยายพิเศษการสัมมนาฯ  

เร่ือง ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี สามารถสนับสนนุการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  
โดยนายประชา เตรตัน รองหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

และนายดํารงชัย  พุมสงวน ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข กลาวรายงาน 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 

 
การบรรยายการจัดทําระบบฐานขอมูล  และการพัฒนาการใช Web Application 

โดยนายกฤษณ  ธนาวณิช ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

                               
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 

 
การแบงกลุมสมัมนาเรื่อง การตรวจราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



-๒๕- 

 
การแบงกลุมสมัมนา เร่ือง การจัดทํารายงานการตรวจราชการใหเปนมาตรฐาน 

ตามคาํรับรองการปฎิบัติราชการฯ (ขอเสนอแนะ) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 

 
การแบงกลุมสมัมนา เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูล และการพัฒนาการใช 

Web  Application เชน ระบบ E- Inspection  Web board 
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