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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 

 
ค าน า 

  
  คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น เครื่องมือ
ประกอบการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการตรวจราชการ ตลอดจนแบบฟอร์มและรูปแบบ
การเขียนรายงาน และข้อมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการต่อไป 

 

 
ส านักตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 

สารบัญ 
 สรุปสาระส าคัญ ก 

บทที่ 1 บทน า 1 

บทที่ 2 การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 5 

บทที่ 3 การตรวจราชการในพ้ืนที่ 8 

บทที่ 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 14 

บทที่ 5 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 16 

ภาคผนวก   
1 ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 
2 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557   

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

(5) 

3 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 198/2557 ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน  2557  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

(7) 

4 กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญการด าเนินการตาม 
กรอบประชาคมอาเซียน  ปี 2558 

(9) 

5 กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  

(22) 

6 กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ  และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(28) 

7 กรอบแนวทางการตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน  

(34) 

8 ตัวอย่างการพิจารณาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ในเบื้องต้น และ
คัดเลือกประเด็น/จุดเน้นในการตรวจราชการที่เก่ียวข้องแต่ละจังหวัด 

(37) 

9 ตัวอย่าง Inspection Guideline (55) 
10 รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ของผู้ตรวจราชการ เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 
ปี 2558 ของ  
  - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
         - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
 
 

(61) 
(78) 

11 รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ 
  - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
         - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
 
 

(83) 
(92) 

12 กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (98) 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ก 
 

สรุปสาระส าคัญ 
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ล าดับ สาระส าคัญ รายละเอียด หน้า 
1 กรอบการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ 
 การตรวจราชการแบบบูรณาการ (5 ร่วม) 

- ร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการและเครื่องมือ 
ชุดเดียวกัน 

- ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติ
เดียวกัน 

- ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจน
รายงานผลการตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจ าปีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

- ร่วมสร้างภาคีภาคราชการ ร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับพื้นที่ 

 -  ร่วมรับการประเมิน ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมิน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management 
Score Point) ร่วมกัน 

1 

    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 
วรรคสี่ โดยก าหนดให้การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งใน
การบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ  อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

5 

2 ยุทธศาสตร์การ 
ตรวจราชการแบบ 
บูรณาการ ปี 2558 

วิสัยทัศน์  เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน
การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  
1. การขับเคลื่อนการบูรณาการ และบริหารจัดการด้านการตรวจราชการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน 
2. เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือขจัดปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานและสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและฝ่าย
บริหารสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  
ประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Issue) 
2. การตรวจก ากับติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่

3 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ข 
 

ล าดับ สาระส าคัญ รายละเอียด หน้า 
ประยุกต์ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของ
ประชาชน 

3 กระบวนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 กระบวนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ 
 กระบวนการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
(ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการแต่ละกระบวนการ) 

3 
 
 
 

(ภาคผนวก 1) 
3 สรุปสาระส าคัญของ

แผนการตรวจราชการ
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง 
การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

 แผนผังการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

6 และ
ภาคผนวก 2 

 
7 

4 กรอบแนวทางการ
ตรวจติดตาม 

4.1  การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  ปี 2558 
 วิธีการ : ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 
จังหวัด  (จ านวน 4 จุดเน้น 13 ด้าน)  
 ช่วงเวลา :  

รอบที่ 1 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558   

รอบที่ 2  ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  
2558  (ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ) 

8 และ 
ภาคผนวก 

4 

  4.3 โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ และ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิธีการ : ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน ในจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมาย การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
(รอบที่ 1) และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (รอบที่ 2) ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่คณะผู้ตรวจราชการ
เห็นสมควร 
 ช่วงเวลา  :  

รอบที่ 1 ร่วมกันตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิง 
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าร ิช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 
 รอบที่ 2  ช่วงเดือนสิงหาคม –  กันยายน   2558  ร่วมกันตรวจติดตาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 และ 
ภาคผนวก 

6 

  4.4 การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 วิธีการ : ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ ในคราวลงพื้นที่

9 และ 
ภาคผนวก 
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ค 
 

ล าดับ สาระส าคัญ รายละเอียด หน้า 
ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบ
บูรณาการตามดุลยพินิจและความเหมาะสม  
 ช่วงเวลา  :  

รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558  
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558  

5 ขั้นตอนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ในพื้นที ่

 การเตรียมการก่อนออกตรวจ 
 การตรวจติดตามในพื้นที่ 
 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

9 - 13 

6 Inspection 
Guideline  

เอกสารประกอบการตรวจราชการในแต่ละรอบ ประกอบด้วย รายละเอียดการ
ตรวจราชการและการ Checklist (Process Checklist และ On Hand 
Checklist) 

ภาคผนวก 
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7 การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการฯ  
ในแต่ละเรื่อง 

  

 (1) การด าเนินการ
ตามกรอบประชาคม
อา เซี ยน  ปี  2558  
และ 
(2) ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการรายรอบรายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
คร้ังที่ 1  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ คร้ังที่ 2 ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2558   
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จะจัดท ารายงานภาพรวมรายโครงการ ตามรูปแบบ
รายงานที่ก าหนด เสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 
ครั้งที่ 2  ภายในวันที่  30  กันยายน 2558 

10 – 11 
 
 
 

10 - 11 

 (3) โ ค ร ง ก า รต าม
แผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้ นที่ ประยุ กต์ตาม
พระราชด าริ  และ
โครงการขับเคลื่อน
ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจติดตาม 
จ านวน 2 ครั้ง  
 คร้ังที่ 1 รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 คร้ังที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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 (4) การด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรม
ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท าและส่งรายงานผลการ 
ตรวจติดตาม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลการตรวจติดตาม
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และครั้งที่ 2  ส่งรายงานผลการตรวจ
ติดตามภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง และส า เนารายงานผลดังกล่ าวให้ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 2 คร้ัง คร้ังที่ 1  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 2  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

11 

8 รูปแบบรายงาน  รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย

ภาคผนวก 10 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ง 
 

ล าดับ สาระส าคัญ รายละเอียด หน้า 
การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 

 รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
ภาคผนวก 11 

9 การจัดท าแผนและ
พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการโดย คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ภาคผนวก 2 

10 การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจราชการ 
ในลักษณะภาพรวม 
ทั้งประเทศ 

 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Semi-Annual 
Inspection Report : SAIR) 

 รายงานผลการตรวจราขการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 
2015) 

14 - 15 

11 การติดตามประเมนิผล
การตรวจราชการแบบ 
บูรณาการ 

ร่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ใน 4 มิติ ได้แก ่

(1) มิติประสิทธิผล 2 ตัวชี้วัด 
(2) มิติคุณภาพการให้บริการ 2 ตัวชี้วัด 
(3)* มิติประสิทธิภาพ 1 ตัวชี้วัด 
(4)* มิติการพัฒนาองคก์ร 1 ตัวชี้วัด  

 

16 – 17 และ
ภาคผนวก 
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คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 1 
 

บทที่  1 
บทน า 

1.1 นิยามการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

  การตรวจราชการบูรณาการ หมายถึง   

    ร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการและเครื่องมือชุดเดียวกัน 

    ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน 

    ร่วมให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจนรายงานผลการ 

ตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจ าปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    ร่วมสร้างภาคีภาคราชการ ร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการ 

ตรวจราชการระดับพ้ืนที ่

    ร่วมรับการประเมิน ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือ

บรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน 

1.2  กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  การก าหนดกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีแนวคิดจาก

นโยบายรัฐบาล (พลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จ านวน 11 ด้าน  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เจตนารมณ์/นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปัญหาเร่งด่วน

ของประเทศ และความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ  แผนบูรณาการงบประมาณ 14 แผนบูรณาการ และแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริและการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังปรากฏแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 2 
 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 3 
 

1.3  ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
 วิสัยทัศน์  เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ  
 1. การขับเคลื่อนการบูรณาการ และบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน 
 2. เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 3. ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและฝ่ายบริหารสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  
 ประเด็นยทุธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) 
 กลยุทธ์ การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเน้นการบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล ตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบ
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจติดตามนโยบายดังกล่าว และจากสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตรวจก ากับติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ ตรวจก ากับติดตามในพื้นทีร่่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการจัดการ
พัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรน้ า ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการที่ดินท ากิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาการรุกล้ าที่ดิน 
เป็นต้น ตามแนวทางพระราชด าริที่เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็นเจ้าของการพัฒนา 
สามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน 
 กลยุทธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  ของประชาชน และรับทราบปัญหาของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และต้องการให้
ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ 

1.4  กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อย ดังนี้ 
  4.1 กระบวนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
  4.2 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นท่ี 
  4.3 กระบวนการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  4.4 กระบวนการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ดังปรากฏแผนภาพที่  2 
(ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละกระบวนการ ปรากฏตามภาคผนวก 1) 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 4 
 

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 5 
 

บทที่  2 
การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

2.1  ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
  การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
2558 เป็นการด าเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และส านักงานจเรต ารวจแห่งชาติ  ตลอดจน
บุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ  โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกระบวนการย่อย/ขั้นตอนส าคัญ  ดังนี้ 
 2.1.1 จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปี ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  (ซึ่งใน
ค าสั่งจะระบุสาระส าคัญเก่ียวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมไว้ด้วย)  
   ประชุมผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาและขอความเห็นพ้องกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่ 
   จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปี ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง  (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 
เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ปรากฏ  
ในภาคผนวก 2) 
 2.1.2 จัดท าร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
   รวบรวมค าสั่งแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงที่ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ  
   แต่ งตั้ งคณะท างานฯ เ พ่ือขับ เคลื่ อนการตรวจราชการแบบบู รณาการของ 
ผู้ตรวจราชการ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 198/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏในภาคผนวก 3) 
   ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ และเสนอที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงพิจารณาเห็นชอบเพ่ือ
บรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
   ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.3 น าเสนอแผนการตรวจราชการฯ ต่อนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และ/หรือ
พิจารณา  
 2.1.4 แจ้งแผนการตรวจราชการประจ าปี และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่ องการ 
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ 
 
 

ครั้งที่ 1 
ภายในวันที่ 31 มี.ค..58 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 6 
 

แผนภาพที่ 3  การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
2.2 สาระส าคัญของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง การตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ด าเนินการตรวจราชการ ดังนี้ 
   2.2.1 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ได้แก่  ประเด็นนโยบายส าคัญการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  ปี  2558 และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตรวจก ากับติดตามโครงการในพ้ืนที่ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์
ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือกระตุ้น เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/  
ข้อร้องเรียนของประชาชน อันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   2.2.2 การตรวจราชการตามตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
   2.2.3 การตรวจราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน 
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืนๆ  
   2.2.4 การตรวจติดตามงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ดังแผนภาพที่ 4 

การจัดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของ 

ผู้ตรวจราชการ (120 วัน) 

การจัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปี 
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

จัดท าแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ   

น าเสนอแผนการตรวจราชการฯ ต่อ
นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

และ/หรือพิจารณา  

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 
 ประชุมผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีของปีถัดไป 
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาและขอความเห็นพ้องแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ  8 วรรค  4 ) 

 จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง 

กิจกรรมย่อย 
 รวบรวมค าสั่งแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงที่ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 แต่งตั้งคณะท างานฯ เพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผู้ตรวจราชการ และเสนอที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงทุก
กระทรวงพิจารณาเห็นชอบเพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 ประชุมร่วมกับกระทรวงต่างๆ  เพื่อก าหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

แจ้งแผนการตรวจราชการประจ าป ี 
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง  



 

คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 7 
 

แผนภาพที ่4  ค าสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 8 
 

บทที่  3 
การตรวจราชการในพ้ืนที่ 

3.1  แนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ 
  3.1.1 การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
   (1) ช่วงเวลาการตรวจติดตาม  
    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ตรวจติดตามร่วมกัน  
ในพ้ืนที ่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด และได้ก าหนดรอบระยะเวลาการตรวจติดตามไว้ จ านวน 2 รอบ 
ได้แก่  
    Project and  Progress Reviews ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดยตรวจติดตาม
ในพ้ืนที่ร่วมกัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ  และ  
    Monitoring / Evaluation ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558 โดยตรวจติดตามใน
พ้ืนที่ร่วมกัน ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 เพ่ือติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าการด าเนินการ และการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ในภาพรวม พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการ  
   (2) รูปแบบการตรวจติดตาม  
     การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558   
       - ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามร่วมกันในพ้ืนที่ 4 จุดเน้น  13 ด้าน   
       - กรณจีังหวัดที่ไม่ได้ตรวจติดตามร่วมกัน ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการในจุดเน้นและประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ความโดดเด่น ความเป็น 
อัตลักษณ์ของสภาพพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจ
ติดตามในจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง  และให้ความส าคัญในภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนให้เสร็จทันภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะส่วนกลาง และในเชิงนโยบาย 
     การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
      - ผู้ตรวจราชการร่วมกันคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อลงตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากพ้ืนที่และหน่วยรับตรวจ เพ่ือน ามาประกอบการก ากับ เร่งรัดติดตาม สอบทานการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หรือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบในแต่ละพ้ืนที่  
      - กรณีจังหวัดที่ไม่ได้ไปตรวจร่วมกัน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตาม
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ในแต่ละกิจกรรม และแต่ละระยะเวลาที่ก าหนด ตาม Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ กฎหมาย 
และภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งให้
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558  
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏตามภาคผนวก 4 และ 5) 
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  3.1.2 โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  และโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ช่วงเวลา และโครงการทีต่รวจติดตาม  
  ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกัน 
  รอบที่ 1 (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558) ในจังหวัด ที่มีพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  ในแต่ละเขตตรวจราชการตามที่ผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี หรือคณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควร 
  รอบท่ี 2 (ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  2558) ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป้าหมายโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละเขตตรวจราชการตามที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะผู้ตรวจราชการเห็นสมควร 
(กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  และ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏตามภาคผนวก 6) 
  3.1.3 การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
  รูปแบบและช่วงเวลาการตรวจติดตาม  
  ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ ทุกจังหวัด ในคราวลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลยพินิจและความเหมาะสม 
โดยร่วมกันตรวจติดตาม จ านวน 2 รอบ  
  รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558  
  รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 
(กรอบแนวทางการตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปรากฏตามภาคผนวก 7) 

3.2  เครื่องมือในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ 
  ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกตรวจติดตามเฉพาะจุดเน้น/ประเด็น
ที่มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ศักยภาพ ความโดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์ของสภาพพ้ืนที่จังหวัด (Area 
Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap โครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(ตัวอย่างการพิจารณาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ในเบื้องต้น และคัดเลือกประเด็น/จุดเน้น 
ในการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด ปรากฏตามภาคผนวก 8) 

3.3  ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ 
  3.3.1 การเตรียมการก่อนออกตรวจราชการ 
    (1) การเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
   ส านักตรวจราชการจัดท ารายละเอียดข้อมูล แนวทาง และกรอบประเด็นการตรวจติดตามที่ส าคัญ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการในพ้ืนที่  
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   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เตรียมการเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ประกอบด้วย 
     - จัดท าประเด็นการตรวจราชการของแต่ละประเด็นนโยบายส าคัญ (Issues) และโครงการ ที่
ก าหนดไว้ ตามแผนการตรวจราชการ เพ่ือแจ้งจังหวัด และขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด
เสนอผู้ตรวจราชการในวันที่ตรวจราชการ รวมทั้งแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ 
     - จัดท าประเด็นสอบถามที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
     - จัดท า Inspection Guideline เป็นเอกสารประกอบการตรวจราชการในแต่ละรอบ 
ประกอบด้วย รายละเอียดการตรวจราชการและการ Checklist (Process Checklist และ On Hand Checklist) 
(ตัวอย่าง Inspection Guideline ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 9) 
    (2) การประสานงาน 
     (2.1) การประสานงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวง 
     -  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งก าหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละรอบ 
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบล่วงหน้า 30 วัน 
     -  แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประเด็นการตรวจราชการในแต่ละ
เรื่องที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
    (2.2) การประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ส านักงานจังหวัด 
    -  แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอวาระงานเพ่ือให้คณะผู้ตรวจราชการเข้าพบเพ่ือหารือข้อราชการ
ในวันที่ตรวจราชการ 
    -  แจ้งส านักงานจังหวัด ขอให้จัดท าเอกสารประกอบการตรวจราชการตามประเด็นการ
ตรวจราชการที่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือจะได้ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัด 
  3.3.2 การตรวจติดตามในพื้นที ่
   (1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับโครงการที่จะตรวจติดตามตามประเด็นที่
ก าหนดไว้ในช่วงบ่ายของแต่ละจังหวัด 
   (2) แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอรายละเอียดของโครงการโดยสรุปในช่วงเช้า ที่มีการ
ประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง 
   (3) ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ/ปัญหาอุปสรรคและการให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ (เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการด้วย) 
  3.3.3 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามในแต่ละเรื่องที่ก าหนด ดังนี้ 
   (1) การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
    ผู้ตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการรายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558   

ครั้งที่ 2 - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการรายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

(รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ  
ผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  ปี 2558 และ 
ประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ปรากฏในภาคผนวก  10 และ 11) 

   (2) โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  และโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจติดตาม จ านวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  - การด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

ครั้งที่ 2 - โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

    (3) การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    ผู้ตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ จ านวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าและส่งรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558-  

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง และส าเนารายงานผลการตรวจติดตามให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

ครั้งที่ 2 - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าและส่งรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง และส าเนารายงานผลการตรวจติดตามให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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แผนภาพที ่ 5  กระบวนการตรวจราชการแบบบรูณาการในพื้นที ่

 
 
 
  

การตรวจราชการ 
แบบบูรณาการในพื้นที่ 

(รอบละ 60 วัน) 

การเตรยีมการ 
ก่อนออกตรวจ 

กิจกรรมย่อย 

- เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
- การประสานงานกับผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 /ส านักงานจังหวัด   

รายงานผลการ 
ตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 

การตรวจติดตาม 
ในพื้นที่ 

กิจกรรมย่อย 

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการประสานงานจังหวัดเกี่ยวกับโครงการที่จะ
 ตรวจติดตามในช่วงบ่ายของแต่ละจังหวัด 
- แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเสนอโครงการโดยสรุปในช่วงเช้า  
 ที่มีการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง 
- ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ/ปัญหาอุปสรรคและการให้ 
 ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (เชิญผู้ตรวจราชการ 
 กระทรวงร่วมตรวจราชการด้วย) 

การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการฯ 

กิจกรรมย่อย 

- ผู้ตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามตามรูปแบบ 
 ที่ก าหนดในแต่ละเร่ือง 
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การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558  และ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

รอบท่ี 2  
ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 

(ตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการ) 

รอบท่ี 1  
ตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 

ช่วงเวลาการด าเนินการตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1  
- ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตร ีจัดท ารายงานฯ รายเขต  ขึ้นเว็บไซต์  
  ภายในวันที่  31  มีนาคม 2558 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานภาพรวม เสนอ ปลัดกระทรวง พร้อมส าเนารายงานฯ  
  ส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2   
- ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานฯ รายเขต  น าขึ้นเว็บไซต์   
  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานภาพรวม เสนอปลัดกระทรวงพร้อมส าเนารายงานฯ  
  ส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 
ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รอบท่ี 1 
ผู้ตรวจราชการ ร่วมกันตรวจติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 

การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจ
ติดตาม  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

รอบท่ี 2  
ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อน 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  2558 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 2  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผล 

การตรวจติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

รอบท่ี 1 
ผู้ตรวจราชการ ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ   

ช่วงเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 
 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 1  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการ 
ตรวจติดตาม  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานผลการตรวจเสนอ
ปลัดกระทรวง พร้อมส าเนารายงานเสนอส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

รอบท่ี 2  
ผู้ตรวจราชการร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ  

ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  2558 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการครั้งที่ 2  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการ 
ตรวจติดตาม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานผลการตรวจเสนอ
ปลัดกระทรวง พร้อมส าเนารายงานเสนอส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี   ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6  ช่วงเวลาการด าเนินการตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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บทที่  4 
การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 

   ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักตรวจราชการ จะจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ รายงานภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Semi –
Annual Inspection report : SAIR)  และรายงานผลการตรวจราชการภาพรวม รอบที่ 2 หรือรายงานประจ าปี 
(Annual Inspection report : AIR) ซึ่งมขีั้นตอนในการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการฯ ดังนี้  

  1. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1  
  1.1 ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
   1.1.1 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวมรายงานภาพรวมผลการตรวจ
ราชการจากกระทรวง และรายงานผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และประมวลผล
การตรวจติดตาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ น าเสนอที่ประชุมคณะท างานจัดท าแผนและ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
   1.1.2 คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประชุม 
พิจารณากลั่นกรองปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย เพ่ือน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

  1.2. น าเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รอบท่ี 1 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
   1.2.1 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะระดับนโยบายที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ   
   1.2.2 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งเวียนหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 1.3 จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Semi –Annual 
Inspection report : SAIR)   
   ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวม ประมวลผลการตรวจราชการในรายงาน
ภาพรวมผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 

  2. การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 2  
 2.1 ประมวลผลการตรวจติดตาม และผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบที่ 1 เพ่ือน ามาจัดท าเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) เพ่ือน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) 
  2.2 น าเสนอบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

 2.3 จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2015) เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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 ทั้งนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีผลิตเล่มบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive 
Summary) พร้อมแผ่นซีดีรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 แจกจ่าย เผยแพร่ให้กับกระทรวง จังหวัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์/
สื่อสารมวลชน และประชาชนผู้สนใจ 

 
แผนภาพที่ 7 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 

การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจราชการ 

(135 วัน) 

ประมวลปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  

น าเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
รอบที่ 1 กราบเรียนนายกรัฐมนตร ี

กิจกรรมย่อย 
-  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวมรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการจากกระทรวง  
   และรายงานผลการตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี มาประมวลผลการ 
   ตรวจติดตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อน าเสนอคณะท างานขับเคลื่อนฯ 
-  คณะท างานขับเคลื่อนฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ 
   ผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย เพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

กิจกรรมย่อย 
จัดท าเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (E Executive  Summary) เพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี และ
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 (Annual Inspection Report: Fiscal Year 2015) 

น าเสนอบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ รอบที่ 1 (SAIR) 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(Annual Inspection Report :  

Fiscal Year 2015) 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน   

กิจกรรมย่อย 
-  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ระดับนโยบายที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการ 
   ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ   
- ส านักงานปลัดส านักนากยกรัฐมนตรี แจ้งเวียนหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง   

รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ รอบท่ี 1 

ประมวลผลการตรวจติดตาม
และผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

ราชการที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน รอบท่ี 1 

รายงานผลการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(Annual Inspection Report : 

Fiscal Year 2015) 

กิจกรรมย่อย 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวม ประมวลผลการตรวจราชการในรายงานภาพรวมผลการ
ตรวจราชการรายเขตของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 16 
 

บทที่  5 
การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

 การติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 
 6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการ
แบบบูรณาการตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการ  และด าเนินการติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการของแต่ละกระทรวงตามตัวชี้วัด 
 6.2 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ประเมิน คือ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ และผู้รับการประเมิน คือ กระทรวงต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความเห็นพ้องกรอบ 
แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
 6.3 การลงนามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีพิธีลงนามในค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง กับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 6.4 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามค ารับรองการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง ผู้รับการประเมิน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามรับรองฯ ของกระทรวงต่าง ๆ  และผู้ประเมิน คือ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 6.5 การติดตามประเมินผล 
  คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ แต่ละ
กระทรวง ตามกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
 6.6 การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 
  ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง  

 ส าหรับขั้นตอนส าคัญการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปรากฏดังแผนภาพที่ 8 
 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 17 
 

แผนภาพที่ 8 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

 
 
(กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงานปรากฏตามภาคผนวก 12) 

 

การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการฯ 

การแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผลฯ 

ประชุมปรึกษาเพื่อสร้างความเห็นพ้อง
กรอบแนวคิดการตรวจตดิตามประเมนิผล 

การติดตามประเมินผล  

การลงนามค ารบัรองการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ประชุมซักซ้อมความเขา้ใจแนวทาง 
การด าเนินการตามค ารับรองฯ 

การจัดท ารายงาน 
ผลการติดตามประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ““. . . การเดินทางตรวจราชการนั้น ส าคัญกว่าการนั่งออฟฟิศ จึงต้อง 

ปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ  จะรอเวลาเดินทางต่อเมื่อการออฟฟิศเบาบางนั้นไม่ได้ . . .”” 

  ““. . . ท่ีจะรู้ได้ว่าท่ีใดเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยนั้น ไม่มีอะไรดี ยิ่งกว่า 

ฟังเสียงราษฎร ถ้าราษฎรมีเสียงร้องว่าเดือดร้อนอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าการออฟฟิศ 

จะเงียบหรือการอื่นจะดีก็ไม่เชื่อว่าเรียบร้อย”” 

สมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  1 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (1) 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ 
ก.ย. 

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

รอบที่ 1 (Project and Progress Review) รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation) 
1 การจัดท าแผนการตรวจราชการ  

 
1.1 จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

               
 

 

 
 ประชุม ผต.นร. เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการ

ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  

             
 26 ก.ย. และ 

22 ต.ค. 57 

  ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและขอความเห็นพ้องกรอบการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรคสี่  

                              3 พ.ย. 57 

 
  จัดท าค าสั่งการตรวจราชการประจ าปี ของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี เสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามใน
ค าสั่ง 

   
 

           
 นรม. ลงนาม  

29 .ธ.ค.57 

 1.2 จัดท ารา่งแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ                  

 

 แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่ อนการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ  ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และมีการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

  

 

 

 

          

 18 พ.ย. 57 
14 ม.ค.58 

 

 
 จัดประชุมปรึกษาหารือ Focal Point เพื่อจัดท าแผนการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ ผต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   

  
                        

 12 พ.ย. 57 
 

 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจเขตตรวจราชการ แลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น และจัดท า
ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  

   

 

           

 23 ธ.ค. 57 

                   



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2) 
 

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ 
ก.ย. 

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

รอบที่ 1 (Project and Progress Review) รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation) 

 

1.3 การน าสนอร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  น าร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กราบเรียน 
นรม. เพื่อพิจารณาน าเสนอ ครม.เพื่อทราบและแจ้งกระทรวงต่าง  ๆ 
เพื่อน าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติต่อไป 

     

 

         

 ภายใน 
ก.พ. 58 

 1.4  การแจ้ งแผนการตรวจราชการประจ าปี  และค าสั่ ง 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
  แจ้งแผนการตรวจราชการฯ และค าสั่งการตรวจราชการฯ 
ให้ ผต.กระทรวงทุกกระทรวงใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ  

      

 

        

 

 

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการในพ้ืนที่ 

 

2.1 การเตรียมการก่อนออกตรวจราชการ 
   การเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ จัดท า
ประเด็นการตรวจราชการแจ้งจังหวัด แจ้ง ผต.กระทรวงและที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และจัดท า Inspection Guideline  

                 

 
2.2 การตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ของ ผต.และการจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของ ผต. 

                 

 

   การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  - ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน 
  - ผต.นร. จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ และ ผต.
กระทรวง จะจัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

                 
รอบที่ 1 
ภายใน 31 
มี.ค. 58 
รอบที่ 2 
ภายใน 30 
ก.ย. 58 

 
 
 
 

                 

  

  

  



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (3) 
 

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ 
ก.ย. 

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

รอบที่ 1 (Project and Progress Review) รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation) 

 

   โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  - ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน 
  - ผต.นร. จัดท ารายงานผลการตรวจติดตาม รอบที่ 1 การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
รอบที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 
รอบที่ 1 ภายใน 
30 เม.ย. 58 
รอบที่ 2 ภายใน 
30 ต.ค. 58 
 

 

   การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
  - ผต.ตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกัน 
  - ผต.นร. จัดท ารายงานผลการตรวจติดตาม และ ผต.
กระทรวง จัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

                 
รอบที่ 1 
ภายใน 30 
เม.ย. 58 
รอบที่ 2 
ภายใน  
30 ต.ค.58 

3 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในลักษณะภาพรวมท้ังประเทศ 

 

3.1 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 
   ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   น าเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1 กราบเรียน 
นรม. 
   จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 
(Semi –Annual Inspection report : SAIR) 

       

 

       

  

 

3.2 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 2 
   ประมวลผลการตรวจติดตาม และผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ ผต.ที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบที่ 1 
เพื่อน ามาจัดท าเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
เพื่อน ากราบเรียน นรม. และรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของ ผต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (4) 
 

ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ 
ก.ย. 

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

รอบที่ 1 (Project and Progress Review) รอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation) 
Inspection Report : Fiscal Year 2015) 
   น าเสนอบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
   จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ
ผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Annual Inspection 
Report : Fiscal Year 2015) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

   
 

           
 

 

 
4.2 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเห็นพ้องกรอบแนวทางการ
ตรวจติดตามประเมินผล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของ ผต. 

      
 

        
 

 

 4.3 การลงนามค ารับรองการตรวจราชการแบบบรูณาการฯ                  

 
4.4 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ
ตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

      
 

        
 

 

 4.5 ติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของ ผต.                   

 
4.6 การจัดท ารายงานผลการตดิตามและประเมินผลฯ                 มค – ก.พ. 

59 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  2 
ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 256/2557 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2557   

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   



 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่        /๒๕๕๗  

เรื่อง  การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนบูรณาการงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนของประเทศ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการด าเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ด าเนินการตรวจราชการตามค าสั่ง ดังนี้ 

 ๑. การตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘     
โดยให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ประเด็นนโยบายส าคัญการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และประเด็น
นโยบายส าคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีประมวล
รายงานผลการตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการในแต่ละรอบ เพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลา  
ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการฯ และให้จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

 ๒.  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตรวจก ากับติดตาม
โครงการในพ้ืนที่ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  

 
/๓.  การตรวจราชการ... 



 
- ๒ - 

 

 ๓. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

 ๔. การตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือกระตุ้น 
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน อันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนต่อ 
ศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์บริการประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ๕. การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/   
ข้อร้องเรียนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๖. การตรวจติดตามงานอ่ืนๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงข้างต้น ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
และจังหวัด อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
                  พลเอก 

(ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  3 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 198/2557 ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน  2557  
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลือ่นการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  4 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญการด าเนินการตาม 
กรอบประชาคมอาเซยีน  ปี 2558 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (9) 
 

 
 
 

 

1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
เพ่ือช่วยเหลือ ผลักดันให้หน่วยงาน และจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงศักยภาพและความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เป็นตัวผลักดัน และขับเคลื่อนให้แล้ว
เสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และมีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558   

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน และรับทราบปัญหา

อุปสรรค หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบเพ่ือช่วยเหลือ เร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาและให้ค าแนะน าเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามจุดเน้นต่าง ๆ ที่ก าหนด ให้เกิดผลและผลักดันให้ประเทศ
ไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

2.2 เพ่ือติดตามผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
ส่วนกลางว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในภาพรวมให้ขับเคลื่อนต่อไปได้มากน้อยเพียงใด   

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนกลาง และนโยบาย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558   

3. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
การตรวจติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้จะให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามจุดเน้น 

ในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ความโดดเด่น และความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และการตรวจตาม
ประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมุ่งเน้นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือเร่งรัดและแก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามจุดเน้นต่าง ๆ 
แ ล ะ 
ใช้กลไกการประชุมคณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกลไกหลักในการรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค  และพิจารณากลั่นกรอง
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเชิงนโยบาย เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร  ทั้งนี้ 
คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการตามจุดเน้นเพ่ือให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีการตรวจราชการร่วมกันดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญ 
การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  ปี 2558 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (10) 
 

 
3.1 จุดเน้น กรอบประเด็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จุดเน้น กรอบประเด็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) การด าเนนิการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558   

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ  
1.1 การส่งเสริม
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน 

1.1.1 การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
การลงทุน 
1.1.2 การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน (Free Flow of Capital) 
1.1.3 การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน 
1.1.4  การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- กระทรวงแรงงาน 

1.2 การพัฒนาสินค้า 
บริการ และปัจจัย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
  

1.2.1 SME อาเซียน 
1.2.2 การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งทุน 
1.2.3 ความปลอดภัยด้านอาหาร 
 
 

- ส า นั ก ง านส่ ง เ ส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1.3 การอ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยการค้า และ
การลงทุน  

1.3.1 การอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียวของอาเซียน ASEAN Single Windows (ASW) และระบบการ
ให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window (NSW)  
1.3.2 ความสะดวก สบายในการคมนาคม 
1.3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ) 

- กระทรวงการคลัง 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงคมนาคม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1.4 ส่งเสริมการตลาด
เชิงรุก 
 

1.4.1 แผนส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการที่ส าคัญ และเป็น
จุดขายของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและ
บริการ 
1.4.2 เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1.5 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1.5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
1.5.2 การก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว 
1.5.3 แนวทางการประชาสัมพันธ์ในประเทศกลุ่มอาเซียน 
1.5.4 แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
1.5.5 มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
(เดิมรวมอยู่ในข้อ 1.3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

- กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (11) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน  
2.1  แผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจใน   อนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
6 ประเทศ (GMS) 
( ไ ท ย  พ ม่ า  ล า ว 
กัมพูชา เวี ยดนาม 
และจีนตอนใต้) 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และสะพานข้ามแม่น้ า
โขงตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 แนว ซึ่งมีจังหวัดซึ่งตั้งอยู่
ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ(Economic Corridors)  26 จังหวัด คือ  
  (1) แนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor: 
EWEC) เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่าประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ 
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
  (2) แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 
ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปางนครสวรรค์ 
อยุธยา ล าพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร (ตากพิษณุโลก) 
กรุงเทพฯ 
  (3) แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย  
8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้วชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด และกาญจนบุรี 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 
 

2.2 แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย 
– ไทย (IMT-GT)  

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดของ 
   - พื้นที่ที่เก่ียวข้อง 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา 
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช  

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

2.3 แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี 
– เจ้าพระยา–แม่โขง 
(ACMECS) 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
- โครงการที่ส าคัญภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Transport Linkages) ได้แก ่

กัมพูชา : เส้นทาง R48 (เกาะกง-สแรอัมเปิล) / R67 (สะง า- 
อันลองเวง-เสียมราฐ) 

สปป.ลาว :  ปรั บปรุ งสนามบิ นวั ดไต /  เส้ นทางสายภู ดู่ 
จ.อุตรดิตถ์-ปากลาย แขวงไชยะบุลี / สะพานข้ามแม่น้ าเหือง / เส้นทาง 
R3 (ห้วยทราย-หลวงน้ าทา) / เส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง / สะพานข้าม
แม่น้ าโขง แห่ง ที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) / สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 
(เชียงของ-ห้วยทราย) / เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ 
เมียนมาร์: สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2 / เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิง
เขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

2.4  แผนความ
ร่วมมือแห่งอ่าว 
เบงกอล ส าหรับ
ความร่วมมือ
หลากหลายวิชาการ
และเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) และแผน
แม่บทความเชื่อมโยง
ในอาเซียน 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (12) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
3.1พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด 
    ระยะแรกงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 ใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่  
1. อ.แม่สอด จ.ตาก 2. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  3. ชายแดน จ.ตราด  
4. ชายแดน จ.มุกดาหาร  5. จ.สงขลา (ด่านศุลกากรสะเดาและด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์) 
     ระยะต่อไปงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ 
จ.เชียงราย จ.กาญจนบุร ีจ.นราธิวาส จ.นครพนม จ.หนองคาย 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการคลัง 

เพิ่ มจากมติ ที่ ประชุ ม  
14 ม.ค. 58 อีกจ านวน  
2 กระทรวง คือ  
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.2 พื้นที่ด่าน
ชายแดน 

 ผลการด าเนินงานตามด่านชายแดนทั้งด่านถาวร และจุดผ่อนปรนและ
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
  พื้นที่   
   1. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  
   - จุดผ่านแดนถาวร  จ. ศรีสะเกษ จ. สุรินทร์ จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี  
จ.ตราด 
   - จุดผ่อนปรน จ. อุบลราชธานี จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด  
   - จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ 
   2. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
    - จุดผ่ านแดนถาวร/ด่ านสากล จ.เชียงราย จ.น่าน จ.เลย  
จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี  
จ.อุตรดิตถ์ 
    - จุดผ่อนปรน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.เลย จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.อ านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี  
   3. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – พม่า  
    - จุดผ่านแดนถาวร จ.เชียงราย จ.ตาก จ.ระนอง จ.กาญจนบุรี  
    - จุดผ่อนปรน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ระนอง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
    - จุดผ่านแดนชั่วคราว จ.กาญจนบุรี  
   4. จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
    - จุดผ่านแดนถาวร จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการคลัง 

เพิ่ มจากมติ ที่ ประชุ ม  
14 ม.ค.58 อีกจ านวน  
2 กระทรวง คือ  
- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  กระทรวงคมนาคม 

4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  
4.1 ด้านแรงงาน 
 

4.1.1 สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบใน ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตร (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง 
กลุ่มชายขอบ) 
4.1.2 การส่งเสริมการจ้างงาน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
4.1.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงาน (เน้นการจัดระเบียบแรงงาน 
และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ ดังกล่าว) 
4.1.4 ความคืบหน้าในการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการ 
ASEAN Guidelines on the Development of National Framework 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (13) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
for Skills Recognition Arrangement  
4.1.5 การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 
4.1.6 การออกปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
แรงงานอพยพ 
 พื้นที่เสี่ยงแรงงานต่างด้าวที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ได้แก่ 
 จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด คือ  1) จ.กระบี่ 2) จ.จันทบุรี  
3) จ.ฉะเชิงเทรา 4) จ.ชลบุรี 5) จ.ชุมพร 6) จ.ตราด 7) จ.นครศรีธรรมราช 
8) จ.นราธิวาส 9) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10) จ.ปัตตานี 11) จ.พังงา   
12) จ.เพชรบุรี  13) จ.ภูเก็ต 14) จ.ระนอง 15) จ.ระยอง   
16) จ.สมุทรปราการ 17) จ.สมุทรสาคร 18) จ.สมุทรสงคราม  
19) จ.สุราษฎร์ธานี 20) จ.สงขลา 21) จ.สตูล 22) จ.ตรัง  
 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน  เช่น จ.ตาก จ.กาญจนบุรี 
จ.สระแก้ว จ.เชียงราย เป็นต้น 

4.2 ด้านสาธารณสุข 
 

4.2.1 การเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอ  
4.2.2 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ  
4.2.3 การควบคุม การเฝ้าระวัง และแนวทางการป้องกัน โรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ  
4.2.4 การจัดท าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ASEAN Network  
on UHC 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

4.3 ด้านการศึกษา  
 

4.3.1 การด าเนินงานแผนงาน 5 ปีอาเซียน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
รู้  การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมและมัธยม  ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการพัฒนาสาขาอาชีพ เป็นต้น 
4.3.2 การจัดท าหลักสูตรคู่มือการสอนวิชาอาเซียนส าหรับครู 
4.3.3 การจัดท าCredit transfer นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
        - การปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกันทั้งภูมิภาค (ภาคเรียนที่ 1 
กลางเดือน ส.ค. ภาคเรียนที่ 2 กลางเดือน ม.ค.) 
4.3.4 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน  (เตรียมความ
พร้อมให้กับแรงงาน) 

มอบหมายกระทรว ง 
ศึกษาธิการตรวจติดตาม 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้
ส านั กงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีทราบ 
 

4.4 ด้านการป้องกัน
แล ะแ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
การค้ามนุษย์  
 

4.4.1 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด 
4.4.2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
4.4.3 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด  
  โดยพิจารณาตรวจติดตามในพื้นที่เสี่ยง คือ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล  
22 จังหวัด และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน 

- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

   
5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
 5.1 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้แล้วเสร็จทันภายใน  31 ธันวาคม มอบหมายทุกกระทรวง



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (14) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2558  
5.2 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาระยะต่อไป 

ตรวจติดตาม และรายงาน
ผลให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี
ทราบ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (14) 
 

3.2 ประเด็นการตรวจติดตาม 
ตัวอย่างประเด็นการตรวจติดตามในการตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายส าคัญ  (Issue) การด าเนนิการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558   

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ 
1.1 การส่ งเสริมเศรษฐกิ จและ
 การลงทุน 
 

1.1.1 ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน 
1.1.2 ความคืบหน้าการขยายการเปิดเสรีตลาดทุน (Free  
  Flow of Capital) 
1.1.3 ความคืบหน้าการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน 
1.1.4 ความคืบหน้าการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
 

1.1.1 ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ/ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด 
 (อุตสาหกรรม..../เกษตร..../ท่องเที่ยวเชิง....) 
1.1.2 แนวโน้มและผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจ
 ตามข้อ 1.1.1 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1.3 สถานการณ์ของภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1  (การลงทุนใหม่ การขยายกิจการ 
 การย้ายฐานการลงทุนไปประเทศอื่น) 
1.1.4 สถานการณ์การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1 
1.1.5 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/รองรับผลกระทบของจังหวัดต่อภาค 
 เศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1 
1.1.6 นโยบาย/มาตรการ ที่ภาคเศรษฐกิจตามข้อ 1.1.1 เห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคและ 
 ต้องการให้ภาครัฐเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(ทุกจังหวัด) 
1.2 การพัฒนาสิ นค้ า บริ การ  
 และปัจจัยสนับสนุน 

1.2.1 ความคืบหน้าการด าเนนิการตามแผนการส่งเสริม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบับที่ 3  
  (พ.ศ. 2555 – 2559) 
1.2.2 ความคืบหน้าการด าเนนิมาตรการพัฒนาคุณภาพ  
 นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ 
1.3.3 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร 

1.2.1 จ านวน SME ในจังหวัด จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
1.2.2 จ านวนกลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด  และจ านวน SME ของกลุ่มธุรกิจ 
 หลักที่มีศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
1.2.3 การส่งเสริมและน านวัตกรรม มาตรฐานการผลิต (GAP/มผช./Primary GMP) 
 มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 1.2.2  ครบ 
 ทุกรายหรือไม่ หากไม่ครบ รายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะเหตุใด  และแนวทาง
 ด าเนินการส าหรับรายที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม 
1.2.4 สถานการณ์ของ SME รายที่ผ่านการพัฒนาตามข้อ 1.2.3 
1.2.5 ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการสนับสนุนที่ SME ตามข้อ 1.2.2 ต้องการ 

(ทุกจังหวัด) 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (15) 
 

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
1.3 การอ านวยความสะดวกและ 
 ความปลอดภัยการค้ าและ 
 การลงทุน 

1.3.1 ความคืบหน้าการด าเนินการพัฒนา ASEAN Single  
  Windows (ASW) และ National Single Window 
  (NSW) 
1.3.2 ความคืบหน้ามาตรการอ านวยความสะดวกในการ 
  การค้า การลงทุน 
1.3.3 มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรม  
  ต่าง ๆ 

1.3.1 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ National Single Window (NSW)   
1.3.2 ความพร้อมของระบบ ICT ภายในบริเวณด่าน 
1.3.3 ความสะดวกด้านการคมนาคมภายในบริเวณด่าน 
1.3.4 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณด่าน 
(ด่านแม่สอด จังหวัดตาก  ด่านอรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว ด่านหาดเลก็  ด่านคลองลึก 
จังหวัดตราด ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านสะเดา  ด่านปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา) 

1.4 ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 1.4.1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า 
  และบริการที่ส าคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
  แข่งขันของสินค้าและบริการ 
1.4.2 การสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการ 
  ส่งเสริมการตลาด (การบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ 
  ในประเทศอาเซียน) 

1.4.1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการที่ส าคัญ  
  และเป็นจุดขายของจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
  และบริการ (แยกงบประมาณของ Function กับงบประมาณจังหวัดให้ชัดเจน) 
1.4.2 การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่ งเสริมการตลาด (การ 
  บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่) 

(ทุกจังหวัด) 
1.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1.5.1 แนวทาง/ความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
1.5.2 ความคืบหน้าการก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว 
  การตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว 
1.5.3 ความคืบหน้ าการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ใน 
 ประเทศกลุ่มอาเซียน 
1.5.4 ความคืบหน้าการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาด เชิงรุก 
1.5.5  มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

1.5.1 แหล่ งท่องเที่ ยววิถี ไทยและแหล่ งท่องเที่ ยวที่มีศั กยภาพในการพัฒนา 
 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.5.2 การด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามข้อ 1.5.1 ให้ได้มาตรฐานการ 
 ท่องเที่ยว 
1.5.3 การด าเนินการประชาสัมพันธ์/การส่งเสริมการตลาดเชิ งรุกเพื่ อดึ งดูด 
 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
1.5.4 มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว 

(จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ) 
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2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
2.1 แผนงานการพัฒนาความ 
 ร่ วมมื อทาง เศรษฐกิ จ ใน 
 อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ า โ ข ง  
 6 ประเทศ (GMS) (ไทย พม่า  
 ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ 
 จีนตอนใต้) 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนา GMS 
- การจัดท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Cross-Border Transport 
Agreement : CBTA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
เมื่อประเทศภาคีได้ให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารท้ายความ 
ตกลงฯ จ านวน 20 ฉบับ 
- เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ 

2.1.1  แนวทาง/มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริการของจังหวัดให ้
 สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ เชื่อมต่อกับ 
  ประเทศเพื่อนบ้าน (อาทิ คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ ามัน 
 ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ ) 
2.1.2 โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สายหลักที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง แต่เป็นปัญหา 
 อุปสรรคหรือโอกาสส าคัญต่อการเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
  ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.1.3  โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สายรองที่ควรได้รับการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อ 
 เชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(จังหวัดที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC  EWEC  SEC) 
2.2 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิ จ 
 สามฝ่ า ย  อิ น โดนี เ ซี ย  –  
 มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนา IMT-GT 
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ 
- การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ 

ความคืบหน้าการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความร่วมมือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
- การพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าท่านาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
- มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 
- โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ (Inland container Depot : ICD)  
   อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- การพัฒนาท่าเรือภูเก็ต 
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างอ าเภอสะเดา 
   จังหวัดสงขลา และเมืองบูกิตกายูฮิดัม รัฐเคดาห ์
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
- การขยายด่านศุลกากรสะเดา  จังหวัดสงขลา 
- ด่านศุลกากรบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา 

(ตรัง  สงขลา  ภูเก็ต นครศรีธรรมราช) 
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2.3 แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง 
 เศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา 
 –แม่โขง(ACMECS)  

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนา (ACMECS) 
โครงการส าคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ACMECS 
กัมพูชา :  - เส้นทาง R48 (เกาะกง-สแรอัมเปิล) 
  - เส้นทาง R67 (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) 
สปป.ลาว: - ปรับปรุงสนามบินวัดไต 
  - เส้นทางสายภูดู่ จ.อุตรดิตถ-์ปากลาย แขวงไชยบุร ี
  - สะพานข้ามแม่น้ าเหือง 
  - เส้นทาง R3 (ห้วยทราย-หลวงน้ าทา) 
  - เส้นทางห้วยโก๋น-ปากแบ่ง 
  - สะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่  3 (นครพนม- 
    ค าม่วน) 
  -สะพานข้ ามแม่น้ าโขงแห่ งที่  4 (เชียงของ- 
    ห้วยทราย) 
  - เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ 
เมียนมาร ์: - สะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2 
  - เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี- 
    กอกะเร็ก 

ความคืบหน้าการเชื่อมต่อการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความ
ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
- เส้นทางสายภูดู่ จ.อุตรดิตถ์-ปากลาย – แขวงไชยะบุลี 
- สะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) 
- สะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 
- เส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ 
- เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศร-ีกอกะเร็ก 
(อุตรดิตถ์ นครพนม เชียงราย หนองคาย ตาก) 

2.4 แผนความร่วมมือแห่งอ่าว 
 เบงกอลส าหรับความร่วมมือ 
 หลากหลายวิชาการและ 
 เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ
 แผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
 อาเซียน 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนา IMT-GT 
 - เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือ 
 - การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ 

ไม่มีในพื้นที่ 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (18) 
 

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
3. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
3.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3.1.1 ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 - สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
 - การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
 - มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่ 
   1. อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   2. อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
   3. พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด 
   4. พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 
   5. อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์) 
3.1.2 การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 - สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
 - การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
 - มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่ 
   1. พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย 
   2. พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุร ี
   3. พื้นที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย 
   4. พื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนม 
   5. พื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม 
นราธิวาส) 

3.2 พื้นที่ด่านชายแดน การด าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องบริการด่านชายแดน 3.2.1 สถานการณ์การค้าและความมั่ นคง (อาทิ  แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  
 อาวุธสงคราม โรคติดต่อ/โรคระบาด) 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (19) 
 

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
3.2.2 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของด่านชายแดน 
3.2.3 แนวทาง/มาตรการรองรับปัญหาบริเวณด่านชายแดน 
(สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล จันทบุรี 
ตราด เลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี สุรินทร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก อุตรดิตถ์) 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
4.1 ด้านแรงงาน 4.1.1 ความคืบหน้าการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน          

 ตามโครงการ ASEAN Guidelines on the 
 Development  of National Framework for 
Skills   Recognition Arrangement) 
4.1.2 การด าเนินมาตรการคุ้ มครองและสิทธิ แรงงาน
 โยกย้ายถิ่นฐาน 
4.1.3 ความคืบหน้าการออกปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย การ
 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานอพยพ 
4.1.4 การด าเนินการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือ 
 แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ 
 ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ 
 ตลาดแรงงาน 
4.1.5 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับ 
 อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้อง 
 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.1.1 สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร 
 ภาคบริการ (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานสตรี  แรงงานประมง 
 กลุ่มชายขอบ) 
4.1.2 แนวทางการจัดระเบียบแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่าง ๆ 

(ทุกจังหวัด) 

4.2 ด้านสาธารณสุข 4.2.1 การเข้าถึ งการรักษาสุขภาพและการบริการทาง
 การแพทย์ที่เพียงพอ 
4.2.2 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มี

4.2.1 สถานการณ์ด้านสถานบริการและจ านวนบุคลากรสาธารณสุข 
4.2.2 สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ เปรียบเทียบคนไทย/ต่างด้าว)  
 เปรียบเทียบภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้มีการจัดตั้ง 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (20) 
 

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
 สุขภาพ 
4.2.3 การควบคุม การเฝ้าระวัง และแนวทางการป้องกัน
 โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
4.2.4 การจั ดท าหลั กประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ า ASEAN 
 Network on UHC 
4.2.5 สถิติการรักษาและภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลสุขภาพ
 ต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ของ  พ.ศ. 2558 

 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
4.2.3 สถานการณ์/แนวทางการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ  
 และโรคไม่ติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
(สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต ระนอง ตรัง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี 
บึงกาฬ มุกดาหาร ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์  เลย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์) 

4.3 ด้านการศึกษา 4.3.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน 5 ปี อาเซียน 
 ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ การเพิ่มการเข้าถึง 
 การศึกษาระดับประถมและมัธยม  ส่งเสริมการเรียนรู้
 ตลอดชีวิตและการพัฒนาสาขาอาชีพ เป็นต้น 
4.3.2 ความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตรคู่มือการสอนวิชา 
 อาเซียนส าหรับครู 
4.3.3 ความคืบหน้าการจัดท าCredit transfer นักศึกษาระดับ 
 มหาวิทยาลัย [การปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกัน
 ทั้งภูมิภาค (ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือน ส.ค. ภาคเรียนที่ 2 
 กลางเดือน ม.ค.)] 

ไม่มีในพื้นที่ 

4.4 ด้านการป้องกันและแก้ ไข 
 ปัญหาการค้ามนุษย ์
 

4.4.1 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวม 
4.4.2 ความคืบหน้ามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
 ค้ามนุษย์ (การด าเนินการภายในและภายนอก) 5 P 
4.4.3 ประเด็นปัญหาแรงงานที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
 (การใช้แรงงานเด็ก การกดขี่ข่มเหงแรงงาน) 
4.4.4 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

4.4.1 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด 
4.4.2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ 
4.4.3 ประเด็นปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (การใช้แรงงานเด็ก  ก า ร ก ด ขี่
 ข่มเหงแรงงาน) 
4.4.4 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
4.4.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
(ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (21) 
 

จุดเน้น ประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวง ประเด็นการตรวจแบบบูรณาการ 
4.5.6 ความคืบหน้าการจัดระเบียบขอทาน ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต สงขลา 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง เลย หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
เชียงใหม่ ตาก อุทัยธานี) 

5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
การปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนา
กฎหมายให้ รองรั บการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.1 รายชื่อกฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้แล้วเสร็จทัน 
 ภายใน 31 ธ.ค. 58 และสถานะการด าเนินการ 
5.2 กฎหมายที่ต้องปรับปรุงพัฒนาระยะต่อไปและสถานะ 
 การด าเนินการ 

ไม่มีในพื้นที่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  5 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (22) 
 

 

 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส าคัญของประเทศท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และรัฐบาล ได้ก าหนดให้
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
เจ้าภาพด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการ แนวทาง แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยอนุมัติงบประมาณจ านวน 526.94 ล้านบาท เพ่ือให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยในระยะเร่งด่วน  

การตรวจราชการในประเด็นนโยบายส าคัญ (Issue) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านที่ 9 เรื่องการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ 9.5 เร่งปกป้องและฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่า เร่งรัด
การควบคุมมลพิษ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เป็นเอกภาพ แก้ปัญหาน้ าท่วม และการขาดแคลนน้ า   การจัดการขยะ 
เป็นต้น เน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) 
และระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่  256/2557 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2557 มอบหมายผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และเร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 

2.1 เพ่ือตรวจติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

2.2 เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน พร้อมทั้งช่วย
ประสานเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓. ประเด็นในการตรวจติดตาม 
 เพ่ือให้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย จึงเห็นสมควรตรวจติดตามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (23) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประเด็นนโยบายส าคัญ  (Issue) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
วิกฤต ิ(ขยะมูลฝอยเก่า)  

1.1 ผลการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) (เฉพาะระยะ
เร่งด่วน ภายใน 6 เดือน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) 
1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) (ระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว) 

- ผลการส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยและสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อปิดหรือจัดท าแผนงานฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย 

- การฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะ
มูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ 

- การด าเนินการกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน
ด าเนินงานไม่ถูกต้อง และการบังคับใช้กฎหมาย 

- กระทรว งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรุงเทพมหานคร 

2.  สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม่) 

2.1 ผลการด าเนินการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ในพื้นที่น าร่อง 
(เฉพาะระยะเร่งด่วน ภายใน 6 เดือน ได้แก่ 13 พื้นที่  ใน  
10 จังหวัด คือ Model L ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต ทน.หาดใหญ่ 
และ ทน.สงขลา จ.สงขลา กรุงเทพมหานครและ จ.เชียงราย 
Model M ได้แก่ ทม.น่าน จ.น่าน และ ทต.เมืองแกลง จ.ระยอง 
และ Model S ได้แก่ ทต.ท่าวังผา จ.น่าน ทม.สีคิ้ว ทต.โนนแดง  
จ.นครราชสีมา และ ทต.ล าปลายมาศ ทต.อิสาณ จ.บุรีรัมย์) 
2.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมของจังหวัด (ขยะมูล
ฝอยใหม่) (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ  ระยะยาว) 

- รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัด 
- ผลการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตามรูปแบบการ

จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัด (การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะแบบศูนย์รวม การก าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และการปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ) 

- การจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ของจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 
      - การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บ
รวบรวม ขนส่งและก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
จังหวัด 

- กระทรว งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กรุงเทพมหานคร 

3.  วางระเบียบ มาตรการ ผลความก้าวหน้าในการออกกฎหมาย ระเบียบ แผนแม่บท  และ -  กระทรวงทรัพยากร  



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (24) 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
-  องค์ กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 

4  . สร้างวินัยของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
- ให้ความรู้ประชาชน 

4  .1  การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง 
ลั กลอบก า จั ดขยะมู ลฝอยชุ มชน   กากอุ ตส าหกรรม   
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  

- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

- บังคับใช้กฎหมาย 4  .2  การควบคุมสถานประกอบการรับซื้อของเก่า (การอนุญาต
ประกอบกิจการและการด าเนินกิจการ) 

- ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
- กระทรวงมหาดไทย  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
- กระทรวงมหาดไทย  

 4  .3  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  สร้างจิตส านึก ความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

-  องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
- ทุกส่วนราชการ 

 4  .4  การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่นักเรียน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ขอบเขตในการตรวจติดตาม 

4.1 การตรวจติดตามร่วมกันในพื้นที่ 
4.1.1 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมกันคัดเลือก

พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือลงตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน ในพ้ืนที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด และร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากพ้ืนที่และหน่วยรับตรวจ เพื่อน ามาประกอบการก ากับ เร่งรัดตรวจติดตาม สอบทานการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบในแต่ละพ้ืนที่  

  ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้ไปตรวจร่วมกัน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม  และแต่ละระยะที่ก าหนด  ตาม  Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (25) 
 

4.1.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ กฎหมาย และภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 

4.2 พื้นที่การตรวจติดตามตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ของ
ผู้ตรวจราชการ  

เขต 
ตรวจราชการ 

1. การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 

2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  

(ขยะมูลฝอยใหม่) 

3. การวางระเบียบ 
มาตรการการ 
บริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

4. สร้างวินัย 
ของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการ 

ที่ยั่งยืน ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง  
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

เขตส่วนกลาง    (Model L)   ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

เขต 1         

นนทบุรี    (Model L     

ปทุมธานี       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

พระนครศรีอยุธยา         

สระบุรี         

เขต 2         

ชัยนาท         

ลพบุรี       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สิงห์บุรี         

อ่างทอง         

เขต 3         

ปราจีนบุรี         

ฉะเชิงเทรา         

สมุทรปราการ       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สระแก้ว         

นครนายก         

เขต 4         

กาญจนบุรี          

ราชบุรี       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

นครปฐม         

สุพรรณบุรี         

เขต 5         

เพชรบุรี          

ประจวบคีรีขันธ์        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สมุทรสาคร         

สมุทรสงคราม         

เขต 6         

นครศรีธรรมราช         

สุราษฎร์ธานี        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

ชุมพร         

พัทลุง         

เขต 7         

ภูเก็ต    (Model L)     

ระนอง          

กระบี่       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

ตรัง          

พังงา         

         



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (26) 
 

เขต 
ตรวจราชการ 

1. การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 

2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  

(ขยะมูลฝอยใหม่) 

3. การวางระเบียบ 
มาตรการการ 
บริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

4. สร้างวินัย 
ของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการ 

ที่ยั่งยืน ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง  
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

เขต 8         

สงขลา    (Model L)     

ยะลา         

นราธิวาส       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สตูล         

ปัตตานี         

เขต 9         

ชลบุรี         

จันทบุรี       ทั่วประเทศ  

ระยอง    (Model M     

ตราด    )     

เขต 10         

อุดรธานี         

หนองบัวล าภู         

หนองคาย       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

บึงกาฬ          

เลย         

เขต 11         

นครพนม          

มุกดาหาร        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สกลนคร         

เขต 12         

ขอนแก่น         

มหาสารคาม        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

ร้อยเอ็ด         

กาฬสินธุ์         

เขต 13         

ศรีสะเกษ          

อ านาจเจริญ       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

อุบลราชธานี         

ยโสธร             

เขต 14         

นครราชสีมา    (Model S)     

สุรินทร์       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

บุรีรัมย์    (Model S)     

ชัยภูมิ         

เขต 15         

ล าปาง         

เชียงใหม่       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

แม่ฮ่องสอน          

ล าพูน         

เขต 16         

เชียงราย    (Model L)     

แพร่       ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

พะเยา          

น่าน    (Model S,M)     
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (27) 
 

เขต 
ตรวจราชการ 

1. การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 

2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม  

(ขยะมูลฝอยใหม่) 

3. การวางระเบียบ 
มาตรการการ 
บริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

4. สร้างวินัย 
ของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการ 

ที่ยั่งยืน ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

ระยะเร่งด่วน 
(6 เดือน) 

ระยะปานกลาง  
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(1 ปีข้ึนไป) 

เขต 17         

เพชรบูรณ์         

ตาก          

พิษณุโลก        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

สุโขทัย          

อุตรดิตถ์         

เขต 18         

ก าแพงเพชร         

พิจิตร        ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ 

นครสวรรค์          

อุทัยธานี         

5. ระยะเวลาการตรวจติดตาม 
รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558  

โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อย  
เขตตรวจละ 1 จังหวัด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ 

รอบท่ี 2 (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558 โดยผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามในพื้นที่ร่วมกันตามดุลพินิจ อย่างน้อยเขตตรวจละ  
1 จังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ และการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในภาพรวม พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัด 

6. การรายงานผลการตรวจติดตาม 
ผู้ตรวจราชส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต   และน า

ขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  6 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบท 
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  และ 

โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (28) 
 

 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ และโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการตรวจติดตามโครงการในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ที่ด าเนินโครงการ
จัดการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ  อย่ างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งครอบคลุม 
ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ า ดิน การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการที่ดินท ากิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหา
การรุกล้ าที่ดิน เป็นต้น ตามแนวทางพระราชด าริที่เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็นเจ้าของการ
พัฒนา สามารถบริหารจัดการต่อได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
เพ่ือตรวจก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม

พระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยใช้กลไกการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกันผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
2.1 เพ่ือตรวจติดตามผลความก้าวหน้าแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  ในรอบ 

ที่ 1  และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบที่ 2 
2.2 เพ่ือตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจประชาชนในพ้ืนที่การด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่

ประยุกต์ฯ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการ

ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. ขอบเขตการตรวจติดตาม 
การตรวจก ากับติดตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ในรอบที่ 1  เป็นการ 

ตรวจติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริฯ ที่มีการด าเนินงานและ
ได้รับงบประมาณแล้ว ดังนี้ 

3.1 ตรวจติดตามในพ้ืนที่ขยายผล 10 จังหวัด โดยตรวจติดตามพ้ืนที่จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการตรวจ
นิเทศ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว 8 จังหวัด 
จ านวน 14 แห่ง เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในพ้ืนที่เป้าหมาย หรือความเหมาะสมตาม
ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 

3.2 ตรวจติดตามในพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดเล็กฯ ตามแผนพัฒนาชนบทฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 จ านวน 24 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก (2 แห่ง) และจังหวัดสตูล 
(1 แห่ง) และได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 19 แห่ง ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 แห่ง หรือความเหมาะสม
ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 

3.3 ตรวจติดตามในพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดเล็กฯ ตามแผนพัฒนาชนบทฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 จ านวน 27 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ที่ได้รับการตรวจนิเทศแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เลย 
อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น สตูล และสงขลา หรือความเหมาะสมตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 

3.4 ตรวจติดตามในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ กาฬสินธุ์ และอุทัยธานี   

กรอบแนวทางการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 
ตามพระราชด าริ  และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (29) 
 

ส าหรับพ้ืนที่ต้นแบบ  2 จังหวัดคือ จังหวัดน่าน และอุดรธานี ถึงแม้ว่าจะมิได้เป็นแผนพัฒนาชนบท
เชิงพ้ืนที่ประยุกต์ที่บรรจุไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดินฯ และการด าเนินการโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระฯ แต่ก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน  ซึ่งท่านที่ปรึกษาฯ และ ผู้อ านวยการสถาบันฯ เห็นว่า คณะ
ผู้ตรวจราชการควรไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ต้นแบบด้วย ทั้งนี้เพ่ือคณะผู้ตรวจราชการ มีความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและแรงขับเคลื่อนการด าเนินงานของจังหวัดอ่ืน ๆ ได้เร็วขึ้น 

ในการนี้ คณะท างานจัดท าแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ได้ก าหนดประเด็นการตรวจก ากับติดตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ฯ  เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจราชการร่วมกัน 

รอบที่ 1 ตรวจ ก ากับ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริและ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พ้ืนที่ขยายผล 10 จังหวัด พ้ืนที่แหล่งน้ าขนาด
เล็ก 46 จังหวัด และพ้ืนที่เพ่ิมเติม 4 จังหวัด และด าเนินการตรวจติดตามในพ้ืนที่ต้นแบบ 2 จังหวัด คือ 1) โครงการ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ 2) โครงการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
เขตตรวจ 
ราชการ 

พื้นที่ขยายผล 
ในปีงบประมาณ 

2554  
(10 จังหวัด) 

พื้นที่แหล่งน้ าขนาดเล็กฯ ตาม
แผนพัฒนาชนบทฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555  
(24 จังหวัด) 

พื้นที่แหล่งน้ าขนาดเล็กฯ  
ตามแผนพัฒนาชนบทฯ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(27 จังหวัด) 

พื้นที่
เพิ่มเติม 

(4 จังหวัด) 

พื้นที่ 
ต้นแบบ 

(2 จังหวัด) 

1 - - สระบุรี  - - 
2 สิงห์บุรี ลพบุรี ลพบุรี - - 
3 - - - - - 
4 - กาญจนบุรี  ราชบุรี  ราชบุรี - - 
5 ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - - 

6 - - พัทลุง - - 
7 - - - - - 
8 ยะลา สตูล สงขลา สตูล ปัตตานี  นราธิวาส - - 
9 ตราด - - - - 
10 เลย หนองบัวล าภู  อุดรธานี บึงกาฬ   เลย  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ - อุดรธานี 
11 - สกลนคร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร - - 
12 - กาฬสินธุ์   ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ - 
13 - อุบลราชธานี อุบลราชธานี - - 
14 - ชัยภูมิ - - - 
15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน 

ล าปาง   
ล าพูน - - 

16 เชียงราย  น่าน พะเยา น่าน แพร่  เชียงราย  พะเยา  แพร่ น่าน แพร่  น่าน 
17 พิษณุโลก   อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์  - - 
18  ก าแพงเพชร   ก าแพงเพชร  อุทัยธานี อุทัยธานี - 

รอบที่ 2 ตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมาย 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (30) 
 

4. กรอบประเด็นการตรวจติดตาม 
กรอบประเด็นการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ฯ ประกอบด้วย

ประเด็นการตรวจติดตาม 3 ระดับ คือ  
 ประเด็นการตรวจระดับจังหวัด 
 ประเด็นการตรวจระดับอ าเภอ  
 ประเด็นการตรวจระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

โดยประเภทพ้ืนที่ ประเด็นการตรวจติดตาม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ฯ ในเบื้องต้น มีดังนี้  
ประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติดตาม และผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ  และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติดตาม ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง 
พื้นที่ต้นแบบ 2 จังหวัด 
1. โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า พื้ น ที่  ต า ม แ น ว
พระราชด าริ อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 
2. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่ งยื นอ่ างเก็บน้ าห้ วยคล้ ายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ.หนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี 

1. พื้นที่ต้นแบบมีกระบวนการพัฒนาอย่างไร 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบอย่างไร  

เป็นต้น 
 

- ผู้ตรวจราชการส านัก 
นายกรัฐมนตรี 
- ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ผู้ ตรวจราชการกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ขยายผล 10 จังหวัด 
- พื้นที่แหล่งน้ าขนาดเล็ก (เฉพาะ
พื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 
2556) 
- พื้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด 
จ.น่าน โครงการพื้นที่ลุ่มน้ าพัฒนา  
1 อ าเภอ 1 ลุ่มน้ า (15 ลุ่มน้ า) 
จ.แพร่ บ้านเค็ม หมู่ที่ 5 ต าบลหัวทุ่ง 
อ.ลอง จ.กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนา
แ ก้ ม ลิ ง ห น อ ง เ ลิ ง เ ปื อ ย  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ร่อง
ค า และ อ.กมลาไสย (53 หมู่บ้าน ใน  
ต.โพนงาม อ.กมลาไสย ต.สามัคคี  
ต.เหล้าอ้อย ต.ร่องค า อ.ร่องค า)  
จ.อุทัยธานี โครงการพื้นที่ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ม.1 
บ้านใต้ ม.2 บ้านคลองเสลา ม.3  

ประเด็นการตรวจระดับจังหวัด 
1. จังหวัดได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอ าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริหรือไม่ 
อย่างไร 
2. การสนับสนุนทรัพยากรของจังหวัด เช่น 
จ านวนโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่บรรจุใน
แผนของจังหวัด (ขาขึ้น) จ านวนโครงการตาม
แผนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการ (ขาลง) 
3. จังหวัดมีการด าเนินการตามกระบวนการ
ท างานอย่างไร เช่น การประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด การพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหาและสั่งการ
แก้ไข การกลั่นกรองแผนงานโครงการ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ส่งรายงานการ
ประชุมรายเดือนให้กระทรวงมหาดไทย พร้อม
ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
4. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการที่ได้รับการ
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (31) 
 

ประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติดตาม ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง 
บ้านใหม่คลองอังวะ ม.4 บ้านอีมาด 
อีทราย 

จัดสรรงบประมาณ 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา 
6.ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 ประเด็นการตรวจระดับอ าเภอ 
1. อ าเภอได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแบบประเมินตนเองของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ อย่างไร 
2. การสนับสนุนระดั บหมู่ บ้ าน เช่ น ที ม
ปฏิบัติงานระดับอ าเภอลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล
ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน ทีมปฏิบัติงานอ าเภอได้มี
การปรับปรุงแผนพัฒนาชนบทฯ  
3. อ าเภอได้ด าเนินการตามกระบวนการท างาน
อย่างไร เช่น การจัดประชุมทีมปฏิบัติงานอ าเภอ
เป็นประจ า การติดตาม การสนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดจากการท างาน และ
ส่งรายงานการประชุมรายเดือนให้จังหวัดทราบ 
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ 
4. มีการขยายผลโครงการตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริไปยังหมู่บ้าน/
ชุมชนอื่น ๆ หรือไม่ เพียงใด 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
6. ข้ อคิ ด เห็ น  และข้ อ เสนอแนะในการ
ด าเนินงาน 

 

 ประเด็นการตรวจระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. ทีมปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้
ด าเนินงานตาม 8 ขั้นตอนแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ หรือไม่ อย่างไร  
2. ผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับ 
3.  การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในพื้ นที่ ตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิ งพื้ นที่ ประยุ กต์ ตาม
พระราชด าริ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม และความ
ครอบคลุมทั่ วถึ งทั้ งหมู่ บ้ าน มีการประชุม
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
4. หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการรวมกลุ่ม/กองทุนที่มี
การบริหารจัดการโดยชุมชุนเอง (การแปรรูป 
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ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (32) 
 

ประเภทพื้นที่ ประเด็นการตรวจติดตาม ผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ าหน่าย การตลาด) หรือไม่ อย่างไร 
5. หมู่ บ้ าน/ชุ มชนมีการด า เนิ นการด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างไร เช่น การแบ่งปัน
ทรัพยากรการผลิต ความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการกองทุน และกิจกรรมช่วยเหลือคนที่ด้อย
โอกาสในหมู่บ้าน 
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการด าเนินการเรื่องความอยู่
รอด พอเพียง ยั่งยืน อย่างไร 
7. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
8. ข้ อคิ ด เห็ น  และข้ อ เสนอแนะในการ
ด าเนินงาน 

ส าหรับกรอบประเด็นการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบท ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนในรายละเอียด และเข้าไปสนับสนุนเรื่องแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ  
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมพ้ืนที่รวม 4 กลุ่ม จะได้น ามาจัดท ากรอบประเด็นในการตรวจติดตามที่มีความชัดเจน
ในรอบท่ี 2 ต่อไป 

5. วิธีการตรวจติดตาม 
5.1 รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่

ประยุกต์ฯ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

5.2 ลงพื้นที่เพ่ือดูสภาพปัญหาจริง และรับฟังการรายงานความก้าวหน้าจากทีมปฏิบัติงานอ าเภอ 
รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ 

6. การลงพ้ืนที่ในการตรวจติดตาม 
   รอบที่ 1  ลงพ้ืนที่ตรวจราชการร่วมกันในจังหวัด ที่มีพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีหรือคณะ
ผู้ตรวจราชการเห็นสมควร 
   รอบที่ 2 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการร่วมกันในจังหวัด ที่มีพ้ืนที่เป้าหมายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละเขตตรวจราชการ ตามที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีหรือคณะ
ผู้ตรวจราชการเห็นสมควร 

7. ระยะเวลาการออกตรวจติดตาม 
การลงพ้ืนที่ตรวจก ากับติดตาม อาจใช้โอกาสการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือความ

เหมาะสมตามดุลพินิจของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
รอบที่ 1  ตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ

ร่วมกัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558  
รอบที่ 2  ตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน 

ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  2558  



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (33) 
 

7. การรายงานผลการตรวจติดตาม 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นที่ก าหนด

ข้างต้น หรืออาจมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ตรวจพบในพ้ืนที่ เพ่ิมเติมได้ตามที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี   
จะเห็นสมควร โดยจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

ครั้งที่ 2  รายงานผลการตรวจติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  7 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (34) 
 

 
 

 
 

ศูนย์ด ารงธรรมเป็นงานที่ทุกกระทรวงมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ผู้ตรวจราชการแต่ละกระทรวง
ควรมีการตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมเป็นระยะ  เพ่ือรับทราบปัญหาของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคว่า มีปัญหาในเรื่องใดที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องการให้ส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ  

1. เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
2.1  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ของศูนย์

ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ และช่วยกระตุ้น เร่งรัดการแก้ไขปัญหา 
2.2  เพ่ือรับทราบปัญหา/ข้อจ ากัด ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน และช่วยเหลือ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตและพื้นที่ในการตรวจติดตาม 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงด าเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัด/อ าเภอ ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในคราวที่ลงพ้ืนที่ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลพินิจและ
ความเหมาะสมของผู้ตรวจราชการ โดยการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด/อ าเภอ ทั้งนี้ กรณีผู้ตรวจราชการพบปัญหาซึ่งหน่วยราชการในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการอาจรับเรื่องดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขต่อไปได้ตามแต่ 
จะเห็นสมควร 

4. แนวทางและวิธีการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัด ในคราวที่ลงไปตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ตรวจราชการกรณีปกติ  ตามความเหมาะสมและดุลพินิจ
ของผู้ตรวจราชการ เพ่ือติดตามว่าศูนย์ด ารงธรรมมีปัญหาอะไรบ้าง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ช่วยเหลือการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 

5. ประเด็นการตรวจติดตาม 
5.1 ผลการด าเนินงานให้บริการใน 7 มิติ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด (ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์ 

ด ารงธรรมจังหวัดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จนถึง ณ วันไปตรวจติดตาม) 
(๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
(๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) 
(๓) งานบริการ – ส่งต่อ (Service link) 
(๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค าปรึกษา 
(๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
(๖) การปฏิบัติตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

กรอบแนวทางการตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (35) 
 

(๗) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service) 
5.2 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เป็นปัญหาประเภทใด มี

สาเหตุใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ และต้องการให้หน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานระดับนโยบาย
ด าเนินการแก้ไขในเรื่องใด 

5.3 ผลการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/อปท. ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลงานบริการประชาชนด้านต่าง ๆ 
หรือด้านงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

5.4 ผลการด าเนินการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน/ระบบเครือข่ายเรื่องร้องทุกข์ระหว่างศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หรือไม่ อย่างไร  

5.5 แนวทางการพัฒนา  การขยายผลต่อยอดการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
5.6 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม  
5.7 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
5.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
5.9 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติงาน

เชื่อมโยงกัน และข้อเสนอแนะ 

6. วิธีการตรวจติดตาม 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมีการตรวจเยี่ยมศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัด/อ าเภอ ทุกจังหวัด เพ่ือรับฟังรายงานผลการด าเนินการ และสอบถามข้อมูลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นการกระตุ้นและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในคราวลงพ้ืนที่ตรวจราชการกรณีปกติ หรืออาจใช้โอกาสในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลย
พินิจและความเหมาะสม โดยการตรวจติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ 
จ านวน 2 รอบ คือ  

รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558  
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 
ทั้งนี้ หากกรณีผู้ตรวจราชการตรวจพบปัญหาซึ่งหน่วยราชการในพ้ืนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องมีการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนกลาง ขอให้ผู้ตรวจราชการรับเรื่องดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาในการตรวจติดตาม 
รอบที่ 1 ออกตรวจติดตามระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 หรือตามความเหมาะสมตาม

ดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ  
รอบที่ 2 ออกตรวจติดตามระหว่างระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2558 หรือตามความเหมาะสม

ตามดุลพินิจของคณะผู้ตรวจราชการ 

 

 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (36) 
 

8. การรายงานผลการตรวจติดตาม 
-  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าและส่งรายงานผลการตรวจติดตาม จ านวน  2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  ส่งรายงานผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
ครั้งที่ 2  ส่งรายงานผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

-  ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวง และส าเนารายงาน
ผลดังกล่าวให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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ตัวอย่างในการพิจารณาวิเคราะห์วิสัยทศัน์ และยุทธศาสตร์จังหวัด  
เพื่อคัดเลอืกประเด็น/จดุเน้นในการตรวจราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

แต่ละจังหวัดในเบ้ืองต้น 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (37) 
 

 
เขต  1  จังหวัดนนทบุรี 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (38) 
 

 
เขต 2  จังหวัดลพบุรี 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (39) 
 

 
เขต 3  จังหวัดสระแก้ว  



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (40) 
 

 
เขต 4  จังหวัดราชบุรี  



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (41) 
 

 
เขต 5  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (42) 
 

 
เขต 6  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (43) 
 

 
เขต 7  จังหวัดระนอง 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (44) 
 

 
เขต 8  จังหวัดสงขลา 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (45) 
 

 
เขต 9  จังหวัดชลบุรี 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (46) 
 

 
เขต 10  จังหวัดอุดรธานี 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (47) 
 

 
เขต 11  จังหวัดมุกดาหาร 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (48) 
 

 
เขต 12  จังหวัดมหาสารคาม 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (49) 
 

 
เขต 13  จังหวัดยโสธร 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (50) 
 

 
เขต 14  จังหวัดบุรีรัมย์ 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (51) 
 

 
เขต 15  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (52) 
 

 
เขต 16  จังหวัดพะเยา 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (53) 
 

 
เขต 17  จังหวัดตาก 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (54) 
 

 
เขต 18  จังหวัดนครสวรรค์  
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ตัวอย่าง Inspection Guideline 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

55 

ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (55) 
 

ตัวอย่าง  Inspection Guideline 
ปก 

 
 

เอกสารประกอบการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. . . . . 

รอบที่  . . . 
 

ของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

 
 

เขตตรวจราชการที่ . . .    
จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ระหว่างวันที ่. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
 
 
 

เขตตรวจราชการที่   
ส านักตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี (56) 
 

ข้อมูลภายใน Inspection Guideline 
ควรประกอบด้วย 
๑. แบบแสดงรายละเอียดการตรวจราชการ 
๒. ก าหนดการตรวจราชการ 
๓. ค าชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
๔. การเตรียมการในกระบวนการก่อนการตรวจราชการของ ผต.นร. (Inspection Guideline Checklist) 
๕. รายชื่อผู้บริหารของจังหวัด 
๖. รายชื่อของ ส.ส.,ส.ว. ของจังหวัด 
๗. รายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
๘. ค าสั่งส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ของ ผต.นร. 
๙. สรุปแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
10. แบบรายงานข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ 
11. การตั้งสมมติฐานจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
12. ข้อมูลประกอบการตรวจราชการแผนงาน/โครงการอ่ืนๆ  ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
 เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลประกอบภายใน Inspection Guideline  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามภารกิจของ ผต.นร.  
แต่ละเขตตรวจราชการ 
 
 
 

 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี (57) 
 

ตัวอย่าง 
แบบแสดงรายละเอียดการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    รอบที่   

ของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่  

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

ชื่อ  ผต.นร.     

ชื่อ ผช.ผต.นร. และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
 ๑.      
 ๒.      
 ๓.      

ก าหนดการตรวจราชการ 
 ระหว่างวันที่       

สถานที่ตรวจติดตาม 
 จังหวัด      
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตรวจติดตาม 
 ๑.  การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
  ๒. การตรวจราชการตามค าสั่ง นร. ว่าด้วยการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. . . . . . 
   ของ ผต.นร. 
   ๒.๑.       
   ๒.๒       
   ๒.๓       

 
 

     

 
 
 
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี (58) 
 

 
 

๑. Process Checklist 
 การเตรียมความพร้อมในกระบวนการออกตรวจราชการของ ผช.ผต.นร. ๗  ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 
 ๑.๑ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแผนงาน/โครงการ/ตามนโยบายรัฐบาล 
  ในเรื่องท่ีจะออกตรวจของแต่ละเขตตรวจราชการ 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดในเขตตรวจราชการ 
   (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด รายชื่อผู้บริหารจังหวัด/อ าเภอ/หัวหน้าส่วน 
   ราชการประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งฯ การตรวจราชการฯ 
   ข้อมูลแผนงาน/โครงการและพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไปตรวจ 
   (ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงานปฏิบัติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
   งบประมาณ แนวทางหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยสรุป ระยะเวลาด าเนินงาน 
   ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่จะ ออกตรวจ) 
   ศึกษาแนวทางการตรวจราชการบูรณาการ 
   - แผนการตรวจราชการของ ผต.นร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   - ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเกณฑ์การให้คะแนน 
   - รูปแบบการเขียนรายงาน รายรอบ ที่มีข้อเสนอแนะในการเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน 
   -  Value Chain (ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
 ๑.๒. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะตรวจ 
   เมื่อศึกษาข้อมูลแผนงาน/โครงการ แนวทางการให้ข้อเสนอแนะระดับบูรณาการของ ผต.นร. 
    พิจารณาแนวทางการตรวจ/ข้อเสนอแนะระดับบูรณาการ ของโครงการที่ตรวจติดตามในการออก

ตรวจ 
    วิเคราะห์/คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะไปตรวจติดตามระดับพ้ืนที่ (อ าเภอ/ 
    ต าบล/หมู่บ้าน/สถานที่ตั้งโครงการ) 
 ๑.๓ วิเคราะห์/จัดท าประเด็นสอบถามเพื่อติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผต.นร.  
    วิเคราะห์ ทบทวนกรอบค าถามเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
    วิเคราะห์ ทบทวนข้อเสนอแนะ 
 ๑.๔ สรุปสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการ ตามค าสั่งการตรวจราชการของ ผต.นร.  
   เสนอ ผต.นร. ในแต่ละเขตตรวจราชการ 
    ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ข้อเสนอแนะของ  ผต.นร. 
    กรอบค าถามเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผต.นร. 
    ประชุมท าความเข้าใจกับทีมสนับสนุนการตรวจก่อนการออกตรวจ 
 ๑.๕ จัดท าก าหนดการตรวจ 
     ศึกษาสภาพพ้ืนที่ ภูมิประเทศ  ระยะทาง เพ่ือก าหนดแผนการเดินทางและระยะเวลา 
     ที่ใช้ในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และสามารถปฏิบัติได้จริง 
     ตรวจสอบช่วงระยะเวลาที่จังหวัดหรือส่วนราชการที่รับการตรวจว่ามีภารกิจ 

   Inspection Guideline Checklist 
รายงานเตรียมการในกระบวนการก่อนการออกตรวจราชการของ ผช.ผต.นร. 

ตัวอย่าง 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี (59) 
 

     ที่ส าคัญหรือไม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการไปตรวจราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
     เลือกพ้ืนที่ที่จะตรวจติดตามให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ความเสี่ยง 
     ตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจที่ก าหนด 
     ประชุม ผต.นร. ร่วมกับ ผต.กระทรวงที่ร่วมตรวจติดตามเพ่ือท าความเข้าใจ 
     แนวทางการตรวจ 
 ๑.๖ ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทาง 
     ขออนุมัติการเดินทางและยืมเงินทดรองราชการ 
     ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมด้วยพนักงาน 
     ขออนุมัติการเดินทางโดยทางเครื่องบิน/ประสานจองตั๋วเดินทาง 
     (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
 ๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการก่อนการออกตรวจราชการ 
     แจ้งจังหวัดหรือส่วนราชการที่รับการตรวจเพื่อทราบและเตรียมการเกี่ยวกับ 
     ไปตรวจราชการของ ผต.นร. พร้อมทั้งขอให้ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ 
     ในพ้ืนที่ให้รับทราบและเตรียมการชี้แจงผลการด าเนินงานไว้ด้วย 
     แจ้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทราบและตรวจติดตามการด าเนิน 
     โครงการร่วมกับ ผต.นร. พร้อม  
     แจ้งก าหนดการตรวจราชการไปยังหน่วยงานภายใน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
            
            
     ติดต่อจองโรงแรมที่พัก (ต้องรีบด าเนินการเมื่อทราบก าหนดการตรวจราชการที่แน่นอนแล้ว   
     มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเรื่องห้องพักเต็มได้) 
     ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน (ต้องรีบด าเนินการเมื่อทราบก าหนดการตรวจราชการที่แน่นอนแล้ว   
     มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเรื่องการเดินทางได้) 
     ติดต่อเช่ารถยนต์ในพื้นท่ี  

๒. On hand Checklist 
   ๒.๑. Inspection Guideline 
   ๒.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการที่จะออกตรวจ 
   ๒.๓ ค าชี้แจงแนวทางการตรวจราชการบูรณาการ 
   ๒.๔ แผนที่การเดินทาง/แผนที่พ้ืนที่ที่จะออกตรวจ 
   ๒.๕ งบประมาณ/ใบส าคัญทางการเงิน 
   ๒.๖ เบอร์โทรศัพท์ 
      ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการออกตรวจราชการ 
      โรงแรมที่พัก 
      ทีมสนับสนุนการตรวจ 
   ๒.๗. อุปกรณ์ 
           
 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี (60) 
 

ตัวอย่าง 

การตั้งสมมตฐิานจากแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
จังหวดั    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :         

กลยุทธ์:           

เปรียบเทียบ โครงการ     โครงการ     
หน่วยด าเนินการ      

 
     

วัตถุประสงค์      
 

     

เป้าหมายโครงการ 
 

          

กลุ่มเป้าหมาย 
 

          

กิจกรรม 
 

          

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

          

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

          

งบประมาณ 
 

          

  ข้อเสนอ 
            
            
            
             
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  10 

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลือ่นประเด็นนโยบายการ

ด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558  
ของ 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๑ 

เขตตรวจราชการที่...... 
(จังหวัด...................) 

 
๑. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจติดตาม................................ 
 ๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม 
  ๑.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๑.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๑.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
 ๑.๒ จุดเน้นที่ตรวจติดตามในพ้ืนที่/หน่วยรับตรวจ 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ 
 ๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
 ๑.๓ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
การค้าและการลงทุน  
 ๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
 ๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
 ๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
 ๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – 
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS)  

 

๓.  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 
 ๓.๑ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓.๒ พ้ืนที่ด่านชายแดน 

 

ตรา นร. 



๒ 
 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

 ๔.๑ ด้านแรงงาน 
 ๔.๒ ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

๒. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจติดตาม................................ 
 ๒.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม 
  ๒.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๒.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๒.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ 
 ๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
 ๑.๓ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
การค้าและการลงทุน  
 ๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
 ๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
 ๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
 ๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – 
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS) 

 

๓.  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 
 ๓.๑ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓.๒ พ้ืนที่ด่านชายแดน 

 

๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

 ๔.๑ ด้านแรงงาน 

 



๓ 
 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
 ๔.๒ ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

๓. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจติดตาม................................ 
 ๓.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม 
  ๓.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๓.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๓.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ 
 ๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
 ๑.๓ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
การค้าและการลงทุน  
 ๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
 ๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
 ๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
 ๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – 
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS) 

 

๓.  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 
 ๓.๑ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓.๒ พ้ืนที่ด่านชายแดน 

 

๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

 ๔.๑ ด้านแรงงาน 
 ๔.๒ ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

 



๔ 
 

๔. จังหวัด.................................วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจติดตาม................................ 
 ๔.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ร่วมตรวจติดตาม 
  ๔.๑.๑ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๔.๑.๒ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 
  ๔.๑.๓ ชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... ผู้ตรวจราชการกระทรวง..................... 

จุดเน้น หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 
๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ 
 ๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ๑.๒ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
 ๑.๓ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
การค้าและการลงทุน  
 ๑.๔ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
 ๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
 ๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
 ๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – 
เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS) 

 

๓.  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 
 ๓.๑ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓.๒ พ้ืนที่ด่านชายแดน 

 

๔  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

 ๔.๑ ด้านแรงงาน 
 ๔.๒ ด้านสาธารณสุข 
 ๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

 
 
 
 
 



๕ 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 

ผลการตรวจติดตาม 
 
๑. จังหวัด...................... 
  ๑.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ 
   ๑.๑.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน  
    (๑) สถานการณ์ของภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็น 
อัตลักษณ์ของจังหวัด และการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ 
  ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 
คือ.(อุตสาหกรรม........./เกษตร......./ท่องเที่ยว...........).ซึ่งเป็น.(การลงทุนใหม่/การขยายกิจการ/การย้ายฐาน
การลงทุนในประเทศอ่ืน)  
    (๒) แนวโน้มและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ  
  แนวโน้มและผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด คือ.(อุตสาหกรรม..../เกษตร.../ท่องเที่ยว...) 
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ผลกระทบทั้งเชิงบวก ได้แก่ .................................................................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ...................................................................................... ... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๓) การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ 
  ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 
คือ.(อุตสาหกรรม........./เกษตร......./ท่องเที่ยว...........).มีการปรับตัว ดังนี้............................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๔) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
    แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/รองรับผลกระทบของจังหวัดต่อภาคเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ/มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด คือ.(อุตสาหกรรม..../เกษตร..../ท่องเที่ยว...).
ได้แก่ ..................................................................................................................................................................... 
………………………................................................................................. ...................................................................  
 



๖ 
 

    (๕) ผลกระทบการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๖) นโยบาย/มาตรการที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อภาคเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้ภาครัฐ
เร่งรัดด าเนินการ 
………………………..................................................................................................................................... ............... 
   ๑.๑.๒  การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
  (๑) สถานการณ์ SME ในจังหวัด 
   จังหวัดม ีSME รวมจ านวน .........................โดยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 
   (๑.๑) ธุรกิจ........ จ านวน ..........................แห่ง 
   (๑.๒) ธุรกิจ........ จ านวน ..........................แห่ง 
    ฯลฯ  
   ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด คือ ..............................กลุ่มธุรกิจหลัก
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน คือ ................................................................................ ............ 
………………………............................................................................ ........................................................................  
  (๒) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์  
   จังหวัดมีการส่งเสริมและน านวัตกรรม มาตรฐานการผลิต มาใช้ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจหลักของ SME ในจังหวัด  และกลุ่มธุรกิจหลักที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ทั้งนี้ ส าหรับรายที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจังหวัดมแีนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  (๓) สถานการณ์ของ SME ที่ผ่านการพัฒนา  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๔) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และความต้องการในการสนับสนุน SME  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๑.๑.๓ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้า และการลงทุน ดังนี้  
  (๑) ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ National Single Window (NSW)   
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  (๒) ความพร้อมของระบบ ICT ภายในบริเวณด่าน 
………………………............................................................................................................................................ ........ 
  (๓) ความสะดวกด้านการคมนาคมภายในบริเวณด่าน 
………………………..................................................................... ...............................................................................  
  (๔) การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณด่าน 
……………………….............................................................................................................................. ...................... 
 
 



๗ 
 

  ๑.๑.๔ การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของจังหวัด ได้แก่  
(๑) การตลาดเชิงรุก 

 จังหวัดมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการที่ส าคัญ  
และเป็นจุดขายของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ดังนี้......................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

(๒) เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด 
  จังหวัดมีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างเครือข่ายการ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๑.๑.๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนี้  

(๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
จังหวัด........มีแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย คือ..................แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

ในการพัฒนาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ............................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในจังหวัดให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว 
ดังนี้...................................................................................................................................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

(๒) การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
จังหวัดมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย.......................................................................................................................... ..... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

(๓) มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว  
………………………....................................................................................................................................................  
   ๑.๑.๖ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด........................................................................................... 

   ๑.๑.๗ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................................................. 
   ๑.๑.๘ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ............................................................................  
   ๑.๑.๙ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย........................................................................................  
  ๑.๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตกิส์ 
  ๑.๒.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS)  
    (๑) แนวทาง/มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริการจากพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
………………………............................................................................................................................... ..................... 



๘ 
 

    (๒) การปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใน 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์สายหลักที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง 
แต่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสส าคัญต่อการเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ คือ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์สายรองที่ควรได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพ คือ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  (๓) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๒.๒ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
   (๑) ความคืบหน้าการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความร่วมมือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๒) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด...................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๒.๓ แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา –แม่โขง (ACMECS) 
    (๑) ความคืบหน้าการเชื่อมต่อการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในสาขาความ
ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
    (๒) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด.................................................................... .................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

   ๑.๒.๔ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................................ ................. 
   ๑.๒.๖ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ........................................ .................................... 
   ๑.๒.๗ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย..................................... ................................................... 

  ๑.๓ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
  ๑.๓.๑ แผนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  (๑) ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 



๙ 
 

 - สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 - การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 - มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 
……………………….............................................................................................................................................. ...... 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่  
………………………............................................................................................................................................... ..... 
   (๒) การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 - สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
………………………....................................................................... ........................................................................ ..... 
 - การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 - มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 
………………………............................................................................................................................................... ..... 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่  
………………………........................................................................................................... ......................................... 
  (๓) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด...................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๓.๒ แผนพัฒนาพ้ืนทีด่่านชายแดน 
  (๑) สถานการณ์การค้าและความมั่นคง  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  (๒) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของด่านชายแดน 
………………………............................................................................................................................................... ..... 
  (๓) แนวทาง/มาตรการรองรับปัญหาบริเวณด่านชายแดน 
………………………............................................................................................................ ........................................ 
  (๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด...................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๑.๓.๓ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
.............................................................................................................................................................................. 
   ๑.๓.๔ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ.............................................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๑.๓.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย.................................................................................... ...... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 
 



๑๐ 
 

  ๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
  ๑.๔.๑ ด้านแรงงาน 

 (๑) สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร 
ภาคบริการ (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง กลุ่มชายขอบ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 

 (๒) แนวทางการจัดระเบียบแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
   (๓) ปัญหาอุปสรรค........................................................ ................................................ 

   (๔) ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง................................................................................................................................................................ 
   (๕) ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ......................................................................... 
   (๖) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย.................................................. ................................... 
  ๑.๔.๒ ด้านสาธารณสุข 

 (๑) สถานการณ์ด้านสถานบริการและจ านวนบุคลากรสาธารณสุข 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 (๒) สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ ภายหลังมีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๓) สถานการณ์/แนวทางการดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ และ 
โรคไม่ติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๔) ปัญหาอุปสรรค........................................................ ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

   (๕) ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง................................................................................................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๖) ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจ......................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๗) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย.................................................. ................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................. ................................ 
 



๑๑ 
 

  ๑.๔.๓ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
   (๑) สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด 
.................................................................................................................................. ............................................ 
   (๒) มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพ้ืนที่ 
.................................................................................................................................. ............................................ 
   (๒) ประเด็นปัญหาแรงงานที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
.................................................................................................................................. ............................................ 
   (๓) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
.................................................................................................................................. ............................................ 
   (๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
.................................................................................................................................. ...................,........................ 
  ๑.๕ การวิเคราะห์ศักยภาพ/ความโดดเด่น ของจังหวัด ในการเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
.................................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ............................................ 
 
๒. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ..... 
.................................................................................................................................. ........................................... 

......................................................... ..................................................................................................................... 

 

๓. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ................................................. 

......................................................... ......................................................................... ............................................ 

 

๔. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................. ........................................... 

......................................................... ......................................................................... ............................................ 

 

 



๑๒ 
 

๕. การวิเคราะห์ศักยภาพ/ความโดดเด่น และเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
.................................................................................................................................. ...................,........................ 
.................................................................................................................................. ...................,........................ 

 
 

รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน 
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม 

 

 



แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เขตตรวจราชการที่.......................จังหวัด.............................................. 

วันที่ ............................ 

ล าดับที่ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในจังหวัด 

(หน่วยรับตรวจ) 

ผลการปฏิบัติตามนัยข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

  สามารถด าเนินการได้ (ระบุวิธีด าเนินการ/
ระยะเวลาด าเนินการ และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ) โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ........................................................................ 
..................................................................................... . 
......................................................................................  
......................................................................................  
..................................................................................... 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (ระบุเหตุผล) 
................................................................
................................................................ 
................................................................. 
............................................................. ....
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

 

 ลงชื่อ      .......................................................... 
       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง ............................................................... 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



 

 
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๕๘  รอบท่ี ๒   
เขตตรวจราชการที่...... 
(จังหวัด...................) 

 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….............................................................................. ...................................................................... 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
๑. จังหวัด...................... 
  ๑.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ 
   ๑.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น  
    (๑) การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัด 
     (๒) การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
     (๓) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้าและการลงทุน 
     (๔) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
     (๕) แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  
   ๑.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็น 
แต่ละประเด็น  
    (๑) การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัด 
     (๒) การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน 
     (๓) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยการค้าและการลงทุน 

ตรา นร. 



๒ 
 

     (๔) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
     (๕) แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  
   ๑.๑.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
    จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑  พบปัญหา ข้อจ ากัด ในเรื่องของ
........................จงึได้ใหข้้อเสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
    (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
   ๑.๑.๔ ผลส าเร็จของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ  
.................................................................................................................................. ........................................... 
  ๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
   ๑.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น  
    (๑) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)  
    (๒) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

ฯลฯ 
 

   ๑.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็น 
แต่ละประเด็น  
    (๑) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)  
    (๒) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

ฯลฯ 

   ๑.๒.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
    จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑  พบปัญหา ข้อจ ากัด ในเรื่องของ
........................จงึได้ใหข้้อเสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ............... .... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
    (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
   ๑.๒.๔ ผลส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์  
.................................................................................................................................. ........................................... 
  ๑.๓ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
   ๑.๓.๑ สรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ/
พ้ืนที่ด่านชายแดน ในรอบท่ี ๑..  



๓ 
 

   ๑.๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ/พ้ืนที่ด่าน
ชายแดนในการตรวจติดตามรอบที่ ๒  
   ๑.๓.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
    จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑  พบปัญหา ข้อจ ากัด ในเรื่องของ
........................จงึได้ใหข้้อเสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
    (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
   ๑.๓.๔ ผลส าเร็จของการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
.................................................................................................................................. ........................................... 
  ๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  
   ๑.๔.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑..ในแต่ละกรอบประเด็น แต่ละประเด็น  
    (๑) ด้านแรงงาน 
    (๒) ด้านสาธารณสุข 
    (๓) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   ๑.๔.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ในแต่ละกรอบประเด็น 
แต่ละประเด็น  
    (๑) ด้านแรงงาน 
    (๒) ด้านสาธารณสุข 
    (๓) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   ๑.๔.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
    จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการในรอบที่ ๑  พบปัญหา ข้อจ ากัด ในเรื่องของ
........................จงึได้ใหข้้อเสนอแนะแก่หน่วยตรวจรับด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
    (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ................... ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการ
ด าเนินการ................................................สง่ผลต่อ............................................................................................... 
   ๑.๔.๔ ผลส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
.................................................................................................................................. ........................................... 
  ๑.๕ ประเมินผลลัพธ์ ของการด าเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่อาเซียน เชื่อมโยงกับศักยภาพของ
พื้นที่ ความโดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงกับอาเซียน 
.................................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ............................................ 

 



๔ 
 

   ๑.๖ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
.............................................................................................................................................................................. 
  ๑.๗ ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจเพิ่มเติม (ถ้ามี)..................................................................... 
 ๑.๘ ข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)........................................................... ...................... 
 
๒. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ................................................ 

 

๓. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................. ........................................... 

 

๔. จังหวัด...................... 

  ………................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ................................................. 
๕. ประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการขับเคลื่อนเข้าสู่อาเซียน เชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ ความโดดเด่น 
ความเป็นอัตลักษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อเข้าสู่อาเซียน 
.................................................................................................................................. ...................,........................ 
.....................................................................................................................................................,........................ 

รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 
 
 
 

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน 
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม 



รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๑   

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง................. 
 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………......................................................................... ........................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….......................................................................................................................................... .......... 
………………………............................................................................................................... ..................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
๑. ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ส่วนกลาง และในพื้นที่ จากการตรวจติดตามการ 
 ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
 ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ ของกระทรวง (พาณิชย์)  (ถ้ามี) 
 ๑.๑ ข้อเสนอแนะเรื่อง............................................................................................................................ 
  มีผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
 ๑.๒ ข้อเสนอแนะเรื่อง............................................................................................................................ 
  มีผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
๒. การด าเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในจุดเน้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ของกระทรวง. หรือกระทรวงมีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการด าเนินการ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
 อาเซียน  
 ๒.๑ ข้อตกลงตามกรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวง   (พาณิชย์)  ต้องมีการด าเนินการ คือ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ๒.๒ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   และการลงทุน) 
  ๒.๒.๑ ประเด็น...(การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน)....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (การให้ความคุ้มครอง 
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน) ได้แก่ 
    (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 
    (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ...................................................... 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 

ฯลฯ 
   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (ในการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน)  ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (ในการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน)........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายของเรื่องการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน.......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๒.๒.๒ ประเด็น...(การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน) ได้แก่ 
   (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
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      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 
    (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ...................................................... 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 

ฯลฯ 
   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)............................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๒.๒.๓ ประเด็น...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน)....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน) ได้แก่ 
    (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 
    (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ...................................................... 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 

ฯลฯ 
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   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน)................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ...(การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน).................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน)............... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๒.๒.๔ ประเด็น...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษ)ี....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (พาณิชย์) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง .(การขจัดมาตรการที่
ไม่ใช่ภาษ)ี  ได้แก่ 
     (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
     (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ........................................................................

ฯลฯ 
   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษ)ี................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ...(การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษ)ี................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ของเรื่องการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี)............................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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๒.๓ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การ พัฒนาสินค้าบริการ 
และปัจจัยสนับสนุน 
  ๒.๓.๑ ประเด็น...(......................)....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (...................) ได้แก่ 
     (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
     (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ........................................................................

ฯลฯ 

   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (..................................................).............................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  (......................................................)............................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (............................................................).............................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

๒.๔ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยการค้า และการลงทุน) 
  ๒.๔.๑ ประเด็น...(.............................)....... 
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   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (........................) ได้แก่ 
     (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
     (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ........................................................................

ฯลฯ 

   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (...................) ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (.....................) ....................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (...........................) ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

๒.๕ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก) 
  ๒.๕.๑ ประเด็น...(........................) 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (..................) ได้แก่ 
     (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
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       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
     (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ........................................................................

ฯลฯ 
 
   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (..................) ........................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (...........................) ....................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (.....................................) ............................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

๒.๖ จุดเน้น..(การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว) 
  ๒.๕.๑ ประเด็น...(........................)....... 
   (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่อง (..................) ได้แก่ 
      (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ .................................................. 
         เป้าหมายในการด าเนินการ.............................................................................. 
         ผลการด าเนินการ คือ ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
         ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ..................................................................... 
     (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
         เป้าหมายในการด าเนินการ.............................................................................. 
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         ผลการด าเนินการ คือ ..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
     ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ..................................................................

ฯลฯ 
   (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (..................) ........................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (...........................) ....................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (.....................................) ............................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
๒.๗ จุดเน้น..(การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์)   
  ๒.๗.๑ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)) 
       (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ได้แก่ 
    (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ........................................................... 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
    ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 
     (๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ........................................................... 
      เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
      ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
    ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 

ฯลฯ 
   

   (๑.๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS).) .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
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   (๑.๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)) ........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๑.๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)) .......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
๒.๘ จุดเน้น..(การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน)  
   ๒.๘.๑ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนในเรื่องพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 
     (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ คือ ...................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
     (๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ คือ ..................................................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
       ผลการด าเนินการ คือ ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ........................................................................

ฯลฯ 
   (๑.๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ......................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๑.๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ............................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๑.๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ.) ................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
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๒.๙ จุดเน้น..(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม)  
  ๒.๙.๑ ด้านแรงงาน 
  (๑) สถานการณ์ และปัญหาแรงงาน..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านแรงงาน ได้แก่ 
   (๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมในการส่งเสริมการจ้างงาน และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ได้แก่  
      (๒.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
        เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
        ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
      (๒.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
        เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
        ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
        ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
   (๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมในการจัดระเบียบและคุ้มครองสิทธิแรงงาน ได้แก่  
     (๒.๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๒.๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
 
 



- ๑๑ – 
 

   (๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (...................................) ................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
   (๔) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (..................................) ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๕) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
  ๒.๙.๒ ด้านการศึกษา 
  (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ได้แก่ 
   (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน ๕ ปี อาเซียน ได้แก่  
     (๑.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๑.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
   (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรคู่มือการสอนวิชาอาเซียน
ส าหรับครู 
     เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
     ผลการด าเนินการ คือ ...................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
     ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ.......................................................................... 

ฯลฯ 
   (๑.๓) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรม........ ได้แก่  
     เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 



- ๑๒ – 
 
     ผลการด าเนินการ คือ ...................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
     ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ.......................................................................... 

ฯลฯ 
  (๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (ด้านการศึกษา) .............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  (๓) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (ด้านการศึกษา) ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  (๔) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ด้านการศึกษา) ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

  ๒.๙.๒ ด้านสาธารณสุข 
  (๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
   (๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์ท่ีเพียงพอ ได้แก่  
     (๑.๑.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๑.๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
   (๑.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ ได้แก่ 
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     (๑.๒.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๑.๒.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
    (๑.๓) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการควบคุม การเฝ้าระวัง และแนวทางการ
ป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ได้แก่  
      (๑.๓.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๑.๓.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
    (๑.๔) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมการจัดท าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ASEAN  

Network on UHC  ได้แก่  
      (๑.๔.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 
     (๑.๔.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
       เป้าหมายในการด าเนินการ...................................................................... 
 



- ๑๔ – 
 

       ผลการด าเนินการ คือ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................
       ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ............................................................. 

ฯลฯ 
  (๒) สถิตกิารรักษาและภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลสุขภาพต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ของ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
.................................................................................................................................................................... 
  (๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (ด้านสาธารณสุข) .............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  (๔) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (ด้านสาธารณสุข) ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  (๕) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ด้านสาธารณสุข) ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

  ๒.๙.๔ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  (๑) สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวม.............................................................................  
................................................................................................................................................................... 
  (๒) ประเด็นปัญหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์............................................................ 
................................................................................................................................................................... 
  (๓) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ได้แก่ 
   (๓.๑) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๑ ........................... 
    เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
    ผลการด าเนินการ คือ ....................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
    ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ........................................................................ 
   (๓.๒) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ ๒ ...................... 
    เป้าหมายในการด าเนินการ................................................................................. 
    ผลการด าเนินการ คือ ...................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  



- ๑๕ – 
 

   ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ......................................................................... 
   (๔) การด าเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (5 P)  
     เป้าหมายในการด าเนินการ.......................................................................................... 
    ผลการด าเนินการ คือ ................................................................................................ 

- Policy and Mechanism ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  
- Prosecution ด้านการด าเนินคดี และการบังคับใช้กฎหมาย  
- Protection ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ  
- Prevention ด้านการป้องกัน และ  
- Partnership and International Cooperation ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  
     ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ.................................................................................. 
   (๕) การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
   (๖) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (...................................) ................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
   (๗) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (..................................) ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   (๘) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
๒.๑๐ จุดเน้น..(การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ)  
    ๒.๑๐.๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่งกระทรวง (.........) .ต้องมีการด าเนินการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
   (๑) กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ............................... 
     (๑.๑) ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน....................................................................................................................................... 
      (๑.๒) ผลการด าเนินการ คือ ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
      (๑.๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ..................................................................... 
   (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ............................... 
     (๒.๑) ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน....................................................................................................................................... 
 



- ๑๖ – 
 
      (๒.๒) ผลการด าเนินการ คือ ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
      (๒.๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ..................................................................... 
  

ฯลฯ 
   ๒.๑๐.๒ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (..................................) .................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   ๒.๑๐.๓ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (......................................) ...................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
 

รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน 
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม  



รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๒ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง................. 
 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
๑. จุดเน้นเรื่อง (การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เรื่อง.การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   และการลงทุน)       . 

 ๑.๑ ประเด็น    (การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน)      . 
  ๑.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑........................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๑.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
   จากการตรวจติดตามรอบที่ ๑  ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ดังนี้ 
   (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ...................................ซ่ึงหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ 
คือ …………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ 
คือ....………………............................................................................................................................... ..................... 

  ๑.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)........................................................... ...................................... 

  ๑.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี).......................................................................... ........................... 

  ๑.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (การให้
ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน )  ในปี ๒๕๕๘  ส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/ยุทธศาสตร์กระทรวง และผลักดันการด าเนินการตามกรอบประชาคม
อาเซียน ดังนี้.............................................. ..................................... 



- ๒ - 

 

 ๑.๒ ประเด็น    (การขยายการเปิดเสรีตลาดทุน)      . 
  ๑.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑........................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามรอบที่ ๒................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๒.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ. 
   ในการตรวจติดตามรอบที่ ๑  ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ ดังนี้ 
   (๑) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ 
คือ …………………............................................................................................................................... ..................... 
   (๒) ขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ...................................ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ 
คือ....………………............................................................................................................................... ..................... 

  ๑.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี)........................................................... ...................................... 

  ๑.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี).......................................................................... ........................... 

  ๑.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (การให้
ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน )  ในปี ๒๕๕๘  ส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/ยุทธศาสตร์กระทรวง และผลักดันการด าเนินการตามกรอบประชาคม
อาเซียน ดังนี้.................................................................... ............... 

ฯลฯ 

๒. จุดเน้นเรื่อง                                             . 

 ๒.๑ ประเด็น                                                   . 

ฯลฯ 
รูปภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

 
 
 
 
 
 

ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่าน 
ประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่ตรวจติดตาม 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่ตรวจติดตาม 
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รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ของ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง  



รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๑   

ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ................. 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….............................................................................. ...................................................................... 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด  
๑. ผลการด าเนินการสนับสนุน เร่งรัด และก ากับดูแลการด าเนินงานก าจัดขยะของจังหวัด 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
๒. การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
  ๒.๑ ผลการด าเนินการ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว) 

 ๒.๑.๑ ผลการส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือปิดหรือจัดท า
แผนงานฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
……………………….................................................................................................. .................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

 ๒.๑.๒ การฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอย
ใหม ่
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................................... ................................ 
   ๒.๑.๓ การด าเนินการกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนด าเนินงานไม่ถูกต้อง และการ
บังคับใช้กฎหมาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 



 
  ๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๓ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
……………………….................................................................... ................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….............................................................................. ...................................................................... 
๓. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)  
  ๓.๑  ผลการด าเนินการ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว) 
   ๓.๑.๑ การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของ
จังหวัด (การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะแบบศูนย์รวม การก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
และการปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ) 
………………………................................................................................................................................................ 
………………………........................................................................................................ ............................................ 

  ๓.๑.๒ การจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 

  ๓.๑.๓ การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๓.๓ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
……………………….................................................................... ................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๓.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….............................................................................. ...................................................................... 
๔.  การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  ๔.๑ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 



  ๔.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๔.๓ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๔.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………......................................................................................................................................... ........... 
๕.  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน  
  ๕.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก) 
   ๕.๑.๑ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๑.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………................................................................ .................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๑.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………..................................................................... ............................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๕.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย) 
   ๕.๒.๑ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................................................. .................. 
   ๕.๒.๔ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………........................................................................ ............................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 

 



 
 

รูปภาพการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

 
 
 

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพ้ืนที่ตรวจติดตาม  
(หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด)  
 



แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เขตตรวจราชการที่.......................จังหวัด.............................................. 

วันที่ ............................ 

ล าดับที่ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในจังหวัด 

(หน่วยรับตรวจ) 

ผลการปฏิบัติตามนัยข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
(กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

  สามารถด าเนินการได้ (ระบุวิธีด าเนินการ/
ระยะเวลาด าเนินการ และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ) โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ........................................................................ 
..................................................................................... . 
......................................................................................  
.................................................................................. .... 
..................................................................................... 

 ไมส่ามารถด าเนินการได้ (ระบุเหตุผล) 
................................................................
................................................................ 
................................................................. 
.................................................................
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

 

 ลงชื่อ      .......................................................... 
       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง ............................................................... 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๒   

ของผู้ตรวจราชการกส านักนายกรัฐมนตรี เขต................. 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………................................................................................................... ................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวง  
๑. การด าเนินการสนับสนุน เร่งรัด และก ากับดูแลการด าเนินงานก าจัดขยะของจังหวัด 
 ๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑ ..................................................... ...................................................
 ๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒ ................................................................. 
๒. การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
  ๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
……………………….................................................................. .................................................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................... ................................................................................ 
  ๒.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 



  ๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ  
มูลฝอย..........................................ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ดังนี้ ..................................................................................................... ............ 
๓. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)  
  ๓.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๓.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๓.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………................................................................................................................................. ................... 
  ๓.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………….................................................................... ................................................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๓.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม .............................................ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................................................................................................................. 
๔.  การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  ๔.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๔.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๔.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๔.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 
 



  ๔.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………................................................................ .................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๔.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ..........................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
๕.  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน  
  ๕.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก) 
   ๕.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………..................................................................................................................................... ............... 
   ๕.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๕.๑.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๕.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………….............................................................. ......................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๕.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
  ๕.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการให้ความรู้ประชาชน....................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๕.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย) 
   ๕.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๕.๒.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 



  ๕.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๕.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………................................................................................................................................. ................... 
  ๕.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย.......................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

รูปภาพการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

 
 
 

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพ้ืนที่ตรวจติดตาม  
(หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด)  



รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๑   

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง................. 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….............................................................................. ...................................................................... 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง  
 ๑.  การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ภารกิจของ
กระทรวงตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย) 
  ๑.๑ กฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ……………………………………………………….…………….………….……………. 
  ๑.๒ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๑.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................................................... ................ 
  ๑.๔ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๑.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………......................................................................................................................................... ........... 
 



 ๒.  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน (ภารกิจของกระทรวงตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย) 
  ๒.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก) 
   ๒.๑.๑ ภารกิจ/กิจกรรม.................................................................................. ............................... 
   ๒.๑.๒ เป้าหมายในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................. .................................................................................. 
   ๒.๑.๓ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๒.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………................................................................................................................................. ................... 
   ๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๒.๑.๖ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………...................................................................................................................................... .............. 
  ๒.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย) 
   ๒.๒.๑ ภารกิจ/กิจกรรม.................................................................................. ............................... 
   ๒.๒.๒ เป้าหมายในการด าเนินการ 
………………………....................................................................................... ............................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๒.๒.๓ ผลการด าเนินการ  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………................................................................................................................................. ................... 
   ๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๒.๒.๖ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………...................................................................................................................................... .............. 



 
 
 

รูปภาพการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

 
 
 

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพ้ืนที่ตรวจติดตาม  
(หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด)   



รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รอบท่ี ๒   

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง................. 
 

บทสรุปผลการตรวจราชการ 
 

   ............................................................................................................................. ...................... 
………………………................................................................................................... ................................................. 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
การด าเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวง  
 ๑.  การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ภารกิจของ
กระทรวงตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย) 
  ๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินกาในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
  ๑.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
  ๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการ..........................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 



 ๒.  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน (ภารกิจของกระทรวงตาม  Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย) 
  ๒.๑ การให้ความรู้ประชาชน (การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก) 
   ๒.๑.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................... ................................................ 
   ๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินกาในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒ คือ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๒.๑.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี 
………………………................................................................. ................................................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการให้ความรู้ประชาชน...................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.๒ การบังคับใช้กฎหมาย (การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย) 
   ๒.๒.๑ สรุปผลการตรวจติดตามในรอบท่ี ๑ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………....................................................................................................................................................  
   ๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินกาในการตรวจติดตามในรอบท่ี ๒  
………………………................................................................................................. ................................................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
   ๒.๒.๓ ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
……………………….................................................................................................. .................................................. 
  ๒.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
………………………............................................................................................................................... ..................... 
 
 



  ๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
………………………....................................................................................................................................................  
………………………............................................................................................................................... ..................... 
  ๒.๒.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินบังคับใช้กฎหมาย.............................................
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

รูปภาพการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ 

 
 
 

หมายเหตุ ระบุชื่อผู้ตรวจราชการทุกท่านที่ปรากฏอยู่ในภาพ ชื่อประเด็นนโยบาย และพ้ืนที่ตรวจติดตาม  
(หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาคผนวก  12 

กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ (5) 
 

 
 
 

 การติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นประเมินผล/ตัวชี้วัดผลงาน ใน 4 มิติ ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเดนการประเมินผล/ 

ตัวชี้วัดผลงาน 
สปน. 

(น้ าหนัก) 
กระทรวง 
(น้ าหนัก) 

มิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ร้อยละ 60   
การด าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 

1.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะในการ
ตรวจราชการตามกรอบประชาคม
อาเซียน เพื่อเร่งรัดหรือแก้ไข
ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการตอบสนอง 

จ านวนข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จากการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี  ที่ ส ามารถ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จะนับรวมทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติ หรือ
เริ่มปฏิบัติ ที่มีการเตรียมการต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ภ า ย ใ น
ปีงบประมาณ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
1.2 ร้อยละของข้อเสนอแนะในการตรวจ

ราชการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่
ได้รับการตอบสนอง 
 
 
 
 
 

จ านวนข้ อ เสนอแนะ ข้ อสั ง เกต  จากการ 
ตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวง  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ที่สามารถ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จะนับรวมทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติ หรือ
เริ่มปฏิบัติ  ที่มีการเตรียมการต่าง ๆ ซึ่ งอาจ 
ไม่ สามารถด า เนิ นการ ให้ เสร็ จสิ้ นภายใน
ปีงบประมาณ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

มิติที่ 2 :  มิติคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 40   
2.1 ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ระดับความพงึพอใจของ อ.ค.ต.ป. ที่มีต่อ
รายงานผลการตรวจราชการ 

  

2.2 ความส าเร็จของการเสนอรายงาน
สรุปผลความเห็นของคณะที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนหรือ
เครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ ที่
ร่วมตรวจราชการ ผ่าน  Website  
ของส่วนราชการ ตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละของการรายงานสรุปผลความเห็นของคณะที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หรือ
เครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ ที่ ร่วมตรวจ
ราชการ 2 รอบ ผ่าน Website ตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

  

  รวม   
 

กรอบการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส านักตรวจราชการ (6) 
 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการประเมินผล/ 

ตัวชี้วัดผลงาน 
สปน. 

(น้ าหนกั) 
กระทรวง 
(น้ าหนกั) 

มิติท่ี 3 : มิติประสิทธิภาพ   

3.1 ระดับความส า เ ร็ จของการ
พัฒนารู ปแบบรายงานการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

มิติท่ี 4 : มิติการพัฒนาองค์กร   

4.1 (ร่าง) การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาบุคลากรในระบบการ
ตรวจราชการเพ่ือ 
สนับสนุนการตรวจ 
ราชการแบบบูรณาการ 
 

- วางกรอบตัวแบบของการจัดการความรู้   ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ  และการฝึกอบรม 
- การน าระบบพ่ีเลี้ ยง (Mentoring) มาใช้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ของ 
ผู้ตรวจราชการและบุคลากรสนับสนุนงานตรวจราชการ  เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง ซึ่ง
ในปัจจุบัน“ยังไม่มีการน ามาใช้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด” 
โดยบทบาทของ Mentor เพ่ือพัฒนาผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสามารถน ามาใช้
ได้จริงในทางปฏิบัติ แต่อาจจะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขภายในให้เชื่อมโยง
กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดให้การเป็น Mentor ถือเป็น
ผลงาน จึงจะท าให้เกิดผลในทางบวกต่อการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการ 

หมายเหตุ อาจมีการปรับรายละเอียดตัวช้ีวัดในภายหลังตามความเหมาะสมในการตรวจราชการ 
 



ส ำนกัตรวจรำชกำร  ส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี  
เลขท่ี 1 ถนนพิษณโุลก แขวงจิตรลดำ เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300   
โทรศพัท์ 0 2282 6041  www.opm.go.th (งำนตรวจรำชกำร) 




