


รายช่ือคณะผู้วจัิย 

โครงการพฒันาระบบตรวจราชการ ระยะที ่1 (วจัิยเพือ่พฒันาระบบตรวจราชการ) 

1. รองศาสตราจารยว์ฒิุสาร  ตนัไชย    ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทยั  ก๊กผล  หวัหนา้โครงการ 
3. นางสาวปัทมา สูบก าปัง   นกัวจิยั 
4. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก    นกัวจิยั 
5. นางสาวนนัทนชั อินทร์หม่อม    ผูช่้วยวจิยัและบริหารโครงการ 
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 รายงานการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการฉบบัน้ี สถาบนัพระปกเกล้าไดด้ าเนินการศึกษา

ใหก้บัส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี โดยเนน้การศึกษาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ มีวตัถุประสงค์

ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2551- ปัจจุบนั 

2) ศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความทา้ทายส าคญัท่ีมีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินและระบบการตรวจ

ราชการ 3) และน าเสนอแนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และ

น าไปสู่ระบบการตรวจราชการยคุใหม่  

เพื่อตอบวตัถุประสงค์ดังกล่าว คณะผูว้ิจยัได้พฒันากระบวนการ และด าเนินการวิจยัภายใต้กรอบ

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่  การตรวจราชการ และแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ

ราชการ (ประชารัฐ การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ธรรมาภิบาล รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารความเส่ียง) ตลอดจนศึกษาไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีระบบตรวจราชการใน

ต่างประเทศอยา่งองักฤษและอเมริกา และตวัอยา่งท่ีโดดเด่นของการตรวจราชการในประเทศฝร่ังเศสและญ่ีปุ่น 

จากแนวคิดและตวัแบบท่ีศึกษานั้นท าให้คณะผูว้ิจยัไดพ้บภาพรวมของความทา้ทายท่ีมีต่อระบบตรวจราชการ

แบบบูรณาการนั้นประกอบด้วยการตรวจราชการท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารเชิงพื้นท่ี ระบบการตรวจ

ราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ การตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล 

ระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ และการตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั  

ความทา้ทายทั้ง 5 ดา้นดงักล่าว ประกอบกบัความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

ตั้งแต่ฝ่ายบริหารท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัเพราะเป็นผูใ้ช้กลไกการตรวจราชการในการตรวจติดตามและ

สะทอ้นผลการด าเนินนโยบาย หน่วยรับตรวจราชการท่ีจะตอ้งเป็นผูรั้บการประเมินและติดตามการท างานซ่ึง

อาจสะทอ้นสภาพปัญหาและความตอ้งการเพื่อให้ระบบตรวจราชการเป็นส่ือกลางน าปัญหาส าคญัไปสู่การ

แก้ไขได้อย่างทนัเหตุการณ์ และภาคประชาชนท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับประโยชน์ขั้นทา้ยท่ีสุดจาก

ระบบการตรวจราชการ ดว้ยปัจจยัทั้งหมดเหล่าน้ีท าให้ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการควรแสดงบทบาทท่ี

คาดหวงัออกมาใน 4 บทบาท ไดแ้ก่ การติดตามและประเมินผล การตรวจสอบ การให้ขอ้เสนอแนะและแกไ้ข
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ปัญหา และการริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ ซ่ึงบทบาทท่ีคาดหวงั 4 ดา้นน้ีคณะผูว้ิจยัไดย้ึดถือเป็นหลกัในการวิเคราะห์

ตลอดรายงานงานวจิยัฉบบัน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ประการขา้งตน้  

อย่างไรก็ดี ขอ้คน้พบ ผลการวิเคราะห์ และขอ้เสนอแนะท่ีคณะผูว้ิจยัเสนอ ไดมี้การพยายามน าเสนอ

รายงานฉบบัน้ีใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของหลกัฐาน ขอ้มูล และขอ้เท็จจริงเท่าท่ีสามารถรวบรวมมาไดม้ากท่ีสุด หากมี

ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใดทางคณะผูว้จิยัยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขในโอกาสต่อไป  

สุดท้ายน้ี  คณะผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ในฐานะรอง

นายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูใ้ชห้ลกัของระบบตรวจราชการ ท่ีไดส้ละเวลาให้สัมภาษณ์และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ยิง่ต่องานวจิยั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านอ่ืน 20 ท่าน ผูเ้ขา้ร่วมการระดมความคิดเห็น 23 ท่าน และผูใ้ห้ขอ้มูล

ผา่นแบบสอบถาม 269 ท่าน ประกอบดว้ยผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ ทั้งในสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี

และกระทรวงอ่ืน และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของทุกท่านไดถู้ก

น ามาประมวลประกอบเขา้กนักบัรายงานวิจยัฉบบัน้ี อนัถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มคุณค่าและความ

หนกัแน่นในเน้ือหาเชิงวิชาการและขอ้เสนอแนะของรายงานการศึกษาฉบบัน้ี คณะผูว้ิจยั สถาบนัพระปกเกลา้

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

คณะผูว้จิยั สถาบนัพระปกเกลา้ 
โครงการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการ  

พฤษภาคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร  

โครงการศึกษาวจัิยเพือ่พฒันาระบบตรวจราชการ ระยะที ่1 

 

 โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการ ระยะท่ี 1 โดยสถาบนัพระปกเกล้าด าเนิน

การศึกษาให้กบัส านกังานปลดัส านกันายกรัมนนตรี นีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาวิเคราะห์และประเนินผล

ระบบการตรวจราชการในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551- ปัจจุบนั 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือควานทา้ทาย

ส าคญัท่ีนีผลต่อระบบบริหารราชการแผน่ดินและระบบการตรวจราชการ 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันา

และปรับปรุงระบบการตรวจราชการใหนี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  และน าไปสู่ระบบการตรวจราชการยคุใหน่ 

 กรอบแนวคิดส าคญัท่ีเป็นพื้นมานของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชารัม การบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี 

การบริหารจดัการภาครัมแนวใหน่ ธรรนาภิบาล รัมบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารควานเส่ียง ตลอดจน

ระบบการตรวจราชการในต่างประเทศ อาทิ การตรวจราชการประเทศองักฤษและสหรัมอเนริกา และ

ตวัอย่างท่ีโดดเด่นจากประเทศฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุ่น จากแนวคิดและระบบการตรวจราชการของ

ต่างประเทศท าให้คณะผูว้ิจยัไดค้น้พบควานทา้ทายท่ีจะส่งผลต่อระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการใน

ประเทศไทย 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตรวจราชการท่ีสอดคล้องกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base 

management) 2) ระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ (Technology and Information) 3) 

การตรวจราชการเพื่อควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิบาล (Good Governance) 4) ระบบการตรวจราชการ

ท่ีเช่ือนโยงและบูรณาการ (Integration) และ 5) การตรวจราชการท่ีนีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) 

 ควานคาดหวงัจากผูนี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ นีตั้งแต่ฝ่าย

นโยบายท่ีเป็นผูนี้ส่วนไดเ้สียหลกัเพราะเป็นผูใ้ชก้ลไกการตรวจราชการเพื่อตรวจติดตานและสะทอ้นผลการ

ด าเนินนโยบาย หน่วยรับตรวจท่ีจะตอ้งเป็นผูรั้บการประเนินและติดตานการท างานซ่ึงอาจสะทอ้นปัญหา

และควานตอ้งการเพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นส่ือกลางในการน าปัญหาไปสู่การแก้ไขไดอ้ย่างทนั

การณ์ และภาคประชาชนท่ีเป็นผูนี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บประโยชน์ขั้นทา้ยท่ีสุดจากระบบการตรวจราชการ ท า

ให้ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการควรแสดงบทบาทท่ีคาดหวงัออกนาใน 4 บทบาท ไดแ้ก่ 1) การ

ติดตานและประเนินผล (Monitoring and Evaluation) 2) การตรวจสอบ (Auditing) 3) การให้ค  าปรึกษา 

แนะน า และเสนอแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหา (Consulting and Mentoring) และ 4) การริเร่ิน

นโยบายใหน่ (Initiating new policy) 
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 ควานท้าทายและควานคาดหวงัดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีระบบตรวจราชการแบบบูรณาการสานารถ

ด าเนินไปให้บรรลุซ่ึงเป้าหนายนั้นได้ โดยจ าเป็นท่ีจะต้องยกระดับการตรวจราชการให้เป็นนาตรมาน 

คณะผูว้ิจยัจึงไดย้ึดกรอบนาตรมานการตรวจราชการและประเนิน (Quality Standard for Inspection and 

Evaluation and Efficient) ของสภาวา่ดว้ยควานซ่ือสัตยแ์ละประสิทธิภาพของการตรวจราชการ (Council of 

the Inspectors General on Integrity and Efficiency : CIGIE) ของสหรัมอเนริกา ประกอบไปดว้ยนาตรมาน 

14 ประการ เน่ือประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หลกัการเพื่อให้เหนาะสนกบับริบทของ

ระบบตรวจราชการไทย สานารถสรุปได ้11 ประการ ประกอบดว้ย หลกัสนรรถนะ หลกัอิสระ หลกัวินิจฉยั

อย่างนืออาชีพ หลกัควบคุนคุณภาพ หลกัการวางแผน หลกัการรวบรวนและบนัทึกหลกัมานเพื่อใช้ในการ

วางแผนและการตรวจราชการ หลกัการตรงต่อเวลา หลกัการต่อตา้นการฉ้อโกง การท าผิดกฎหนาย และการ

ละเนิด หลกัการรายงานและติดตาน หลกัการวดัผลการปฏิบติังาน และหลกัการบริหารควานสันพนัธ์และ

การส่ือสาร 

 ส าหรับวธีิการศึกษาวจิยัเนน้การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลกัและใชว้ิธีการศึกษาเชิงปรินาณควบคู่ไป

ดว้ย โดยการเก็บขอ้นูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการสันภาษณ์ และระดนควานคิดเห็นจากผูนี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระบบ

การตรวจราชการแบบบูรณาการ กลุ่นเป้าหนายในการสันภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระบบตรวจราชการ ผูต้รวจ

ราชการ (ผูต้รวจราชการส านักนายกรัมนนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรน) และท่ี

ปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน รวน 20 ท่าน ส่วนการระดนควานคิดเห็นด าเนินการในกลุ่นเป้าหนาย  

3 กลุ่น ประกอบดว้ย กลุ่นผูต้รวจราชการส านกันายกรัมนนตรี กลุ่นผูช่้วยผูต้รวจราชการและฝ่ายสนบัสนุน

การตรวจราชการ และกลุ่นท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน รวน 23 ท่าน 

 ส่วนการเก็บขอ้นูลเชิงปรินาณ ใชแ้บบสอบถานเพื่อประเนินระบบตรวจราชการแบบบูรณาการใน

ปัจจุบนัตานกรอบควานทา้ทาย 5 ประการท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เก็บขอ้นูลจากกลุ่นตวัอยา่ง 3 กลุ่นไดแ้ก่ 

ผูต้รวจราชการ ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาค

ประชาชน รวน 269 ท่าน   

 

ผลการศึกษา 

1. บทบาทของการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 จากบทบาทท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนในระบบการตรวจราชการ 4 ประการ ไดแ้ก่ บทบาทการติดตาน

และประเนินผล บทบาทการตรวจสอบ บทบาทการให้ค  าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะแนวทางการป้องกนั



 
 

v 
 

และแกไ้ขปัญหา และบทบาทการริเร่ินนโยบายใหน่ การตรวจราชการแบบบูรณาการท าหน้าท่ีไดน้ากท่ีสุด

ในบทบาทของการให้ค  าปรึกษาเสนอแนะและแก้ไขปัญหา ขณะท่ีบทบาทการตรวจสอบยงัขาดกลไกท่ี

เช่ือนโยงกับหน่วยตรวจสอบอ่ืน ส่วนบทบาทด้านการริเร่ินนโยบายใหน่นั้นแน้จะนีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในรายงานผลการตรวจราชการ แต่ในทางปฏิบติัจริงขอ้เสนอแนะเหล่านั้นกลบัไน่ไดน้ าไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการริเร่ินนโยบายใหน่ ๆ นากนกั นอกจากน้ี บทบาทท่ีระบบตรวจราชการแบบบูรณาการควร

ท านากข้ึนคือการเสนอแนะและช่วยแกไ้ขปัญหาให้กบัหน่วยรับตรวจ เพราะจะท าให้เกิดการยอนรับจาก

หน่วยรับตรวจและยงัสะทอ้นควานสานารถเชิงบูรณาการของระบบตรวจราชการ อีกทั้งยงัเป็นการตรวจ

ราชการเชิงรุกเพราะช่วยใหก้ารด าเนินงานตานนโยบายของรัมบาลประสบควานส าเร็จทนัการณ์ 

 2. ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการตามหลกัการมาตรฐานด้านการตรวจราชการ 

นาตรมานดา้นการตรวจราชการตานบริบทการตรวจราชการของไทยแบ่งไดเ้ป็น 11 ประการ ไดแ้ก่ 

หลกัสนรรถนะ หลกัอิสระ หลกัวินิจฉัยอย่างนืออาชีพ หลกัควบคุนคุณภาพ หลกัการวางแผน หลกัการ

รวบรวนและบนัทึกหลกัมาน หลกัการตรงต่อเวลา หลกัการต่อตา้นการฉ้อโกงและท าผิดกฎหนาย หลกัการ

รายงานและติดตาน หลกัการวดัผลการปฏิบติังาน หลกัการบริหารควานสันพนัธ์และการส่ือสาร ในภาพรวน

ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการในปัจจุบนัไดนี้การด าเนินงานอยูแ่ลว้บางส่วนแต่ยงัไน่ครบถว้นในแต่ละ

นาตรมาน  

ยกตัวอย่างเช่น หลักสนรรถนะท่ีนีการก าหนดสนรรถนะของผูต้รวจราชการโดยส านักงาน

คณะกรรนการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยนีการก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เท่านั้น ยงัไน่ไดนี้การก าหนด

สนรรถนะท่ีจ าเป็นในสายงานตรวจราชการส าหรับบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจราชการ อาทิ ผูต้รวจราชการ 

ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการ  

 หลักการวางแผน การจัดท าแผนการตรวจราชการย ังขาดระบบท่ีใช้สนับสนุนข้อนูลท่ีนี

ประสิทธิภาพท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์เลือกประเด็นการตรวจราชการ ปัจจุบนัไน่นีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้

พิจารณาเลือกประเด็นการตรวจราชการท่ีเหนาะสน การเลือกประเด็นการตรวจราชการจะเลือกประเด็นท่ีนี

หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไน่นีการก าหนดตวัช้ีวดัก่อนท่ีจะนีการก าหนดประเด็นการตรวจราชการและการ

พิจารณาในนิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี ซ่ึงนีบริบทเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 

หลกัการรวบรวนและบนัทึกหลกัมานเพื่อใช้ในการวางแผนและการตรวจราชการ ยงัไน่พบกลไก

เพียงพอท่ีช่วยในการรวบรวนวิเคราะห์ขอ้นูลและจดัเก็บขอ้นูลอยา่งเป็นระบบ เช่น มานขอ้นูลกลางท่ีใชใ้น
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การสืบคน้ขอ้นูลการตรวจราชการ ปัจจุบนัส่วนแผนและขอ้นูลการตรวจราชการ ส านกัตรวจราชการส านกั

นายกรัมนนตรีเป็นผูสื้บคน้ขอ้นูลและวิเคราะห์ขอ้นูลประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยการ

สืบค้นข้อนูลเบ้ืองต้นจากเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืน และประสานขอข้อนูลในรายละเอียดเชิงลึกจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ดี นาตรมานท่ีระบบตรวจราชการแบบบูรณาการพอจะด าเนินได้ค่อนข้างนากกว่า

นาตรมานอ่ืน คือ หลกัการบริหารควานสันพนัธ์และการส่ือสาร เพราะการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ สานารถด าเนินการไดดี้ในระดบัหน่ึง เพื่อให้ระบบตรวจราชการสานารถสนองต่อควานทา้ทายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต อาจตอ้งพฒันาการประสานงานในเชิงรุกระหวา่งผูต้รวจราชการ และเพิ่นควานรวดเร็วใน

การประสานขอ้นูลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3. ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อบทบาทและมาตรฐานของระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ  

ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการนีปัญหาบางประการท่ีอาจท าให้ระบบตรวจราชการไน่สานารถ

บรรลุบทบาทและนาตรมานการตรวจราชการ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นโครงการ (Structure) ปัญหาดา้นบุคลากร 

(Staff) ปัญหาดา้นกระบวนการ (Process) และปัญหาดา้นขอ้นูลและระบบสนบัสนุน (Support) 

 

ปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure)  

ในภาพรวนทั้งระบบ ควานสันพนัธ์เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานตรวจราชการยงัไน่สานารถ

ด าเนินการได้เน่ืองจากการแบ่งโครงการตรวจราชการออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ การตรวจราชการส านัก

นายกรัมนนตรี การตรวจราชการกระทรวง และการตรวจราชการกรน ซ่ึงแยกส่วนกนัอยู่ท  าให้ไน่เกิดการ

เช่ือนโยงและบูรณาการการตรวจราชการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ในส่วนภารกิจของส านักตรวจราชการ ส านักนายกรัมนนตรีท่ีนีบทบาทโดยตรงต่อระบบตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ บุคลากรในส านกัตรวจราชการนีภารกิจนากนาย ทั้งภารกิจงานตานกรอบกฎหนาย 

อาทิ งานสนบัสนุนการก ากบัและติดตานการปฏิบติัราชการในภูนิภาค งานสนบัสนุนคณะกรรนการธรรนาภิ

บาลจงัหวดั งานสนบัสนุนคณะอนุกรรนการตรวจสอบและประเนินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เป็นตน้ และ

ภารกิจอ่ืน ๆ เพิ่นเตินตานท่ีไดรั้บนอบหนายจากนายกรัมนนตรี รองนายกรัมนนตรี เป็นงานเชิงนโยบายท่ีนกั

ถูกนอบหนายใหส้ านกัตรวจราชการ เป็นงานท่ีอยูน่อกเหนือจากภารกิจหลกั นบัเป็นการเพิ่นภาระงานให้แก่

บุคลากรของส านกัตรวจราชการ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพภารกิจงานหลกัท่ีตอ้งรับผดิชอบ 
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ปัญหาด้านบุคลากร (Staff) 

บุคลากรส าคญัในระบบตรวจราชการ ได้แก่ ผูต้รวจราชการ และเจา้หน้าท่ีสนับสนุนการตรวจ

ราชการ พบว่า ผูต้รวจราชการ การเขา้สู่ต าแหน่งของผูต้รวจราชการบางท่านไน่ไดเ้ป็นไปเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ในการตรวจราชการ ซ่ึงนีผลต่อแรงจูงใจในการท างานและสนรรถนะของผูต้รวจราชการ รวนทั้งนีผลต่อการ

ให้คุณค่าและควานส าคญัของงานตรวจราชการ นอกจากน้ี การตรวจราชการยงัไน่นีการก าหนดนาตรมาน

ด้านสนรรถนะของผูต้รวจราชการให้นีควานชัดเจน และยงัขาดการก าหนดนาตรมานกลางในการตรวจ

ราชการ โดยการตรวจราชการจะข้ึนอยูก่บัควานรู้ควานสานารถ และประสบการณ์เฉพาะตวัของบุคคล แนว้า่

จะนีคู่นือการตรวจราชการแต่เป็นเพียงการวางกรอบการปฏิบติังานโดยสังเขปเท่านั้นไน่ใช่ขอ้ก าหนดในเชิง

นาตรมานท่ีควรนีควานเป็นสากลโดยผา่นการสังเคราะห์และก าหนดไวเ้ป็นทางการ 

ในส่วนของเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการ การเขา้สู่ต าแหน่งของเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนการ

ตรวจราชการยงัไน่ได้นีการก าหนดคุณสนบติัหรือนาตรมานของการเขา้สู่ต าแหน่งไวอ้ย่างเป็นนาตรมาน 

และกฎเกณฑ์หรือระเบียบการปฏิบติังานก็ไน่เอ้ือต่อการพฒันาและสั่งสนประสบการณ์ อีกทั้ง การก าหนด

คุณสนบติัในการเขา้รับการฝึกอบรนของส านกังานคณะกรรนการขา้ราชการพลเรือนท าให้ผูช่้วยผูต้รวจ

ราชการซ่ึงอยู่ในสายงานวิชาการ ไน่สานารถเขา้รับการฝึกอบรนเพื่อพฒันาสนรรถนะในหลกัสูตรส าหรับ

ผูต้รวจราชการซ่ึงอยูใ่นสายงานบริหารได ้

ปัญหาด้านกระบวนการ (Process) 

กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ การวางแผน การลงพื้นท่ี และการรายงานและ

ติดตานผล ต่างนีอุปสรรคได้แก่ ขั้นตอนการวางแผนการตรวจราชการ ยงัไน่นีการจัดท ามานข้อนูล 

สารสนเทศท่ีเป็นระบบส าหรับการสืบคน้ขอ้นูลเพื่อการวางแผน การวางแผนการตรวจราชการไน่ได้ถูก

ออกแบบให้ภาคประชาชนไดนี้โอกาสเขา้นาร่วนในการก าหนดประเด็นการตรวจราชการ ซ่ึงเป็นอุปสรรค

ต่อควานคุน้คา่และประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายนโยบายและควานตอ้งการพื้นท่ี  

ในส่วนของขั้นตอนการลงพื้นท่ีตรวจราชการ พบวา่ ในการเตรียนตวัก่อนลงพื้นท่ี การประสานขอ

ข้อนูลกับหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นข้อนูลท่ีไน่ได้ผ่านการวิเคราะห์ให้เป็นข้อนูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนิน

โครงการท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรน อีกทั้ง ยงัขาดการตรวจสอบควานถูกตอ้ง ควานสนบูรณ์ของขอ้นูล 

นอกจากน้ี ในการประสานงานระหวา่งกระทรวง กรน เพื่อแจง้ก าหนดการและขอ้นูลส าหรับลงพื้นท่ีตรวจ

ราชการแบบบูรณาการนีควานล่าชา้ ส่งผลให้ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรนบางคร้ังไน่
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สานารถเขา้ร่วนได ้

ขณะท่ีขั้นตอนการรายงานและติดตานผลการตรวจราชการ รายงานผลการตรวจราชการไน่ไดถู้ก

น าไปใชโ้ดยฝ่ายบริหาร อีกทั้ง ในขั้นตอนการเขียนรายงานในปัจจุบนัไน่สานารถให้หน่วยตรวจราชการท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ร่วนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงได้อย่างเหนาะสน ส่วนการติดตานนีเพียงการแต่งตั้ง

คณะกรรนการติดตานและประเนินผล ซ่ึงนีเพียงการส่งหนงัสือติดตานการด าเนินงานจากหน่วยรับตรวจ

เท่านั้น ไน่ไดนี้การติดตานวา่นีการปฏิบติัตานขอ้เสนอแนะจริงหรือไน่ 

ปัญหาด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุน (Support) 

ปัญหาดา้นขอ้นูลสารสนเทศและระบบสนบัสนุน จากการเก็บขอ้นูลพบวา่ ระบบการตรวจราชการ

ยงัขาดมานขอ้นูลส าหรับงานตรวจราชการ เพื่ออ านวยควานสะดวกในการสืบค้นขอ้นูลประกอบการท า

แผนการตรวจราชการ และการลงพื้นท่ีตรวจราชการ นอกจากน้ีพบวา่ บุคลากรงานตรวจราชการนีจ านวน

นอ้ยเน่ือเทียบกบัจ านวนภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

4. ความท้าทายและระบบตรวจราชการแบบบูรณาการในปัจจุบัน 

ท่านกลางบริบทของสังคนท่ีนีการเปล่ียนแปลงระบบการตรวจราชการจ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเขา้นานีผลกระทบ 5 ประการ ไดแ้ก่ การตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management) ระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นประโยชน์ (Technology and Information) การตรวจราชการเพื่อควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิบาล 

(Good Governance) ระบบตรวจราชการท่ีเช่ือนโยงและบูรณาการ (Integration) และการตรวจราชการท่ีนี

บทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) ผลการศึกษานีดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 ภาพรวนสถานการณ์ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการทั้ง 5 ดา้น 
 

หนายเหต:ุ A = การตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพ้ืนท่ี (Area-base management)  

  T = ระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ (Technology and information)  

  G = การตรวจราชการเพื่อควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิบาล (Good governance)  

  I = ระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือนโยงและบูรณาการ (Integration)  

     R = การตรวจราชการท่ีนีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) 

 

ในภาพรวน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถานเห็นวา่การตรวจราชการแบบบูรณาการนีควานเหนาะสนใน

ระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีไดรั้บคะแนนประเนินนากท่ีสุดอยูใ่นระดบันาก คือ การตรวจราชการท่ีนีบทบาท

ในเชิงป้องกนั (ค่าเฉล่ีย 6.99, SD = 2.04) ตานนาดว้ยการตรวจราชการท่ีนีควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิ

บาล (ค่าเฉล่ีย 6.11, SD = 2.42) และการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (ค่าเฉล่ีย 

6.10, SD = 1.78) ท่ีนีคะแนนประเนินอยูใ่นระดบันากเช่นกนั ส่วนดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือนโยง

และบูรณาการ (ค่าเฉล่ีย 5.90, SD = 2.51) และระบบตรวจราชการท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น

ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 5.78, SD = 2.08) แนจ้ะนีผลคะแนนนอ้ยท่ีสุดแต่ผูต้อบก็ยงัเห็นวา่นีควานเหนาะสนอยู่

ในระดบัปานกลาง 
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เน่ือแยกวิเคราะห์ควานทา้ทายตานกลุ่นของผูแ้สดงควานคิดเห็นเป็น 3 กลุ่น ได้แก่ กลุ่นผูต้รวจ

ราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน กลุ่นผูต้รวจราชการนีแนวโน้น

ประเนินในระดับนากว่าระบบตรวจราชการแบบบูรณาการสานารถรับนือกับควานท้าทายทั้ง 5 ด้านได ้

ตานนาด้วยกลุ่นผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาภาคประชาชนท่ีนีแนวโน้นเห็นว่าระบบตรวจราชการ

แบบบูรณาการยงัไน่สานารถรับนือกบัควานทา้ทายท่ีนีต่อระบบไดดี้นกั อาจเป็นเพราะกระบวนการตรวจ

ราชการไน่ได้เปิดกวา้งให้กบัท่ีปรึกษาภาคประชาชนได้เขา้นาสู่กระบวนการตั้ งแต่การก าหนดประเด็น 

วางแผน และจดัท ารายงาน นีเพียงขั้นตอนเดียวท่ีท่ีปรึกษาภาคประชาชนได้เขา้ร่วนคือการลงพื้นท่ีตรวจ

เท่านั้น ท าใหไ้น่เกิดการรับรู้เก่ียวกบัระบบตรวจราชการนากนกัเน่ือเทียบกบักลุ่นผูต้อบอ่ืน 

  

การตรวจราชการทีส่อดคล้องกบัหลกัการบริหารเชิงพืน้ที่ (Area base management) 
 

 
ภาพท่ี 2 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี 

หนายเหต:ุ A1=การวางแผนการตรวจราชการยดึโยงกบัพ้ืนท่ีและภาคส่วนท่ีหลากหลาย 

A2=การติดตานประเนินผลภายหลงัการตรวจราชการ 

A3=รายงานผลการตรวจราชการเหนาะสน รวดเร็ว และน าขอ้นูลจากภาคประชาชนนาประกอบ 

A4=ควานเหนาะสนของท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

A5=หน่วยรับตรวจใหค้วานส าคญักบัการตรวจราชการ 
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ดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีนีคะแนน

นากท่ีสุดอยูใ่นระดบันาก คือ หน่วยรับตรวจให้ควานส าคญักบัการตรวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 7.13, SD = 2.08) 

ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ รายงานผลการตรวจราชการ

เหนาะสน รวดเร็ว และน าขอ้นูลจากภาคประชาชนนาประกอบ (ค่าเฉล่ีย 5.64, SD = 2.43) อยา่งไรก็ดี เน่ือ

พิจารณาตานกลุ่นผูต้อบแบบสอบถานทั้ง 3 กลุ่น นีควานเห็นต่อควานเหนาะสนในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยไป

ในทิศทางเดียวกนัตานภาพ  

 

ระบบการตรวจราชการที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ( Technology and 

Information) 
 

 
ภาพท่ี 3 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ 

หนายเหต:ุ T1=ระบบและการเช่ือนโยงมานขอ้นูลเพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการ 

T2=ควานสะดวกในการเขา้ถึงและใหข้อ้นูลของประชาชน 
  T3=นีคู่นือการตรวจราชการท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

  T4=การใชเ้ทคโนโลยขีองทีนตรวจราชการ 
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ดา้นระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นประโยชน์ พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ี

นีคะแนนนากท่ีสุดอยูใ่นระดบันาก คือ การใชเ้ทคโนโลยีของทีนตรวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 6.79, SD = 2.41) 

ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีนีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ควานสะดวกในการเขา้ถึงและให้

ขอ้นูลของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 4.72, SD = 2.71) โดยผูต้อบแบบสอบถานทั้ง 3 กลุ่นนีควานเห็นต่อควาน

เหนาะสนในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยไปทิศทางเดียวกนัตานภาพ  

 

การตรวจราชการเพือ่ความสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 
ภาพท่ี 4 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการเพื่อควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิบาล 

 

หนายเหต:ุ G1=นิติธรรนและคุณธรรน 

G2=การนีส่วนร่วนและควานโปร่งใส 

G3=ควานรับผิดชอบและควานคุน้ค่า 

 

ดา้นการตรวจราชการเพื่อควานสอดคลอ้งตานหลกัธรรนาภิบาล พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีนีคะแนน

นากท่ีสุดอยูใ่นระดบันาก คือ นิติธรรนและคุณธรรน (ค่าเฉล่ีย 6.78, SD = 2.44) ส่วนองคป์ระกอบยอ่ยท่ีนี
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คะแนนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การนีส่วนร่วนและควานโปร่งใส   (ค่าเฉล่ีย 5.38, SD = 2.77) 

โดยผูต้อบแบบสอบถานทั้ง 3 กลุ่นนีควานเห็นต่อควานเหนาะสนในแต่ละองค์ประกอบย่อยไปทิศทาง

เดียวกนัตานภาพ  

 

ระบบการตรวจราชการทีเ่ช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) 
 

 
ภาพท่ี 5 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีเช่ือนโยงและบูรณาการ 

 

หนายเหต:ุ I1=การบูรณาการระหวา่งกระทรวงและส านกันายกรัมนนตรี 

   I2=กระบวนการตรวจราชการ 

   I3=ระบบและกลไกส่งต่อขอ้คน้พบ 

  I4=ระบบสนบัสนุนเพ่ือลดควานซ ้ าซอ้น 

 

ดา้นการตรวจราชการท่ีเช่ือนโยงและบูรณาการ พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีนีคะแนนนากท่ีสุดอยูใ่น

ระดบันาก คือ การบูรณาการระหว่างกระทรวงและส านกันายกรัมนนตรี (ค่าเฉล่ีย 6.60, SD = 2.76) ส่วน

องค์ประกอบย่อยท่ีนีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ระบบสนับสนุนเพื่อลดควานซ ้ าซ้อน 
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(ค่าเฉล่ีย 5.83, SD = 2.91) โดยควานคิดเห็นแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถาน 3 กลุ่น นีควานสอดคลอ้งไป

ทิศทางเดียวกนัตานภาพ 

 

การตรวจราชการทีม่ีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) 
 

 
ภาพท่ี 6 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีนีบทบาทในเชิงป้องกนั 

 

หนายเหต:ุ R1=การใหข้อ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ  

R2=การรายงานผลท่ีโนน้นา้วใหเ้กิดการพฒันา  

R3=ระบบรับแจง้ขอ้นูลท่ีน่าเช่ือถือและนัน่ใจได ้ 

R4=ควานเช่ือนัน่ของหน่วยรับตรวจ 

 

ดา้นการตรวจราชการท่ีนีบทบาทในเชิงป้องกนั พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีนีคะแนนนากท่ีสุดอยูใ่น

ระดบันาก คือ การใหข้อ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 7.55, SD = 2.23) ส่วนองคป์ระกอบยอ่ยท่ีนี

คะแนนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ระบบรับแจง้ขอ้นูลท่ีน่าเช่ือถือและนัน่ใจได ้(ค่าเฉล่ีย 6.23, SD = 

2.89) โดยควานเห็นแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถาน 3 กลุ่น นีควานสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัตาน

ภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาระบบการตรวจราชการ 

 ในส่วนของขอ้เสนอแนะ คณะผูว้ิจยัได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็น

ข้อเสนอท่ีสานารถด าเนินการได้ในระยะแรกเป็นการเร่งด่วน 2) ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นหากตอ้งการท่ีจะบรรลุบทบาททั้ง 4 ประการ อีกทั้ง ดว้ยบริบทและควานทา้ทายใหน่ รวนไปถึง

ควานคาดหวงัจากฝ่ายบริหารท่ีตอ้งการเห็นระบบการตรวจราชการท่ีครอบคลุน ครบถว้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

นีการทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กรและระบบตรวจราชการโดยเน้นหน่วยตรวจราชการของแต่ละ

กระทรวงและของส านกันายกรัมนนตรี รวนไปถึงการพฒันาและจดัให้นีบุคลากรอย่างเพียงพอทั้งในเชิง

ปรินาณและคุณภาพ และอยูใ่นสถานะและนีอ านาจอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้การตรวจราชการแบบบูรณาการ

บรรลุไดท้ั้งควานคาดหวงั นาตรมาน และควานทา้ทาย 

1. ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น  

 บุคลากร (Staff)  

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัให้นีแผนและแนวทางการพฒันาสนรรถนะ (Guide for core 

competencies) ผูต้รวจราชการและบุคลากรเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ รวนทั้ง พิจารณาทบทวน

เน้ือหาและกระบวนการจดัอบรนหลกัสูตรการฝึกอบรนส าหรับผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และ

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยสนบัสนุนการตรวจราชการ ดงัน้ี 

 - หลกัสูตรส าหรับผูต้รวจราชการส านักนายกรัมนนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง/กรน  เช่น 

หลกัสูตรบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ (Role & Function and Authorities) หลกัสูตรการวินิจฉยั

ตดัสินอยา่งนืออาชีพ (professional judgment) 

 - หลกัสูตรส าหรับผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัมนนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง/กรน เช่น 

หลกัสูตรการเทคนิคการรวบรวนและสรุปวิเคราะห์ขอ้นูล การวางแผนการตรวจราชการ การจดัท ารายงาน

ผลการตรวจราชการ การพฒันาบุคลิกภาพ      

- หลกัสูตรส าหรับเจา้หน้าท่ีในหน่วยสนบัสนุนการตรวจราชการ  เช่น หลกัสูตรเก่ียวกบัเทคนิค

วิธีการประสานงานและอ านวยการอย่างนืออาชีพ หลกัสูตรควานรู้และทกัษะการจดัเก็บ สืบคน้และธ ารง

รักษาขอ้นูล   
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กระบวนการ (Process) 

การวางแผนและก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการควรยดึแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

- การตรวจราชการแบบบูรณาการในแผนงาน โครงการหรือนโยบายท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประนาณ 

โดยสอดคลอ้งตานกรอบยทุธศาสตร์ท่ีจดัสรรงบประนาณตานภารกิจของพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน ภูนิภาค (Area Base) 

และควรเนน้การตรวจราชการตานนโยบายรัมบาลท่ีเป็นประเด็นใหญ่และสะทอ้นภาพรวนนโยบายนากกวา่

การตรวจเฉพาะแผนงานโครงการใดโครงการหน่ึง 

- การตรวจราชการตานแผนงาน โครงการ หรือนโยบายส าคญัของรัมบาล ประเด็นนโยบายเร่งด่วน

หรือการตรวจติดตานกรณีส าคญัเร่งด่วน 

- นีการน าแผนการตรวจราชการประจ าปีของแต่ละกระทรวงเขา้ร่วนการพิจารณาวางแผนและ

ก าหนดประเด็นตรวจราชการดว้ยเพื่อลดควานซ ้ าซอ้นของประเด็นการตรวจราชการ 

การด าเนินการตรวจราชการ นีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

- ก่อนวนัตรวจราชการ จดัประชุนปรึกษาหารือและเตรียนควานพร้อนของทีนตรวจราชการ   

- หลังการตรวจราชการ จดัประชุนปรึกษาหารือ สรุปผลการตรวจราชการ และจดัท าร่างรายงานผล

การตรวจราชการ  รวนทั้งการเตรียนการน าเสนอต่อฝ่ายนโยบายต่อไป  

ในการน้ี สนาชิกในทีนตรวจราชการทั้งหนด ทั้ งผูต้รวจราชการส านักนายกรัมนนตรี  ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงหรือกรน  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ผูช่้วยผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ี

สนบัสนุนอ่ืน ๆ เขา้ร่วนการประชุน   

การรายงานผลการตรวจราชการ 

- ก าหนดให้นี “คู่นือการจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ” เพื่อคุณภาพการรายงานผลการ

ตรวจ 

- ก าหนดใหนี้แบบนาตรมาน (Template) ส าหรับการจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ เพื่อท า

ให้เน้ือหารายงานเป็นการสรุปประเนินผลการตรวจราชการท่ีเห็นถึงผลการติดตานประเนินผลแผนงาน

โครงการท่ีสะทอ้นผลสันฤทธ์ิจากการด าเนินการได ้

- ก าหนดใหที้นตรวจราชการ น าเสนอสรุปรายงานผลการตรวจราชการต่อฝ่ายนโยบายโดยตรง 
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การสนับสนุน (Support)  

เนน้การสร้างเคร่ืองนือใหน่ ๆ เพื่อสร้างควานนัน่ใจต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในคุณภาพและศกัยภาพของ

งานตรวจราชการ ไดแ้ก่  

-  นาตรมานคุณภาพการตรวจราชการและการประเนิน (Quality Standard for Inspection and 

Evaluation) 

 - คู่นือการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ และแบบฟอร์น  (Manual and Template) 

- แผนและแนวทางการพฒันาสนรรถนะ (Guide for core competencies) ส าหรับบุคลากรในระบบ

ตรวจราชการ 

2. ข้อเสนอแนะในระยะยาวเพือ่ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 

การทบทวน (Re-think) 

ภายใตก้รอบคิดเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างบริหารงานและการจดัสรรงบประนาณ ควานคาดหวงั

ในการตรวจราชการของฝ่ายบริหาร รวนทั้งบทบาทหลกัท่ีพึงปรารถนาของกลไกการตรวจราชการ ระบบ

ตรวจราชการแบบบูรณาการควรทบทวนบทบาทท่ีคาดหวงัจากผูนี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่  

1. การติดตานและประเนินผล นีควานทา้ทายส าคญัในเร่ืองของธรรนาภิบาลและการตรวจราชการท่ี

นีผลในเชิงป้องกนัเขา้นา เน่ืองจากการตรวจราชการในเชิงรุกนั้นไน่ใช่เพียงด าเนินไปอย่างถูกต้องตาน

กฎหนายแต่ยงัตอ้งท าให้เกิดผลควานคุน้ค่าและป้องกนัควานเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบัการปฏิบติั

ราชการของหน่วยผูรั้บตรวจดว้ย  

2. การตรวจติดตานเพื่อการตรวจสอบ นีทา้ทายส าคญัในเร่ืองของการบูรณาการและเช่ือนโยงและ

การนีบทบาทในเชิงป้องกนั ไดส่้งผลให้ระบบการตรวจราชการนั้นเน่ือพบควานผิดปกติหรือแนวโน้นให้

เกิดควานเสียหายรุนแรงย่อนต้องสานารถเช่ือนโยงและนีกลไกส่งต่อไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหน้าท่ี

ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ 

3. การให้ขอ้เสนอแนะ สะทอ้น และแกไ้ขปัญหาให้กบัหน่วยรับตรวจ นีแนวโน้นว่าจะท าให้เกิด

การยอนรับของหน่วยรับตรวจ นีควานทา้ทายในเร่ืองการตรวจราชการท่ีนีควานสอดคลอ้งกบัหลกัธรรนาภิ

บาลและการตรวจราชการท่ียึดโยงกบัพื้นท่ี เพราะการตรวจราชการท่ีนีบทบาทเสนอแนะและแกไ้ขปัญหา
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จะช่วยให้เกิดการนีส่วนร่วน ควานคุน้ค่า และเกิดการแกไ้ขปัญหาไดเ้หนาะสนกบัควานตอ้งการของพื้นท่ี

นากข้ึน 

4. การริเร่ินนโยบายใหน่ ๆ บทบาทน้ีรวนไปถึงการเสนอนาตรการและนุนนองใหน่ให้กบัฝ่าย

บริหาร ควานทา้ทายส าคญัในบทบาทน้ีคือ การตรวจราชการท่ียึดโยงกับพื้นท่ี และการตรวจราชการท่ี

เช่ือนโยงและบูรณาการ เพราะทีนตรวจราชการนอกจากจะตอ้งนีควานเช่ียวชาญเชิงเทคนิคแลว้ยงัตอ้งรู้จกั

กบัพื้นท่ีและนีทกัษะในการเช่ือนโยงกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

การออกแบบใหม่ (Re-design) 

เพื่อบรรลุผลในบทบาททั้ง 4  ดา้นขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัขอเสนอให้นีการออกแบบโครงสร้างองค์กร

ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการประกอบดว้ย 

 1. หวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาค (Regional Inspector General) โดยออกแบบตานโครงสร้างการ

แบ่งส่วนงานก ากบัและติดตานการปฏิบติัราชการในภูนิภาค นีบทบาทหน้าท่ีบริหารงานตรวจราชการใน

ระดบัภาค ร่วนกบัหัวหน้าผูต้รวจราชการระดบัภาคอ่ืนในการยกระดบัระบบการตรวจราชการทั้งระบบ 

ก ากับติดตานการตรวจราชการระดับภาคท่ีประกอบด้วยการตรวจราชการระดับกระทรวงและกรนใน

รูปแบบของกลุ่นงาน (Inspection Cluster) น าเสนอผลการตรวจราชการเพื่อประเนินนโยบายทั้งระบบ และ

เสนอการปรับปรุงและริเร่ินนโยบายใหน่ต่อนายกรัมนนตรี รายงานข้ึนตรงและรับผิดชอบต่อรอง

นายกรัมนนตรีหรือรัมนนตรีประจ าส านกันายกรัมนนตรี  

 2. กลุ่นงานตรวจราชการ (Inspection Cluster) การจดักลุ่นงานตานควานเช่ียวชาญของผูต้รวจ

ราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรน นีบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบงานตรวจราชการใน 2 ระดบั กล่าวคือ 

ระดบัหน่วยงานคือกระทรวงหรือกรนท่ีสังกดั และระดบัภาค โดยระดบัภาคนีการแบ่งกลุ่นงานสอดคลอ้ง

กบัควานเช่ียวชาญ จ านวนของกลุ่นงานตรวจราชการสอดคลอ้งกบัจ านวนของหวัหนา้ผูต้รวจระดบัภาค และ

อาจนีการปรับเปล่ียนใหเ้หนาะสนกบัจ านวนของรองนายกรัมนนตรีของแต่ละรัมบาล 

3. ระบบสนบัสนุนงานตรวจราชการควรจดัแบ่งส่วนงานภายในเป็น 2 ส่วนคือ ทีนฝ่ายบริหารและ

ทีนวชิาการ 
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การสร้างเคร่ืองมือใหม่ (Re-tool) 

จากโครงสร้างท่ีเสนอไปก่อนหน้าน้ี จ  าเป็นตอ้งนีเคร่ืองนือส าคญัรองรับ คือ ระบบควานกา้วหน้า

ในสายงานการเขา้สู่ต าแหน่งของผูต้รวจราชการและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน ควรนีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งควรนีคุณสนบติัตานท่ีก าหนดไวใ้นนาตรมานการตรวจราชการ หากยงันี

คุณสนบติัไน่ครบตานนาตรมานแต่ละด้านท่ีแต่ละต าแหน่งต้องการ ควรเข้ารับการอบรนและผ่านการ

ประเนินผลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. นีการก าหนดกลไกและระยะเวลาให้ผูต้รวจราชการแต่ละระดบัควรนีประสบการณ์การท างาน

เก่ียวกบัการตรวจราชการในระดบัก่อนหน้าน้ีนาก่อน เช่น นีประสบการณ์เป็นผูช่้วยผูต้รวจราชการอย่าง

นอ้ย 3 ปี สานารถไดรั้บประเนินเพื่อเป็นผูต้รวจราชการ และหนุนเวียนงานกบัเขตตรวจราชการอ่ืน เพื่อให้นี

ควานรู้ประสบการณ์ท่ีสะทอ้นควานเช่ียวชาญและควานหลากหลายในระดบัหน่ึงก่อนพฒันาไปสู่ต าแหน่งท่ี

สูงข้ึนไป  

3. การเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้าผูต้รวจราชการระดับภาคนีควานพิเศษนากข้ึน เพื่อให้เป็นผูต้รวจ

ราชการไดท้ั้ง 4 บทบาทและเป็นเสนือนตวัแทนนายกรัมนนตรีในการก ากบัติดตานตรวจราชการ นอกจากนี

คุณสนบติัตานนาตรมานและประสบการณ์ท่ีเหนาะสน ผูต้รวจราชการระดบัภาคตอ้งผ่านการฝึกอบรนใน

หลกัสูตรเฉพาะต าแหน่งดว้ย และอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกรัมนนตรีโดยผา่นการรับรองของวุฒิสภา  

การพฒันาและฝึกอบรม (Re-train) 

กระบวนการพฒันาและฝึกอบรนควรเพิ่นควานหลากหลายของวิธีการโดยเน้นให้เกิดทกัษะควาน

เช่ียวชาญนากกวา่ควานรู้ ไดแ้ก่ การอภิปราย การสอนงานและฝึกปฏิบติังานจริง (On the job training)    การ

สันนนาเชิงปฏิบติัการและแลกเปล่ียนประสบการณ์การตรวจราชการ ทั้งน้ี ควรนีการจดัตั้งเป็นสถาบนั

ฝึกอบรนการตรวจราชการโดยเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีในการประเนินควานจ าเป็น ออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ฝึกอบรนและพฒันาทักษะควานรู้ควานสานารถเฉพาะทางแก่ผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ี

สนบัสนุน รวนทั้งติดตานประเนินผลภายหลงัการฝึกอบรนและพฒันาเพื่อน าผลการพฒันาไปใช้ร่วนกนักบั

ระบบประเนินผลการปฏิบติังาน การโยกยา้ย และเล่ือนต าแหน่ง  

นอกจากน้ี ยงันีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัท่ีทุกรัมบาลควรค านึงถึง 2 ประการ ในการใช้ระบบตรวจ
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ราชการแบบบูรณาการเป็นเคร่ืองนือหน่ึงในการบริหารเชิงนโยบาย ประการแรก การนีเป้าหนายและ

แนวนโยบายการตรวจราชการท่ีชดัเจน เพื่อใหห้น่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ีด าเนินตานทิศทางเดียวกนัและเกิดการ

ยอนรับการท าหนา้ท่ีจากหน่วยรับตรวจราชการ ประการท่ีสอง รัมบาลควรนีการทบทวนควานซ ้ าซ้อนของ

ระบบตรวจสอบในภาพรวนทั้งประเทศ เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงกลไกประสานการเช่ือนต่อและการปรับปรุง

กฎหนายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปสู่การป้องกนัปัญหาไน่ให้พื้นท่ีรับการตรวจสอบซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

หน่วยขบัเคล่ือนภารกิจและนโยบายตอ้งรับการตรวจจากหลายหน่วยงาน   
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Executive Summary 

 
 A research project on Inspection System Development, Phase 1 was conducted by King 
Prajadhipok’s Institute at the request of the Office of the Permanent Secretary under the Prime Minister’s 
Office. The project objectives were 1) to analyze and evaluate the Integrated Public Service Inspection 
system from 2008 to present; 2) to analyze the context and significant challenges affecting public 
administration and inspection of public administration for policy implementation; 3) to suggest measures 
for developing and improving the inspection system in order to increase efficiency, leading to a new 
governmental inspection system. 

 The substantive conceptual framework of the study consisted of civil state; area-based approach; 
new public management; good governance; e – government; and risk management. The researchers also 
studied the inspection systems in England and the United States, as well as some notable illustrations from 
France and Japan. According to the concepts and study from abroad, researchers found that the Integrated 
Public Service Inspection in Thailand is now facing five challenges: 1) inspection in accordance with 
area-based management; 2) the successful use of technology and information in the inspection system; 3) 
inspection with good governance; 4) development of an integrated and connected inspection system; and 
5) inspection for risk reduction. 

 Various stakeholders have their own expectations concerning Integrated Public Service 
Inspection. The executive branch is a key stakeholder because it employs inspection as an administrative 
mechanism for following up and reflecting on policy implementation. For inspected units, governmental 
offices that are assessed and have their performance monitored, integrated inspection can provide 
feedback on problems and requirements. Integrated inspection can act as an intermediary to catalyze 
timely problem-solving processes. Additionally, the output from an integrated inspection system also 
affects citizens who are the ultimate beneficiaries of the system. Consequently, an integrated public 
service inspection system should perform four roles: 1) monitoring and evaluation; 2) auditing; 3) 
consulting and mentoring; and 4) initiating new policy. 

 Regarding the aforementioned challenges and expectations, the Integrated Public Service 
Inspection system can achieve the goals by improving the inspection system to meet a standard. The 
researchers drew on Quality Standards for Inspection and Evaluation, inspection standards developed by 
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the Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE), United States. Fourteen 
principles of CIGIE’s standards were applied in the Thai inspection system. The Thai standard was 
designed with eleven principles, namely competency; independence; professional judgment; quality 
control; planning; data and evidence collection for planning and inspection; timeliness; fraud, other illegal 
acts, and abuse; reporting and following up; performance measurement; and working relationships and 
communication. 

 Research methodology focused on qualitative method accompanied by quantitative method. The 
study gathered qualitative data by interviews and focus groups with relevant informants from the 
Integrated Public Service Inspection system. Target groups for interviews were executives in the 
inspection system, inspectors general (inspectors general of the Prime Minister’s Office, ministry 
inspectors general, department inspectors general), and civil advisors, altogether numbering twenty 
persons. Three focus groups were organized composed of inspectors general of the Prime Minister’s 
Office, assistants to inspectors general and supporting officers, and civil advisors, with altogether twenty-
three persons.   

 For quantitative data, the researchers used questionnaires to evaluate the Integrated Public Service 
Inspection system in five challenge frameworks from the perspective of three main target groups: 
inspectors general, assistants to inspectors general, and civil advisors, altogether two hundred sixty-nine 
persons.  
 
Findings  

1. The role of Integrated Public Service Inspection 

Among the four functions of an inspection system, i.e. monitoring and evaluation, auditing, 
consulting and mentoring, and initiating new policy, the Integrated Public Service Inspection system plays 
the most active role in consulting and mentoring. The auditing function suffers from a lack of mechanisms 
linking it with other inspection agencies. At the same time, regarding the function of initiating new policy, 
policy recommendations can be made through inspection reports but the recommendations are rarely 
accepted as the basis of new policy. Moreover, the Integrated Public Service Inspection system should 
emphasize more on making suggestions and solving problems for inspected agencies. If integrated 
inspection could help solve problems in inspected units, those units would welcome inspection and be 
more respectful of the inspection system. This issue also relates to increasing the capacity for integration 
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of the inspection system. In addition, the integrated inspection system’s ability to improve problem 
solving could serve a proactive role by supporting timely policy implementation.   

 2. The Integrated Public Service Inspection system and the inspection standard 

 The standard in the Thai context is composed of eleven principles: competency; independence; 
professional judgment; quality control; planning; data and evidence collection for planning and inspection; 
timeliness; fraud, other illegal acts, and abuse; reporting and follow-up; performance measurement; and 
working relationships and communication. Generally, the Integrated Public Service Inspection system 
realizes all the principles but it obviously needs enhancement in each principle. 

For example, in relation to the principle of competency, the Office of the Civil Service 
Commission has released a description of competencies for inspectors general. These competencies are 
still general competencies and must be functional and practical for officials in the inspection system, such 
as general inspectors, assistants to general inspectors, and supporting officers.     

On the principle of data and evidence collection for planning and inspection, the current system 
lacks a complete database and information support system for using data collected from various agencies 
to identify issues that would indicate a need for inspection. Generally, the selected issues mostly come 
from areas or subjects that can involve many agencies. There are no criteria for selecting inspection issues 
appropriately. Indicators are not established before addressing issues for inspection, and no consideration 
is given to differentiating each inspected area.  

In relation with the principle of data and evidence collection for planning and inspection, there are 
not enough mechanisms to help collect, analyze, and store data systematically. For example, the Planning 
and Information for Inspection Division, an office under the Official Inspection Bureau in the Prime 
Minister’s Office, finds and analyses data to use in the planning process for the Integrated Public Service 
Inspection system by searching for information from other organizations’ websites. Also, they make direct 
contact to relevant agencies to acquire in-depth information.    

One area in which the Integrated Public Service Inspection system excels, however, is in working 
relationships and communication. The staff in the system can coordinate well with other relevant agencies. 
To meet challenges in the future, the integrated inspection system should develop proactive coordination 
among inspectors general and faster coordination of information for integrated inspection. 
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3. Obstacles to the roles and standards for the Integrated Public Service Inspection System   

The Integrated Public Service Inspection has problems regarding structure, staff, processes, and 
support that prevent it from fulfilling its role and achieving inspection standards. 

Structure  

An integrated inspection system remains out of reach because of the inspection structure’s three 
levels: the Prime Minister’s Office, ministerial inspection, and departmental inspection. The three levels 
of inspection are divided so they cannot actually lead to linkage and integration in the Integrated Public 
Service Inspection system.   

The Official Inspection Bureau, an agency under the Prime Minister’s Office, is supposed to be 
directly responsible for the Integrated Public Service Inspection system, but the bureau also has other 
duties assigned to it by the prime minister. Staff of the bureau handle many tasks including providing 
support for monitoring and follow - up of regional practices, support for the Good Governance 
Committee, and support for the Government Sector Audit and Evaluation subcommittee. Moreover, the 
office has to carry out additional missions, mostly related to policy works as assigned by the prime 
minister or a deputy prime minister, which are outside the bureau’s main duties and increase its workload. 
This affects the bureau’s efficiency in performance of its main responsibilities and routine work.  

Staff 

The key people in the inspection system are the inspectors general and the supporting staff. The 
researchers found that some inspectors general came to their positions without the purpose of performing 
an inspection role. This had an adverse effect on the motivation and competency of inspectors general, as 
well as the value and significance of inspection. Moreover, there are still no sufficiently specific 
competencies for inspectors general, nor are there standards for conducting inspections. Inspections now 
depend on individual inspectors’ knowledge, skill, and experience. Even though the system has an 
inspection guideline, it is just a brief framework, and it is not a standardized requirement. The guideline 
should be universalized, analyzed, and formally prescribed.   

In terms of support staff, entry to the position of support officer still requires no specified 
qualifications and there are no work standards for the position. The rules for work are unfavorable to 
personal development and experience. Furthermore, under Office of the Civil Service Commission 
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training course regulations, assistants are designated as “specialists” so they are ineligible to participate in 
training courses for personnel in other positions, such as inspectors general who are designated as 
“executives”.  

Processes 

The processes of the integrated inspection system include planning, inspecting, reporting, and 
following up. These processes encounter many problems. For instance, the inspection planning process 
does not have input from a systematic databases. The inspection planning process is not designed to 
involve citizen participation in formulating issues for inspection. Thus, inspection may yield less benefits 
to the executive branch of government. Also, it is less able to ensure that local and area problems and 
needs are reflected in public policy.  .   

 In terms of the inspection process, information prepared about the inspected area is not analyzed 
to show the project outcome explicitly and concretely. The presented information may be incorrect or 
incomplete. Coordination between ministry and department to inform schedule and information to inspect 
is quite delayed, which prevents some ministry and department inspectors general from being involved in 
the integrated inspection process.   

In the processes of reporting and following up, inspection reports are not used by the executive 
branch. Currently, inspection reports do not have direct input or comment from relavant inspecting 
agencies appropriately. For following up the report, the current practice is for the inspection bureau to 
form a monitoring and evaluation committee and send a letter to the inspected agency requesting some 
sort of action or change in practice, and for the inspected agency to respond with a letter of its own, but 
there is no genuine subsequent evaluation of whether recommendations are actually implemented.      

Support 

Regarding problems with information technology and support systems, the results showed that the 
inspection system still lacks an inspection database to facilitate data retrieval for planning and inspection 
processes. Researchers also found that the inspection staff is small compared to the workload for which it 
is responsible. 
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4. Challenges and the current integrated inspection system 

In today’s rapidly changing society, five aspects of the integrated inspection system need to 
adapt: inspection in accordance with area-based management; useful application of technology and 
information in the inspection system; inspection with good governance; connected and integrated 
inspection system; and inspection for risk reduction.  

 
 

 
Figure 1. Effectiveness of Integrated Public Service Inspection’s five aspects 

Remarks: A = Area-base management (Inspection in accordance with area-based management) 
T = Technology and information (Useful application of technology and information in the inspection system  
G = Good governance (Inspection with good governance) 
 I = Integration (Connected and integrated inspection system) 

   R = Risk reduction (Inspection for risk reduction) 

Generally, informants agreed that integrated inspection is effective at moderate level. The aspect 
rated at good level is inspection for risk reduction (mean 6.99, SD = 2.04). Both inspection with good 
governance (mean 6.11, SD = 2.42) and inspection in accordance with area-based management (mean 
6.10, SD = 1.78) are rated at high level. The aspects called connected and integrated inspection system 
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(mean 5.90, SD = 2.51) and useful application of technology and information in the inspection system 
(mean 5.78, SD = 2.08) were given the lowest scores, but informants see considered them as being at 
moderate level.  

Considering the views of informants by group, i.e., inspectors general, assistants to inspectors 
general, and civil advisors, inspectors general tend to give high ratings on the integrated inspection 
system’s responses to all five challenges. Assistants to inspectors general and civil advisors, however, 
tend to agree that the integrated inspection system still does not deal with the five challenges effectively. 
The reason why civil advisors assign quite low scores might be because the civil advisors are not closely 
involved in the inspection process, specifically in formulating issues, planning, and reporting. The only 
stage that involves civil advisors is co – inspection with inspectors general in each advisor’s local area. 
This makes civil advisors have less acceptance of the integrated inspection system compared to other 
groups of informants.  

Inspection in accordance with area-based management  
  

 
Figure 2. Ratings for sub-aspects of inspection in accordance with area-based management 
Remarks:  A1=Planning that links with area and various sectors 

  A2=Monitoring and evaluation after inspection 
  A3=Appropriate, prompt, evidence-based inspection reports from civil sector 
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  A4=Able, effective, qualified civil advisors  
  A5=Inspected agencies’ acceptance of inspection 

Among the sub-aspects of inspection in accordance with area-based management, the sub-aspect 
given the highest score, at good level, was inspected agencies’ acceptance of inspection (mean 7.13, SD = 
2.08). The lowest score, for appropriate, prompt, evidence-based inspection reports sub-aspect, was at fair 
level (mean 5.64, SD = 2.43). The three groups of informants gave each sub-aspect similar ratings, as can 
be seen in Figure 2.  

Useful application of technology and information in the inspection system  
  

 
Figure 3. Ratings for sub-aspects of useful application of technology and information in the inspection 
system 

Remarks:  T1 = System and database connectivity supporting inspection 
   T2 = Accessibility and providing information to the public  
   T3 = Clear and obvious inspection guidelines  
   T4 = Inspection teams’ use of technology 

For the sub-aspects of useful application of technology and information in the inspection system, 
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researchers found that the inspection teams’ use of technology received the highest score, at good level 
(mean 6.79, SD = 2.41). The lowest score was for accessibility and providing information to the public, 
rated as fair level (mean 4.72, SD = 2.71). The three groups of informants gave each sub-aspect similar 
ratings, as shown in Figure 3.   

 
Inspection with good governance 
 

 
Figure 4. Ratings for sub-aspects of inspection with good governance 

Remarks:  G1 = Rule of law and virtue 
   G2 = Participation and transparency 
   G3 = Responsibility and worthiness 

In the aspect of inspection with good governance, researchers found that the highest score, at 
good level, was given to the rule of law and virtue sub-aspect (mean 6.78, SD = 2.44). The lowest score 
sub-aspect, at fair level, was participation and transparency (mean 5.38, SD = 2.77). The three groups of 
informants gave each sub-aspect similar ratings, as shown in Figure 4. 
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The connected and integrated inspection system  
 

 
Figure 5. Ratings for sub-aspects of inspection with good governance 

Remarks: I1 = Integration between ministries and the Prime Minister’s Office  
   I2 = Inspection process  
   I3 = System and mechanism for transferring people suspected of misconduct  

    I4 = Support system for unduplicated work 

Concerning the aspect of the connected and integrated inspection system, researchers found that 
the sub-aspect with the highest score, at good level, was integration between ministries and the Prime 
Minister’s Office (mean 6.60, SD = 2.76). The lowest score sub-aspect, at fair level, was support system 
for unduplicated work (mean 5.83, SD = 2.91). The three groups of informants gave each sub-aspect 
similar ratings, as shown in Figure 5. 
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Inspection for risk reduction  
 

 
Figure 6. Ratings for sub-aspects of inspection for risk reduction 

Remarks: R1 = Giving recommendations by inspectors general  
   R2 = Reporting persuading to development  
   R3 = Credible and secure complaint system   

    R4 = Trust by inspected agencies 

Regarding the aspect of inspection for risk reduction, researchers found that the highest scoring 
sub-aspect, at good level, was giving recommendations by inspectors general (mean 7.55, SD = 2.23). The 
lowest score, at fair level, was for the credible and secure complaint system sub-aspect (mean 6.23, SD = 
2.89). The three groups of informants gave each sub-aspect similar ratings, as shown in Figure 5.  
Recommendations for inspection system development 

 Researchers propose initial recommendations that the relevant agencies can apply promptly and 
urgently, and structural recommendations necessary to perform the four roles of inspection, deal with new 
challenges, and meet cabinet’s expectations for comprehensive and perfect inspection. Thus the inspection 
system must be reviewed and restructured, focusing on inspection units in ministries and under the Prime 
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Minister’s Office, to implement changes that will create a new integrated inspection system. Staff 
development and sufficient staffing in terms of numbers and ability are both needed. The staff in the 
inspection system should be given appropriate status and adequate authority so that the integrated 
inspection system can fulfill aforementioned expectations, meet standards, and overcome challenges. 

1. Initial recommendations  

 Staff  

 Relevant agencies should institute a personnel development plan and create a guide for core 
competencies of inspectors general and supporting staff. Agencies should also consider and review 
contents and methods of training courses for inspectors general, assistants to inspectors general, and 
supporting staff in the inspection system. The following training courses should be devised.  
 - A training course for inspectors general of the Prime Minister’s Office, ministerial inspectors 
general, and departmental inspectors general, with modules addressing role, function, and authority of 
inspectors general, as well as a professional judgment course. 
 - A training course for assistants to inspectors general of the Prime Minister’s Office, ministerial 
inspectors general, and departmental inspectors general, addressing techniques for collecting and 
analyzing data, planning for inspections, writing inspection reports, and deportment.        

- A training course for officials in inspection support units addressing coordination techniques, 
facilitation, and knowledge and skills for storing, searching, and maintaining information.   

Process 

Planning and formulating issues for integrated inspection  

- There should be integrated, funded inspection plans, projects, and policies under area, regional, 
and local strategic frameworks. Also, issues for inspection should be focused on governmental policy and 
policy results more so than on trivial plans or projects.    

- Inspection of plans, projects, and important government policies should include urgent policy 
issues and monitoring inspections in urgent cases. 

- Ministerial inspection plans should consider similarities among issues in order to decrease 
redundancy among inspection issues.   

 



 
 

xxxii 
 

The inspection process  
- The day before an inspection, a consultative meeting should be organized with the inspection 

team to prepare for the inspection.   
- After an inspection a meeting should be organized to summarize the result from the inspection, 

draft a report, and prepare for further presentation to the executive.  
The meeting should be attended by every member in the inspection team, including the inspector 

general of the Prime Minister’s Office, ministerial inspectors general, departmental inspectors general, 
civil advisors, assistants to inspectors general, and relevant staff members.    

Reporting the result of inspection 
- A handbook for writing inspection reports should be created to foster better inspection report 

quality. 
- A template for doing inspection reports should be created to ensure that reports show results and 

outcomes from inspected projects. 
- The inspection team should be allowed to present the results of inspection directly to the 

executive. 

Support  

Focus on creating new tools to increase trust from relevant sectors regarding the quality of 
inspection and the potential to realize the goals of inspection.   

- There should be a quality standard for inspection and evaluation. 
 - An inspection manual and report template should be created.  

- Guidance should be provided on core competencies of people in the inspection system. There 
should be a staff development plan, guidelines on core competencies, and guidance on how personnel can 
develop these core competencies in themselves.  

2. Long term recommendations for structural reform 

Re-think 

Beyond the conceptual framework regarding restructuring administration and budget distribution, 
the executive branch’s expectations concerning the role of inspection are also important. The role of the 
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integrated inspection system should be reviewed in the following respects according to expectations of 
relevant stakeholders.    

1. In following-up and evaluating, the key challenges are achieving good governance and 
preventive inspection. Preventive inspection is undertaken not only because of legal obligation, but 
because it can increase cost-effectiveness of projects and protect against possible future damage to 
practitioners and inspected agencies.   

2. Regarding monitoring for examination, the key challenges are integration, connectivity, and a 
damage prevention role. These challenges make the inspection system play the role of a warning system, 
when the inspector general finds some abuse or mistake that might cause severe damage to the 
administration. The integrated inspection system should link and transfer issues detected by inspectors 
general to specialist agencies that investigate particular types of problems.   

3. The role of inspection in reflecting on and solving problems tends to be accepted by inspected 
agencies. A challenge is to practice good governance and area-based management so inspection is a 
valuable process that makes recommendations and solve problems in ways that involve participation and 
solutions consistent with local needs. 

4. When initiating new policy, including proposing new measures and vision for approval by the 
cabinet, important challenges are inspection in accordance with area-based management and the connected 
and integrated inspection system. Inspection teams must not only possess appropriate technical skills but 
also must have skill to connect with other organizations effectively.  

Re-design 

To ensure all four aforementioned roles are performed, the researchers suggest designing an 
Integrated Public Service Inspection System. 

 1. There should be a regional inspector general (RIG) position designed in accordance with the 
regional supervision structure.  The role of RIGs would be to administer regional inspections, co-
administer with other RIGs to improve the integrated inspection system, supervise inspection clusters, 
present inspection results for assessing policy, make proposals to the prime minister for improving and 
initiating new policy, and report directly to a deputy prime minister or the minister of the Prime Minister’s 
Office.  
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 2. An inspection cluster (IC) is a grouping or clustering of work within ministerial and 
departmental levels according to specialist area.  Ministerial/departmental inspectors general have to 
operate on two levels: their own departmental/ministerial administration level, and at regional level with 
other departments/ministries in the IC.  Regional ICs will be grouped by ministries to work together at 
regional level. The number of clusters will depend on the number of regions (with one regional inspector 
general per region) and the number of regional inspectors general will tend to be equal to the number of 
deputy prime ministers.  

3. The inspection support system should be organized into two units, like administrative and 
academic teams. 

Re-tool 

Within the aforementioned structure, there must be a career path system for inspectors general 
and supporting staff. 

1. Before entering to a higher position, every inspection staff member should have qualifications 
in accordance with an inspection standard. If someone still has insufficient qualification, that person must 
take training and pass an evaluation within a limited time frame.   

2. A career development mechanism should be established, including requirements concerning 
experience in relevant positions.  Inspectors general and other staff should possess set durations of 
experience in post before qualifying to advance to higher levels, for instance at least three years’ 
experience as an assistant before qualifying to become an inspector general. Personnel should also rotate 
their areas of inspection. In this way, inspection personnel will get demonstrated knowledge and 
experience and learn about various aspects of inspection before being promoted to a higher level.  

3. The pathway to the RIG position should have more demanding qualifications so that the RIG 
can act in the four roles and as a representative of the prime minister in supervision and inspection. 
Besides adequate qualifications concerning standards and experience, the RIG must be certified through a 
specific RIG training course and may be appointed by the prime minister and approved by Senate.   
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Re-train 

Staff development and training processes for inspection personnel should address a variety of 
inspection methods and focus on building skill and expertise rather than knowledge. Training should be 
done through discussion, coaching, workshops, on-the-job training, seminars, and the exchanging of 
experience about inspection. To this end, a training institute should be established to evaluate training 
needs, design and modify courses, and undertake training of inspectors general and support staff to 
develop skills, knowledge, and experience. The institute should also monitor and evaluate trainees after 
training and development in order to monitor the results of staff development and to have a role in 
performance evaluation, rotation, and promotion decisions.  

Furthermore, there remain two important recommendations for government policy-makers 
concerning integrated inspection as a tool for policy administration. Firstly, the government should have 
obvious goals and clear policy approaches for inspection. The inspection units should follow the same 
direction, which will earn the acceptance from inspected agencies. Secondly, the government should 
review the entire national inspection system in order to make improvements that create a coordinated 
inspection mechanism. This will involve revising relevant laws and regulations. It will also help protect 
the inspected units, which are mostly operational units of state agencies responsible for implementing 
projects and programs. A coordinated inspection mechanism could help operational units reduce burden 
from fragmented inspection.  
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ระบบราชการไทยเป็นระบบท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมายาวนานโดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและ

พฒันาให้สอดรับกับบริบทการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองดังเป็นท่ีทราบกันดีว่าการปฏิรูปการเมือง           

การปกครอง รวมถึงระบบบริหารราชการแผน่ดินในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวันั้น       

เป็นการปฏิรูปสังคมไทยขนานใหญ่ เช่ือมโยงกบัการปฏิรูปในอีกหลายดา้น ทั้งระบบกฎหมายและการศาล 

รวมไปถึงการปฏิรูปในด้านสังคมและวฒันธรรมในอีกหลายมิติ ต่อมามีการปฏิรูประบบบริหารราชการ

แผน่ดินหรือระบบราชการอีกคร้ัง ภายหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ซ่ึงมีเจตนารมณ์หลกั

ในการสร้างความสุจริตและชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐ มีการรับรองแนวคิดหลักการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ตอ้งท าแผนบริหารราชการ

แผ่นดินโดยรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การปฏิบติัราชการ ระยะ 4 ปี  และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  

รวมไปถึงมีการสถาปนาหน่วยงานเพื่อรับผดิชอบดูแลการพฒันาระบบราชการโดยตรง อนัไดแ้ก่ ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  อาจกล่าวไดว้่าการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินหรือ

ระบบราชการดงักล่าวเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงเป็นการปรับความสัมพนัธ์ใน

เชิงโครงสร้างอ านาจรัฐทั้งระบบ 

  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทย แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ได้แก่ การบริหารราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีหน่วยงานของรัฐและขา้ราชการและหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ

เป็นกลจกัรส าคญัในการปฏิบติัราชการตามกรอบนโยบายและกฎหมาย (Policy platform and Legal 

framework) ท่ีถูกก าหนดโดยฝ่ายการเมือง โดยท่ีหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภท แต่ละระดบัมีกรอบอ านาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัไป แต่ทั้งหมดควรตอ้งรับผิดชอบและผกูพนัต่อกรอบนโยบายและ

กฎหมายเป็นส าคัญ  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นน้ี ท าให้ระบบราชการต้องมีกลไก การติดตามก ากับ

ตรวจสอบ หรือช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัราชการ  เพื่อท าให้การปฏิบติัราชการเป็นไนในทิศทางเดียวกบั

นโยบายหรือกฎหมาย  บรรลุผลสัมฤทธ์ิของระบบการบริหารราชการแผ่นดินมากท่ีสุด ท่ีรู้จกักัน คือ    

ระบบกำรตรวจรำชกำรนัน่เอง       
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 ระบบการตรวจราชการโดยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  ผูต้รวจราชการกระทรวง  และ

ผูต้รวจราชการกรม  ถือเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยรายงานผลการตรวจสอบ  ติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการปฏิบติัราชการ 

หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือปัญหาอนัเกิดจากการปฏิบติัตาม

นโยบายไปยงัรัฐบาล ให้เกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามนโยบาย          

ของรัฐบาลทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  รวมถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให ้      

เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมในท่ีสุด 

 การศึกษาพฒันาการของระบบบริหารการตรวจราชการไทย พบว่ามีการแบ่งออกเป็น 5 ยุค 

กล่าวคือ (สุพจน์  ทรายแกว้, 2552, น. 76-99) 

 ยุคท่ีหน่ึง ก่อน พ.ศ.2435 ข้ึนไป เป็นยุคการตรวจราชการตามแบบโบราณ ราชประเพณี หรือ    

การตรวจราชการในยคุราชาธิปไตย   

 ยคุท่ีสอง พ.ศ.2435-2502 ยคุตรวจราชการยคุแรกเร่ิมโดยบุคคลท่ีท างานราชการเป็นอาชีพ  

  ยุคท่ีสาม พ.ศ.2502-2540 ยุคพฒันาการตรวจราชการในเชิงสถาบนัและกระบวนการ ระบบการ

ตรวจราชการท่ีมุ่งเน้นและให้ความส าคญักับความพร้อมรับผิดตามกระบวนการ (Accountability for 

procedure)   

  ยุคท่ีส่ี พ.ศ.2540-2550 ระบบการตรวจราชการท่ีแสดงถึงความพร้อมรับผิด (Accountability for 

result) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบบริหารราชการแผน่ดินท่ีมุ่งผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ตามแนวทาง

ของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาองคก์ร

ภาครัฐทุกระดบัให้เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) หรือพฒันา

เป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ (The Strategy Focused Organization)  

 ยุคท่ีห้า พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ยุคแห่งการสร้างคุณค่าและยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         

การปฏิบติัราชการผา่นการเสริมสร้างความพร้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) โดยทุกหน่วยงาน

ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรอย่าง
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ต่อเน่ืองเรียกว่ายุคแห่งการพัฒนาระบบการตรวจราชการเพื่อความพร้อมรับผิดชอบในการเพิ่มขีด

ความสามารถ (Accountability for Capacity Building) ตามมาตรฐานสากล  

  กล่าวโดยสรุปไดว้่า ประเทศไทยมีการพฒันาปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน และระบบ   

การบริหารการตรวจราชการมาโดยล าดับ มีทั้ งการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างหรือระบบ หรือการพฒันา

ปรับปรุงเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเม่ือตอ้งเผชิญกบับริบทและความทา้ทายใหม่ ๆ ทั้งน้ี โดยใช้องค์ความรู้      

ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระบบการตรวจราชการและผูต้รวจราชการ หรือระบบการบริหารการ

ตรวจราชการ ซ่ึงมีการสรุปวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อจ ากัด และเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการพฒันา

ปรับปรุงระบบ กระบวนการ รวมไปถึงวิธีการเก่ียวกับการตรวจราชการไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงในแต่ละยคุสมยั     

 อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทความเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระแส

โลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีโลกไร้พรมแดน  กฎเกณฑ์กติกาสากลหรือระเบียบโลก (World Order)        

เขา้มามีผลต่อภายในประเทศเราอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองและการบริหาร

ราชการไดข้ยบัขบัเคล่ือนและเกิดพลวตัไปตามความเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน 

(Representative Democracy) แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่อาจสร้างความเช่ือมัน่ต่อสาธารณะได ้   

ท าให้มีการหยิบยกประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) ข้ึนมา  รวมไปถึงการคาดหวงัต่อการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี         

ท่ีเรียกว่าธรรมาภิบาล (Good Governance) นั้นมีมากยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อบริบทภายในประเทศ            

ท่ีจ  าเป็นตอ้งทบทวนหรือพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐให้ตอบสนองหรือเท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลง

ทั้งหลาย ทั้งน้ี  โดยแนวทางหลักท่ีให้ความส าคญักบัการบริหารราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

(Citizen-Centric) และตอ้งไม่ละทิ้งชุมชนภิวตัน์ (Localization)   

 ในขณะท่ีบริบทภายในประเทศเองในมิติต่าง ๆ ก็เป็นอีกส่วนส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพฒันา

ระบบบริหารราชการแผ่นดินก่อให้เกิดความจ าเป็นต้องปรับระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องกับ               

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอีกคร้ัง ทั้งน้ี บริบทความเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเป็นปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึง เช่น  

 1.  แนวทางการปฏิรูปประเทศ  วิสัยทัศน์  และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมีเป้าหมายพัฒนา                  

สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน  ภายใตว้ิสัยทศัน์การขบัเคล่ือนประเทศสู่อนาคตของรัฐบาลซ่ึงมีทั้งหมด         

6 ประการ หน่ึงในนั้นคือ การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ   
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 2.  เจตนารมณ์และหลกัการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ ว่าดว้ยการปฏิรูป

ดา้นการบริหารราชการแผน่ดินและระบบราชการไทย    

 3.  กรอบนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การปฏิรูปความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีระหวา่ง

การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน, การบริหารราชการแผ่นดินแบบมุ่งเน้น         

การบริหารเชิงพื้นท่ี (Area Based Management Approach) การบริหารจดัการเชิงพื้นท่ีตามแนวทาง      

ประชารัฐท่ีมีผลต่อการปรับระบบการปฏิบติัราชการและการจดัสรรงบประมาณ รวมทั้งการปรับระบบ

กระจายอ านาจ ซ่ึงเก่ียวโยงกบับทบาทภารกิจ งบประมาณและการคลงัของทอ้งถ่ิน หลกัความเป็นอิสระ 

(Autonomy)  ซ่ึงมีนยัเก่ียวขอ้งกบับทบาทในการก ากบัดูแลจากหน่วยงานส่วนกลางและหรือส่วนภูมิภาคใน

ระดบัท่ีเหมาะสมเท่านั้น          

 4. กรอบกฎหมายใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายกลางก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาต เพิ่มความรวดเร็ว สะดวก และโปร่งใสในการให้บริการประชาชน โดยมีการจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม

เพื่อรับค าร้องและศูนยรั์บค าขออนุญาต ณ จุดเดียว  และจดัให้มีคู่มือส าหรับประชาชนซ่ึงอย่างน้อยตอ้ง

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถา้มี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่ 

 จากบริบทและความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีผลโดยตรงต่อระบบบริหารราชการแผน่ดินท่ีมี

ระบบการตรวจราชการเป็นกลไกหลกัอนัส าคญัในดา้นการติดตามตรวจสอบและให้การแนะน าเพื่อท าให้

การปฏิบติัราชการเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาลอยา่งแทจ้ริง    

 ในการน้ี  ระบบการตรวจราชการไทยท่ีพฒันาต่อเน่ืองมาถึงยุคท่ีห้า ซ่ึงไดย้ึดถือเป็นแนวทางการ

ปฏิบติัส าหรับการตรวจราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และจะครบ 10 ปีในปี พ.ศ.2560  นั้น ยงัคงมีประเด็น

ส าหรับการพฒันาปรับปรุงเพื่อประโยชน์สูงสุดและการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการมีกลไกการตรวจ

ราชการในระบบราชการอีกหลายประการ  จึงมีความจ าเป็นส าหรับการศึกษาวิจยั  ติดตามและประเมินผล 

รวมถึงการทบทวนระบบการตรวจราชการไทย  และจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสู่ระบบการตรวจ

ราชการยุคใหม่ท่ีเหมาะสม สอดคล้อง มีประสิทธิภาพในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกส าคญัในระบบ

บริหารราชการแผน่ดินหรือการจดัการภาครัฐ   ในขณะเดียวกนั สาธารณชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้การยอมรับ

และเช่ือมัน่วา่เป็นกลไกท่ีส าคญัและมีคุณประโยชน์และคุณค่าอยา่งมากต่อสังคมไทยในยุคแห่งการปฏิรูปท่ี

จะมาถึงต่อจากน้ี   
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2551- ปัจจุบนั 

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความทา้ทายส าคญัท่ีมีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินและ

ระบบการตรวจราชการ 

 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

และน าไปสู่ระบบการตรวจราชการยคุใหม่ 

1.3 วธีิกำรศึกษำวจัิย 

  ด าเนินการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดยการศึกษาวิเคราะห์ และ

ประเมินผลระบบตรวจราชการ  จากรายงานการศึกษาวิจยั  บทความ  ต ารา  รวมถึงงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหลาย  ประกอบกบัการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนามจากผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ในระบบตรวจ

ราชการโดยตรง แบ่งวธีิการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

  1. เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตวัอย่าง 6 กลุ่ม ดงัน้ี ผูบ้ริหาร

ระบบการตรวจราชการ ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวงและผูต้รวจราชการ

กรม ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน และหน่วย

รับตรวจราชการ 

  2. เก็บขอ้มูลโดยการระดมความคิดเห็น (Focus group) กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ดงัน้ี ผูต้รวจราชการ

ส านักนายกรัฐมนตรี ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการ     

ภาคประชาชน 

  3. เก็บข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินระบบการตรวจราชการ    

แบบบูรณาการในปัจจุบนั โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่ม ดังน้ี ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี           

ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรม ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ และ

ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน  
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ตารางท่ี 1.1 สรุปการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 

วธีิกำรเกบ็ข้อมูล 

สัมภำษณ์เชิงลกึ           

(In-depth 

interviews) 

ระดมควำม

คิดเห็น (Focus 

groups) 

แบบสอบถำม 

(Questionnaire) 

1. ผูบ้ริหารระบบการตรวจราชการ / - - 

2.  ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี   / / / 

3. ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการ

กรม 

/ - / 

4. ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีผูส้นบัสนุนงานตรวจ

ราชการไดแ้ก่  

 4.1 ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

 4.2 ผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวง 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

5. ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน (ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วชิาการและส่ิงแวดลอ้ม) 

/ / / 

6. หน่วยรับตรวจราชการ / - - 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำวจัิย 

 งานวิจยัน้ีมีขอบเขตการศึกษาวิจยัครอบคลุมเฉพาะการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการศึกษาวิเคราะห์

ประเด็นยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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  ประเด็นที่ 1  การบูรณาการระบบและกระบวนการตรวจราชการ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยง 

ประสานงานตรวจราชการทั้งระบบเขา้ดว้ยกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการจดัท าแผนการตรวจราชการ                

การด าเนินการตรวจราชการ และการรายงานสรุปผลการตรวจราชการ   

   ประเด็นที่ 2  แนวทางการตรวจราชการให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกฎหมาย     

หลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งกฎเกณฑ์สากลท่ีเก่ียวข้องกับระบบการตรวจราชการ  เพื่อสนองตอบความ

ตอ้งการของรัฐบาลและสาธารณะ   

  ประเด็นที่ 3 แนวทางการพฒันาความเป็นผูต้รวจราชการมืออาชีพ (Professional) ซ่ึงมี

มาตรฐานการท างาน ท่ีมุ่งเนน้การสอนงาน (Coaching) และการแนะน ากระตุน้เตือน (Encouragement)   

  ประเด็นที่  4   แนวทางการสนับสนุนการตรวจราชการ (ทรัพยากรและกฎเกณฑ ์

หลกัประกนัการปฏิบติังาน) 

 

1.5 ขั้นตอนกำรศึกษำวจัิย 
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1.6 ผลทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลระบบการตรวจราชการไทยในช่วง พ.ศ.2551 

ถึงปัจจุบนั โดยสรุปวิเคราะห์เช่ือมโยงกบับริบทหรือความเปล่ียนแปลงทั้งหลาย ตลอดจนความจ าเป็นใน

การพฒันายกระดบัศกัยภาพและความเช่ือมัน่ของสาธารณะต่อระบบการตรวจราชการไทย   

 2.  ชุดองค์ความ รู้จากการศึกษาวิจัย  รวมทั้ งข้อ เสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาระบบ                    

การตรวจราชการไทยยุคใหม่ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงในเชิงโครงสร้างระบบการตรวจราชการ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบและกระบวนการตรวจราชการ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของระบบการตรวจราชการทั้งในระดบันโยบาย บุคลากรในระบบการตรวจราชการและผูรั้บ

การตรวจราชการดว้ย   

1.7 นิยำมศัพท์ 

ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี หมายถึง ผูต้รวจราชการผูรั้บผิดชอบและมีอ านาจหน้าท่ีใน 

การตรวจราชการเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก

หน่วยงานในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง หมายถึง ผู ้ตรวจราชการผู ้รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้ าท่ีใน            

การตรวจราชการเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขต

อ านาจและหนา้ท่ีของกระทรวง ในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวง และปลดักระทรวง 

ผู้ตรวจรำชกำรกรม หมายถึง ผูต้รวจราชการผูรั้บผิดชอบและมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจราชการ

เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าท่ี

ของกรม ในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนอธิบดี 

เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนงำนตรวจรำชกำร หมายถึง ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ในการสนบัสนุนงานตรวจราชการ 

กำรบูรณำกำร หมายถึง การเช่ือมโยงให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มีส่วนร่วมในออกแบบการ

ท างาน และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท างานร่วมกนั  
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1.8 กำรน ำเสนอรำยงำน 

 ส าหรับล าดบัเน้ือหาการน าเสนอรายงานจะประกอบไปดว้ย 6 บท ดงัน้ี 

 บทท่ี1 บทน าในบทน้ีอธิบายถึงหลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ขอบเขต

การศึกษาวจิยัตามท่ีน าเสนอขา้งตน้  

บทท่ี 2 แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในบทน้ีกล่าวถึงแนวคิดการตรวจราชการ และ

วรรณกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ  

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั ในบทน้ีอธิบายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและวิธีการรวบรวมขอ้มูล   

ทั้งขอ้มูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

บทท่ี  4  สถานการณ์ระบบตรวจราชการในประเทศไทยในบทน้ีอธิบายถึงพัฒนาการ                    

การตรวจราชการของประเทศไทย กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ และโครงสร้างของ    

การตรวจราชการในปัจจุบนั  

บทท่ี 5  ผลการศึกษา ในบทน้ีน าเสนอผลการศึกษาภายหลงัจากการเก็บขอ้มูลตามประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การวิเคราะห์และประเมินผลตามบทบาท       

และมาตรฐานการตรวจราชการ และส่วนท่ีสองการวิเคราะห์ตามความทา้ทายท่ีจะมีผลกระทบต่อระบบการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

บทท่ี 6 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ ในบทน้ีเป็นการสรุปผลจากการศึกษาวิจยัทั้งหมด และน าเสนอ

ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาและปรับปรุงการตรวจราชการแบบบูรณาการให้สามารถรองรับความท้าทายใหม่

และยกระดบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตรวจราชการสากล 
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บทที ่2  

แนวคิด และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดการตรวจราชการ 

 2.1.1 ความหมายของการตรวจราชการ 

ในความหมายทัว่ไปบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัความหมายของค าวา่ ตรวจ และ ราชการ ไวด้งัน้ี 

ตรวจ หมายถึง พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการพิจารณาดูว่าถูกหรือผิด          

ดีหรือร้าย เป็นตน้ เช่น ตรวจบญัชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค

ส ารวจ เช่น ตรวจพื้นท่ี 

ราชการ หมายถึง การงานของรัฐบาลหรือของพระเจา้แผน่ดิน 

โดยรวมแล้วความหมายของค าว่า ตรวจราชการ หมายถึง ตรวจดูการท างานให้ด าเนินไปโดย

เรียบร้อย 

นอกจากน้ี ในเชิงวิชาการ การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจติดตาม เร่งรัด แนะน า สืบสวน 

สอบสวนขอ้เทจ็จริง สดบัตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือด าเนินการอ่ืนใด 

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีไดผ้ลประโยชน์ต่อทางราชการ (วงศ ์จัน่ทอง, 2540, น. 5)  

 การตรวจราชการบูรณาการ หมายถึง  การร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการดว้ยกระบวนการและ

เคร่ืองมือชุดเดียวกัน การร่วมตรวจในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับชาติเดียวกัน       

การร่วมให้ขอ้เสนอแนะเพื่อลดความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจราชการ      

แต่ละรอบการตรวจและรายงานประจ าปีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  การร่วมสร้างภาคีภาคราชการ สร้างการมี

ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดบัพื้นท่ี และการร่วมรับการประเมินภายใต ้          

ค  ารับรองการปฏิบติัราชการท่ีมีการประเมินตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร 

(Management Score Point) ร่วมกนั (ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, 2559, น.1) 

 แนวคิดตรวจราชการของสภาวา่ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละประสิทธิภาพของการตรวจราชการ (Council 

of the Inspectors General on Integrity and Efficiency หรือ CIGIE) ของสหรัฐอเมริกา ถูกน ามาใชอ้ยา่ง

กวา้งขวางตามกฎหมาย The Inspector General Act of 1978 เพื่อป้องกนัการฉ้อโกง ทุจริต และการกระท า

ผิด ในกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานรัฐ โดยผูต้รวจราชการจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ
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ตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  

และให้ขอ้เสนอแนะนโยบายส าหรับควบคุมดูแล หรือประสานงานกิจกรรม หรือโครงการอ่ืน ๆ ของรัฐ                 

เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกนัการทุจริตในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานรัฐ  รวมทั้ง ผูต้รวจราชการจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้บกพร่องของการบริหาร

ราชการของหน่วยงานรัฐแก่รัฐสภาและประธานาธิบดี (Council of the Inspectors General on Integrity and 

Efficiency, 2014, p. 1) 

2.1.2 รูปแบบการตรวจราชการ 

 รูปแบบหรือประเภทการตรวจราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทโดยยึดตามวตัถุประสงค์ หรือ

คุณลกัษณะของการตรวจ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และคณะ, 2546, น. 10)  

 1. การตรวจราชการในแบบประเพณีนิยม การตรวจราชการรูปแบบน้ีจะมีความสอดคล้อง      

กบัการบริหารราชการแผ่นดินในแบบดั้งเดิมท่ีให้ความส าคญักบักฎระเบียบและแบบแผนมาตรฐานกลาง

เป็นเคร่ืองมือของการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และป้องกันและควบคุม              

การใช้อ านาจ และทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงการใช้รูปแบบการตรวจราชการแบบประเพณีนิยมส่งผลให ้   

การตรวจราชการมีลกัษณะในเชิงลบท่ีเน้นการจอ้งจบัผิดและลงโทษโดยให้ความส าคญัต่อการตรวจสอบ

รายละเอียดของการปฏิบติังานว่าเกิดการทุจริตคอรัปชั่นและมีการละเมิดอ านาจหน้าท่ีหรือกฎระเบียบ         

ท่ีก าหนดไวห้รือไม ่

 2. การตรวจราชการแบบสมัยใหม่ เป็นการตรวจราชการท่ีสอดรับกับแนวคิดการปฏิรูป    

ระบบราชการ โดยเฉพาะระบบการบริหารงานในแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท าให้การตรวจราชการมีลกัษณะใน

เชิงบวกหรือเสริมแรงจูงใจ ซ่ึงให้ความส าคญัต่อการวดัและพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

มาตรฐานของการให้บริการ ลดปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหรือส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของการ

ด าเนินงาน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรในระยะยาวไม่ใช่เร่ืองของการจอ้งจบัผิดและ

ลงโทษ 

การตรวจราชการแนวใหม่ท่ีใช้ในปัจจุบนั เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ (สุพจน์ ทรายแกว้, 2552, น. 82-83) ไดแ้ก่  

 1. การตรวจราชการเชิงรุก เป็นการตรวจราชการท่ีป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหรือสัญญาณเตือน

ล่วงหนา้ให้แก่ผูบ้ริหารหน่วยงาน รวมทั้งให้ค  าปรึกษาแนะน าเพื่อพฒันาขีดสมรรถนะองคก์ร หรือแนะน า
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วธีิด าเนินการท่ีเหมาะสม (Best fit) 

 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นการตรวจราชการท่ีจะเช่ือมโยงการตรวจราชการ         

ทุกระดบั ทั้งแนวด่ิงและแนวขวาง (Vertical and Horizontal Integration) ทั้งระดบัส านกันายกรัฐมนตรี 

ระดับกระทรวง และระดับกรม ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ีจะเป็นการเช่ือมโยงด้านข้อมูล การจัดท าแผน                

การตรวจราชการ การปฏิบติัการตรวจราชการและการรายงานผล เพื่อให้การตรวจราชการมีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการในยุคปัจจุบนัท่ีให้ความส าคญักบัยุทธศาสตร์ 

ซ่ึงจะเช่ือมโยงทั้งยทุธศาสตร์ชาติ กระทรวง จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

 3. การตรวจราชการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการตรวจราชการท่ีมีระบบการติดตามและประเมินผล

โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิโดยเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นตวัช้ีวดั

ตามท่ีผูบ้ริหารขององค์กรในแต่ละระดบัก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการประเมินภาพรวมของแผน

ยทุธศาสตร์เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพฒันาองคก์ร 

 4. การตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล สร้างความ

โปร่งใสและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม

และหน่วยรับตรวจ และเปิดให้ภาคประชาชนและกลุ่มประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง     

แสดงความคิดเห็นและให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบติดตามการบริหารราชการ รวมทั้ง

ผูต้รวจราชการตอ้งมีมาตรฐานวชิาชีพและความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 นอกจากน้ี แนวทางการตรวจราชการทั้ง 4 ประการของสุพจน์ ทรายแกว้ ยงัมีความสอดคลอ้ง

บางประการกับหลักการเพื่อยกระดับการตรวจสอบ (Inspection) และบังคับใช้กฎหมาย ขององค์การ        

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: 

OECD) โดย OECD ไดพ้ฒันาหลกัการดงักล่าว จากกรณีศึกษาท่ีดีในหลายประเทศ สรุปไดเ้ป็น 10 หลกัการ 

ดงัต่อไปน้ี1 (OECD, 2013) 

 1. การตรวจสอบและการบงัคบัใช้ทางกฎหมายนั้นควรวางอยู่บนพื้นฐานขอ้มูลหลกัฐานและ  

การวดัผล มีการตดัสินใจว่าจะตรวจสอบเร่ืองอะไร มีข้อมูลและหลักฐานของเร่ืองท่ีตรวจสอบ และ          

ผลจากการตรวจสอบนั้ นก็ควรมีการประเมินอย่างสม ่ าเสมอ ในหลักการข้อแรกน้ี จะช่วยท าให้                 

การตรวจราชการมีกรอบของการตรวจ เช่น นโยบาย อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับตรวจ จ านวนหรือ

ความถ่ีของการตรวจท่ีหากมีมากเกินไปก็อาจส้ินเปลืองและซ ้ าซ้อน หรือมีน้อยเกินไปก็จะเป็น                

                                                           
1หลกัการดงักล่าวของ OECD เนน้การตรวจสอบและบงัคบัใชท้างกฎหมายในกลุ่มธุรกิจ  
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การตรวจสอบท่ีไม่ทัว่ถึง การใชภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งช่วยในการตรวจสอบอยา่งภาคประชาชนในบางกรณีท่ี

มีความจ าเป็นเพราะการตรวจสอบในเร่ืองหน่ึงย่อมเก่ียวขอ้งกบัภาคส่วนอ่ืนและเร่ืองอ่ืนในอีกหลายมิติ 

หน่วยงานตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่อาจตรวจสอบได้ทั่วถึง ทั้ งน้ี การเอ้ือให้ภาคส่วนอ่ืนเข้าร่วม

ตรวจสอบนั้นจะตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรในการช่วยเหลืองานตรวจของกลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ในส่วน

ของการวดัผลนั้น แนวทางหน่ึงท่ีจะวดัผลไดคื้อความคุม้ค่าท่ีควรน ามาเป็นมิติการประเมินท่ีส าคญัในการ

พฒันาการตรวจสอบ 

 2. การใช้ศักยภาพของกลไกตลาด ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

ตรวจสอบและเป็นไปตามกฎหมายในทุกท่ีทุกเร่ืองท่ีเป็นไปได ้อาจใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย กลไกท่ีเป็นท่ีพูดถึงกนัมากคือการใช้ภาคประชาชน 

ผูบ้ริโภค หรือผูป้ฏิบติังาน ในการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัความเส่ียงหรือพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีอาจท าให้

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทั้ งน้ี ต้องมีการออกกฎหมายและกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อปกป้อง               

ผูร้้องเรียน (Whistleblowers) ช่องทางการร้องเรียนก็ควรจะเป็นวธีิท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับความเส่ียง ความถ่ีของการตรวจสอบและทรัพยากร        

ท่ีสนบัสนุนควรมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นสัดส่วนกบัระดบัของความเส่ียง ทุกกิจกรรมและทุกหน่วยรับตรวจ

ควรมีการประเมินระดบัความเส่ียง มีการวิเคราะห์ความเส่ียงในทุกกระบวนการ รัฐบาลตอ้งมัน่ใจได้ว่า

ผูต้รวจราชการมีการรวบรวมเกณฑ์การประเมินความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานท่ีรับตรวจ การวางแผนและ

จดัสรรทรัพยากรมีการค านึงถึงระดบัความเส่ียง มีการท าให้กระบวนการตรวจมีความทนัสมยั บ่งช้ีประเด็น

ท่ีอาจละเมิดต่อกฎหมาย มีการให้คู่มือแก่ผูต้รวจราชการและเจา้หน้าท่ีเพื่อให้สามารถประเมินความเส่ียง

ทั้งหมดได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี รัฐบาลยงัควรประกนัไดว้่าเกณฑ์ความเส่ียง คู่มือ นโยบาย ฯลฯ ได้ถูก

ส่ือสารและอธิบายต่อสาธารณะอย่างชดัเจนและมีการทบทวนสม ่าเสมอ เพื่อให้ส่ิงท่ีเป็นภยัคุกคามไดถู้ก

ระบุออกมาใหเ้ห็นชดัเจน 

 4. การบงัคบัใชท้างกฎหมายและการตรวจสอบ ผูต้รวจราชการตอ้งมีกลยุทธ์การตรวจท่ีแตกต่าง

กนัในหน่วยรับตรวจ ค านึงถึงขอ้มูลพื้นฐานและลกัษณะขององค์กรท่ีรับตรวจ ยกตวัอย่างเช่น หากตรวจ

หน่วยงานแลว้พบว่ามีการละเมิดต่อกฎหมายในเชิงระบบและมีการท าผิดซ ้ าท่ีเป็นระดบัความเส่ียงสูงอาจ

ตอ้งมีการตรวจสอบบ่อยคร้ังมากข้ึน หากการกระท าท่ีผิดพลาดนั้นเป็นความผิดคร้ังแรกและไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ไม่ส่งผลกระทบเสียหาย ผูต้รวจราชการอาจใชว้ธีิการตกัเตือนทางวาจาไปก่อน  
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 5. รัฐบาลควรมีการพฒันานโยบายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการตรวจสอบ มีเป้าหมาย

ท่ีชดัเจนและมีแนวทางด าเนินการในระยะยาว การบงัคบัใช้กฎหมายและการตรวจสอบจ าเป็นตอ้งท าให้

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายและการตรวจสอบถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั

เพราะหากมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับการตรวจสอบท่ีดีแล้วก็จะท าให้รับรู้และยอมรับหน้าท่ี โครงสร้าง               

และการท างานของหน่วยท่ีปฏิบติัการตรวจสอบ ท าให้ประเด็นและการแกไ้ขปัญหาเป็นไปในแนวเดียวกนั

ช่วยลดความซ ้ าซ้อนในการตรวจ นอกจากน้ี ยงัเป็นการท าให้มีพื้นฐานท่ีดีเพื่อการปฏิรูปการตรวจสอบ   

และช่วยให้เกิดแรงขบัเคล่ือนและการสนับสนุนจากสาธารณะอีกด้วย การแสวงหาแนวทางด าเนินงาน      

ในระยะยาวจะตอ้งเป็นโอกาสอนัดีในการวางแผนและจดัสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการตรวจสอบท่ีโปร่งใส     

มีหลกัฐานและมัน่คง 

 6. การท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบควรมีการร่วมมือกนั เพราะหากลดความซ ้ าซ้อนลงไดก้็จะเป็น

การประกันได้ว่าทรัพยากรท่ีใช้ไประหว่างตรวจสอบมีความคุ้มค่า ลดภาระในการบังคบัใช้กฎหมาย        

และเพิ่มประสิทธิภาพ จากการศึกษาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการตรวจสอบในหลายประเทศของ 

OECD นั้นพบว่า หลายประเทศมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึนมามากมายเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย    

แต่ไม่มีการพิจารณาถึงความครอบคลุมของงานหรือหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ ท าให้พื้นท่ีตรวจสอบหน่ึง ๆ 

ตอ้งเกิดการตรวจสอบมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน มีปัญหาขาดการประสานเช่ือมต่อท่ีดี อีกทั้ง กฎหมายเพื่อ

น ามาตรวจสอบยงัต่างกนัอีกด้วย ในประเด็นน้ีรัฐบาลจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งระบุให้เห็นถึงพื้นท่ีท่ีมีความ

ซ ้ าซอ้นระหวา่งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ  

 7. โครงสร้างทางการบริหารการปกครองและนโยบายดา้นบุคลากรเก่ียวกบัการตรวจสอบควร

ส่งเสริมต่อหลกัความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ และเน้นผลลพัธ์ ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีท าการตรวจ

และบงัคบัใช้กฎหมายควรมีอิสระและปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง และควรมีการให้รางวลัหรือยกย่อง

ส าหรับการท าหนา้ท่ีท่ีเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  

หลักการในข้อน้ีมองว่าความเป็นมืออาชีพควรเป็นพื้นฐานส าคัญขององค์กรผู ้ตรวจสอบ           

ไม่ไดห้มายถึงเพียงความสามารถของผูต้รวจในเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การระบุความเส่ียง แต่ยงัหมายถึง

ทกัษะจ าเป็นอยา่งอ่ืนของผูต้รวจราชการ ไดแ้ก่ การด าเนินการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพและดา้นอ่ืน            

ท่ีเก่ียวข้อง พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม การจดัการความเส่ียง การร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน และการจดัการเชิงปฏิบติัการ รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีนโยบายดา้นบุคลากรเหล่าน้ีและมีการฝึกอบรม

เพื่อเป็นการประกนัวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสม  

ไม่ใช่เพียงการพฒันาในเชิงเทคนิคเท่านั้น การฝึกอบรมและพฒันานั้นจะตอ้งส่งผลไปถึงความสามารถเชิง
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ปฏิบติัการของบุคคล มีทกัษะเชิงเทคนิค มีความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัเป้าหมายปลายทางท่ีเป็นผลส าเร็จ

ของการตรวจสอบ การประเมินและล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ทั้งหมดน้ีควรมีความสัมพนัธ์กับ

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการแต่งตั้งหวัหนา้ผูบ้ริหารในองคก์รตรวจสอบควรมีกระบวนการท่ีเปิดเผย เช่ือถือได ้เช่น การ

ใชค้ณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี หรือกระบวนการอ่ืนท่ีไม่ใช่การแต่งตั้งจากผูบ้ริหารของกระทรวง 

มีการก าหนดคุณลักษณะเชิงสถาบันของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีตรวจให้ห่างออกจากกรมหรือกระทรวง เพื่อให้

สามารถจดัท ายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกิจกรรมของผูต้รวจตนเองได้ หรืออาจเป็นหน่วยในกระทรวง        

ท่ีท  าหนา้ท่ีตั้งกฎระเบียบ องคก์รตรวจสอบยงัควรมีการจดัท ากรอบสมรรถนะ (Competency Framework) 

เพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้และความเป็นวชิาชีพของผูต้รวจ โดยการพฒันาเหล่านั้นตอ้งควบคู่ไปกบัการเสริม

ทศันคติเก่ียวกบัความรับผดิชอบ ความโปร่งใส ความร่วมมือ และมาตรฐานทางจริยธรรม 

 8. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารควรน ามาใชเ้พื่อเพิ่มการบริหารความเส่ียง ความร่วมมือ 

และการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด การแบ่งปันข้อมูลจะเป็นประโยชน์           

ต่อการลดความซ ้ าซ้อนของงาน เพราะบางคร้ังขอ้มูลปริมาณมากท่ีแต่ละหน่วยตรวจสอบตอ้งการอาจมี

ความซ ้ าซอ้นกนั  

หากสามารถแบ่งปัน (Share) ขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าใหผู้ต้รวจราชการมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัและแม่นย  ากวา่

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรเพิ่มและหลีกเล่ียงความซ ้ าซ้อนของการท างาน อย่างไรก็ดี การศึกษาของ 

OCED พบวา่ การแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานนั้นยากท่ีจะจดัการเพราะมีหน่วยงานจ านวนมาก มีปัญหา

เก่ียวกับการท่ีจะต้องแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ

ตรวจสอบ ตอ้งแบ่งปันขอ้มูลให้หน่วยธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งจดัการในเชิงระบบให้มีการอนุญาต

การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไดร้ะหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี องค์กรตรวจสอบและหน่วยงาน

ภาครัฐอาจจ าเป็นตอ้งเสริมกลไกเพื่อให้ขอ้มูลกบัภาคส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ      

สู่ระบบการจดัการความเส่ียง อนัถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนจ านวนมากท่ีแต่ละ

หน่วยงานจะไดรั้บบ่อยคร้ัง 

 9. รัฐบาลต้องประกันว่ามีกฎระเบียบและกระบวนการส าหรับการบังคับใช้กฎหมายและ        

การตรวจสอบท่ีชัดเจน ส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อการตรวจสอบอย่างมากท่ีสุด คือ ขาดความชัดเจนของ

กฎระเบียบ เช่น ใครท่ีจะสามารถตรวจสอบได้บ้าง ใช้สิทธิและอ านาจหน้าท่ีอะไรในการตรวจสอบ          
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ใชข้อ้กฎหมายใดในการตรวจสอบแต่ละเร่ือง เป็นตน้ ตวัอยา่งทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่ยงัขาดความชดัเจนและ

บางคร้ังยงัขาดกฎหมายท่ีรองรับดว้ย 

 10. ควรส่งเสริมความโปร่งใสและความสอดคล้องตามกฎหมายผ่านการใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น การให้ค  าแนะน า คู่มือ หรือรายการตรวจสอบ (Check-lists) ยกตัวอย่าง การขาดความ

สอดคลอ้งกนัระหวา่งผูต้รวจสอบในการตีความขอ้ก าหนดหรือมีการตีความท่ีต่างกนั การขาดความสามารถ

ในการคาดการณ์หวัขอ้เพื่อการตรวจสอบถือเป็นประเด็นท่ีท าให้เกิดภาระต่อผูรั้บการตรวจและยงัเป็นผล   

ท าใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งกนัทั้งกระบวนการตรวจ เพราะผูรั้บการตรวจจะเกิดความเหน่ือยลา้และทอ้แท ้ 

จากความพยายามเพื่อท าใหไ้ดต้ามการตรวจท่ีไม่สอดคลอ้งกนันั้น 

การแกไ้ขปัญหาน้ีอาจท าไดโ้ดยจดัท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบติังานส าหรับผูต้รวจเพื่อให้ผูต้รวจ

ทราบว่าควรจะเน้นตรวจสอบประเด็นใด มีการเน้นเร่ืองความเส่ียงโดยไม่จ าเป็นต้องตรวจให้ครบ            

ทุกขอ้ก าหนดแต่เนน้เฉพาะจุดส าคญั คู่มือเหล่านั้นควรไดรั้บการทบทวนเพื่อให้มีความทนัสมยัโดยผูต้รวจ    

ในแต่ละสาขานั้นหรือจากตวัแทนหน่วยรับตรวจ 

สรุปไดว้่า การตรวจราชการสมยัใหม่นั้นเน้นเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกิดการยกระดบัการท างานของ

ส่วนราชการให้ดียิ่งข้ึน การตรวจราชการท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัความประสานร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง    

ให้การตรวจสอบนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด ทั้งน้ี สมรรถนะของผูท้  าการตรวจสอบและปัจจยัสนับสนุน   

อย่างเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งต่อการหนุนเสริมให้การตรวจราชการแนวใหม่บรรลุ  

ผลส าเร็จ 

2.1.3 ระบบโครงสร้างการตรวจราชการ 

รูปแบบของการจดัโครงสร้างของระบบการตรวจราชการสามารถแยกออกเป็น 3 รูปแบบ (ส านกั

ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป., น. 11) ดงัน้ี  

 1. การจดัโครงสร้างแบบการรวมศูนยก์ารตรวจราชการ  (Centralized Inspection System)  

ประเทศท่ีใช้รูปแบบการรวมศูนย์ราชการ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้าง       

การบริหารราชการแผน่ดิน โดยรวมผูต้รวจราชการและเจา้หนา้ท่ีจะอยูภ่ายใตส้ังกดัเดียวกนั คือ ส านกัตรวจ

ราชการ (Administrative Inspection Bureau) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตส้ านกังานบริหารและประสานงาน 

(Management and Coordination Agency) ส านักนายกรัฐมนตรี การจดัโครงสร้างในรูปแบบรวมศูนย์      

การตรวจราชการมีขอ้ดี คือ มีความเป็นเอกภาพในการตรวจราชการของประเทศ การก าหนดประเด็นและ
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คดัเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อวางแผน  และการตรวจราชการสามารถท าไดส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ 

แต่รูปแบบเช่นน้ีก็มีขอ้เสียในแง่ของการแยกส่วนภารกิจดา้นระบบการควบคุมภายในทางการบริหารออกไป

จากหวัหนา้หน่วยงาน ซ่ึงอาจส่งผลท าใหร้ะบบการบริหารจดัการของหน่วยงานเกิดความอ่อนแอได ้

2. การจดัโครงสร้างกระจายการตรวจราชการ (Decentralized Inspection System) ประเทศท่ีใช้

รูปแบบเช่นน้ี ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และองักฤษ โดยจะมีการแต่งตั้งผูต้รวจราชการประจ า

ของแต่ละหน่วยงานไวเ้ป็นการเฉพาะไม่ไดร้วมกนัไวใ้นหน่วยงานกลาง ซ่ึงการจดัระบบการตรวจราชการ

แบบน้ีอาจจะมีปัญหาในดา้นเอกภาพและการประสานงาน  ดงันั้น จึงไดมี้การสร้างกลไกและจดัวางระบบ

การประสานงานให้เป็นไปในทิศทางและอยูภ่ายใตเ้กณฑ์มาตรฐานเดียวกนั เช่น สภาวา่ดว้ยความซ่ือสัตย์

และประสิทธิภาพของการตรวจราชการ (Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency : 

CIGIE) ของสหรัฐอเมริกา และฝ่ายประเมินประสิทธิผล (Effective Performance Division) ของกลุ่มงาน

ปรับปรุงระบบราชการให้มีความทนัสมยั (Modernizing Public Service Group) ในส านักงานของ

คณะรัฐมนตรีขององักฤษ เป็นตน้  

 3. การจดัโครงสร้างและระบบในรูปแบบผสม (Mixed Inspection System) ประเทศท่ีใช้

โครงสร้างแบบน้ี คือ ประเทศเกาหลี เป็นรูปแบบท่ีมีการจดัตั้งหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

และตรวจราชการ (Board of Audit and Inspection) ใหมี้ลกัษณะเป็นทั้งองคก์รตรวจสอบอิสระภายนอกและ

กลไกการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร  เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและตรวจราชการหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี ยงัท าหน้าท่ีก ากบัดูแล สนับสนุนและประสานการ

ด าเนินงานของผูต้รวจราชการประจ าหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางและแนวทางท่ีก าหนดไว ้

2.2 แนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจราชการ 

 2.2.1 แนวคิดประชารัฐ 

 แนวคิดประชารัฐไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีรัฐศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

แบบมีส่วนร่วมหรือประชารัฐ ผสมผสานเข้ากับประชาธิปไตยแบบรากหญ้า โดยมีความพยายามให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองบา้นเมืองไม่ใช่เพียงแต่การออกเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งส่งเสริมให้

เกิดการรวมตวักนัเพื่อดูแลพฒันาตนเองบนพื้นฐานของจิตสาธารณะและผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือ   

อีกนัยหน่ึง อาจจะกล่าวได้ว่า แนวทางประชารัฐเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสะท้อนความส าคญัของ

ประชาธิปไตยท่ีต้องให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง โดยกระตุ้นให้ประชาชน            
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มีจิตส านึกและความกระตือรือร้นในการเขา้มารวมตวักนัเป็นชุมชน ประชาคม รวมตวักนัเป็นเครือข่าย    

โดยแนวคิดประชารัฐจะไม่สนบัสนุนให้ภาครัฐเขา้มามีอิทธิพลและแสดงบทบาทช้ีน าและผูกขาดอ านาจ  

การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการให้บริการสาธารณะ ภาครัฐต้องเปิดให้มีกระบวนการรับฟัง          

ความคิดเห็นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และคณะ,2546,           

น. 13-14) 

 ในส่วนของประเทศไทย แนวคิดประชารัฐนั้นไม่ใช่ค าท่ีกลวงเปล่าหรือค าท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด

ทางประวติัศาสตร์ดงัท่ีมีการตั้งค  าถามว่าประชารัฐเป็นค าท่ีติดปากจากท่อนหน่ึงของเพลงชาติไทยท่ีร้องว่า 

“ประเทศไทย รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน” ประชารัฐนั้นเดิมคือค าว่า

ประชาธิปไตย แต่แมว้่าจะมีมุมมองต่อค าวา่ประชารัฐไม่มีสาระส าคญัใด ๆ ควรค่าแก่การพฒันาก็ควรตอ้ง

พิจารณาใหม่เพราะเป็นค าท่ีทรงพลงัอย่างแรง (พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ, 2559) ค าว่า “ประชารัฐ” ไดถู้กกล่าวถึง

อย่างเป็นทางการในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8โดยอธิบายแนวทางการพฒันา      

ประชารัฐว่าเป็นการพฒันาให้รัฐและประชาชนมีความเขา้ใจท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีความเอ้ืออาทร     

ต่อกนั เพื่อให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชนด าเนินไปในเชิงสร้างสรรคแ์ละเสริมสร้างสมรรถนะ

ซ่ึงกนัและกนั และเน่ืองจากภาครัฐเป็นสถาบนัของประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันาจึงเป็น

องคก์รท่ีมีเอกสิทธ์ิในการก าหนดกรอบกลไกกระบวนการติดต่อและการสร้างสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของคน

ทุกคนในสังคมภาครัฐ มีทรัพยากรและบุคลากรจ านวนมากท่ีจะสามารถผลกัดนัการเปล่ียนแปลงและแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการของภาครัฐยงัมีขอ้จ ากดั

หลายประการ อาทิ การรวมศูนยอ์  านาจประสิทธิภาพของการบริหารการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเขม้แข็ง   

การมีส่วนร่วมจากเอกชนและประชาชน ความชอบธรรมและเป็นธรรมของการใช้อ านาจการบริหาร            

ความรับผิดชอบทางการบริหาร ความไม่ต่อเน่ืองด้านนโยบายรวมทั้งการด าเนินงานตามแนวทางของ

แผนพฒันาประเทศ 

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 8 ไดก้ าหนดทิศทางการพฒันาประชารัฐไวโ้ดยพฒันาให้ภาครัฐ  

มีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของคน ท าให้คนในสังคม             

เป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน เช่น  เสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาคและชุมชน โดยการ

สร้างช่องทางให้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคและชนบทไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาประเทศท่ีเท่าเทียมกนั

และเสมอภาคเพิ่มข้ึน สร้างระบบกลไกการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในการ
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พฒันาภูมิภาค เป็นตน้ และการพฒันาระบบการบริหารจดัการ โดยการสร้างระบบการเมืองการบริหารท่ีมี

การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทั้ งในภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับเอกชนและ

ประชาชน สร้างระบบการบริหารท่ีท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของคนในแต่ละชุมชนและ

ประโยชน์ของชาติ ระหว่างประโยชน์ของประชาชาติและประโยชน์ของมนุษยชาติ ท่ีท าให้เกิดดุลยภาพ

ระหว่างประโยชน์ ในปัจจุบนัและประโยชน์ในอนาคต และสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการ

และกลไกของรัฐในการเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 

จากนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติจนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ค าวา่ประชารัฐก็ได้

ถูกกล่าวถึงอีกคร้ังในการประชุมเวทีจุดประกาย “สานพลงัประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วนัอาทิตย ์ท่ี 20

กนัยายน 2558ณ ฮอลล ์9 อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวถึง “ประชารัฐ วา่หมายถึง 

ประชาชนกับรัฐบาล ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า  รัฐบาลจะเป็นผู ้ท่ีอ  านวย             

ความสะดวก เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เขา้มาร่วมมือกนัตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อ

ขบัเคล่ือนประเทศใหเ้กิดความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื”  

2.2.2 การบริหารจัดการเชิงพืน้ที ่(Area Based Approach) 

 การบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี (Area Based Approach) เป็นการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการท่ีท าใน

พื้นท่ีเป้าหมาย โดยอาศยัการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กร

พฒันาเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีคนในพื้นท่ีเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข ซ่ึงการ

แก้ไขปัญหาจะส าเร็จได้นั้น ตอ้งได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นท่ีในลกัษณะแก้ไขปัญหาไปพร้อมกบั   

การเรียนรู้ เพื่อพฒันารูปแบบและกลไกการท างานท่ีเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา (จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์,   

ม.ป.ป., น. 10) 

การบริหารจดัการเชิงพื้นท่ีมีหลกัการส าคญัโดยจะมุ่งสร้างความเช่ือมโยงของทิศทางการพฒันา   

เชิงพื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล แผนการ

บริหารราชการแผน่ดิน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก

และภายในประเทศเพื่อสร้างโอกาสการพฒันาภาคต่าง ๆ ของประเทศให้สอดรับกบับริบทการเปล่ียนแปลง

ของโลกและประเทศ รวมทั้งศกัยภาพและภูมิสังคมของพื้นท่ี ในการพฒันาจะเนน้ก าหนดรูปแบบการพฒันา

เชิงพื้นท่ีของแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค ตลอดจนชุมชน และโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศให้

เหมาะสม เอ้ือต่อการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งต่อความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างความสมดุล
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ของการพฒันา รวมทั้งก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพฒันาภาคต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพและ

โอกาสของพื้นท่ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพื่อสร้างงานและ   

สร้างรายไดแ้ละความมัง่คัง่ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี (วราพร ศรีสุพรรณ, 2550, น. 32) 

ในการพฒันาเชิงพื้นท่ีจะเน้นให้เป็นการพฒันาแบบบูรณาการโดยค านึงถึงความเช่ือมโยงของ

กิจกรรมการพฒันาในทุกด้าน และมุ่งเน้นให้มีความเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีพร้อม ๆ กับการค านึงถึง          

อตัลกัษณ์หรือความโดดเด่นของพื้นท่ีนั้น ๆ รวมทั้งให้ความส าคญักบัภาคเอกชนในฐานะภาคีท่ีเป็นกลไก

ส าคญัของการพฒันา ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 มีการระบุไวช้ดัเจนว่ารัฐจะ

สนบัสนุนการน าระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการท่ียึดพื้นท่ี ภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์

และการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการบริหารการพฒันาในระดบัภูมิภาคและสร้างความเช่ือมโยงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ใหเ้ป็นระบบท่ีริเร่ิมแกไ้ขปัญหาพฒันาพื้นท่ี โดยน าเอาปัญหาความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งศกัยภาพ

และสังคมของพื้นท่ีมาก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพฒันาภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย      

ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาพื้นท่ี ส่ิงส าคญัอนัดบัแรก คือ การวิเคราะห์พื้นท่ี โดยผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัภูมิภาคหรือ

หน่วยพื้นท่ีต่าง ๆ ควรท าความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี (วราพร ศรีสุพรรณ, 2550, น. 32-33) 

1. เขา้ใจความเป็นมาของหน่วยพื้นท่ีนั้นในแง่เวลาตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง

รูปแบบปัจจุบนัท่ีปรากฏอาจสะทอ้นให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น ตอ้งทนั

ต่อทิศทางการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ตอ้งตรวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมาในอดีตเพื่อเขา้ใจปัจจุบนั 

2. ใหค้วามส าคญัต่อขนาดพื้นท่ี มาตราส่วน และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีปรากฏในมาตราส่วน 

3. ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งอาศยัในการด ารงชีวิต    

ทั้งในชนบทหรือในเมือง  

4. การศึกษาตอ้งเร่ิมจากภาคสนาม เร่ิมจากส่ิงท่ีเห็นได ้จบัตอ้งไดท้ั้งส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและ   

ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีประกอบรวมกนัเป็นชุมชนในความหมายท่ีเป็นหน่วยเดียวกนั 

5. ตอ้งค านึงถึงความส าคญัของค่านิยมและความรู้สึกของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ  
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2.2.3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

 การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นการปรับเปล่ียนการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยการน าแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหาร             

เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลลพัธ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลกัความคุม้ค่า การเปิด

โอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม คุณธรรมและ

จริยธรรม ตลอดจนมุ่งเนน้การให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั โดยแนวคิดการบริหาร

จดัการภาครัฐแนวใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารงานภาครัฐท่ี

เกิดข้ึนราวทศวรรษท่ี 1980 ในกลุ่มประเทศเวสมินเตอร์ (Westminster) ซ่ึงมีการด าเนินการปฏิรูประบบ  

การบริหารงานภาครัฐกา้วหนา้อยา่งมาก เน่ืองจากตอ้งการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

กลไกการบริหารงานภาครัฐจึงมีสมรรถนะในการจดัการท่ีสูงเพียงพอส าหรับการรองรับการขบัเคล่ือน

ประเทศใหก้า้วหนา้ไปในทิศทางท่ีพึ่งประสงค ์(วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, ม.ป.ป., น. 2) 

 ลกัษณะส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีแสดงถึงแนวคิดน้ี 

แต่ในท่ีน้ีจะขอน าแนวคิดของนกัวิชาการสองท่าน คือ คริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) และ โจนาธาน

บอสตนั (Jonathan Boston) โดยไดส้รุปให้เห็นถึงลกัษณะส าคญัของการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่       

(วรีะศกัด์ิ เครือเทพ, ม.ป.ป. , น. 2; จุมพล หนิมพานิช, 2553, น. 430-431) ดงัต่อไปน้ี  

1. ให้ความส าคญักบัการบริหารอย่างมืออาชีพ (Professional Management) เน้นความเป็น

อิสระในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการท างานท่ีสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของ

องคก์ร 

2. ปรับวิธีการบริหารให้มีความทนัสมยั และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการของเอกชนกบัการบริหารงานภาครัฐ 

3. ปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมใหมี้ระบบการใหร้างวลัตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานโดยอาจให้

รางวลัในรูปแบบของเงินมากข้ึน 

5. ส่งเสริมระเบียบวินยัการเงินการคลงั สร้างระเบียบวิจยัและความประหยดัในการใช้จ่าย

ขององคก์รเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร 
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6. ให้ความส าคญักับการก าหนดวตัถุประสงค์การปฏิบติังานท่ีชัดเจน (Clear Objective) 

พร้อมทั้ งก าหนดตัวช้ีวดัการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบริหารจัดการท่ีน าไปสู่

ความส าเร็จขององคก์รมากกวา่ท่ีจะใหค้วามส าคญักบันโยบาย หรือระเบียบแบบแผน 

7. เน้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือแปรสภาพจากกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน ให้มีการจา้ง

เหมาบุคคลภายนอก รวมทั้งการปรับรูปแบบสัญญาจา้งบุคลากรของภาครัฐให้มีระยะเวลาท่ีสั้นและ

ก าหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีชดัเจนตรวจสอบได ้

8. ส่งเสริมให้มีระบบการแข่งขนัในการจดับริการสาธารณะ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนและเกิดการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ 

 การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ของประเทศไทยไม่ไดพ้ึ่งเกิดข้ึนจากหลงัการปฏิรูประบบราชการ

ในปี พ.ศ. 2545 แต่มีการเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ีแลว้ โดยระบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ของไทยไดรั้บ

อิทธิจากแนวคิด 2 กระแส คือ แนวคิดของ Hood และ Boston ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และยงัมีอิทธิพลของ

ประชาธิปไตยแนวใหม่ หรือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีความพยายามท่ีจะเปิดระบบราชการให ้  

เขา้สู่กระบวนการประชาธิปไตยและยึดหลกันิติธรรม ส่งผลต่อการวางยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาครัฐหรือ       

การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐของไทย ต่อมาเม่ือเกิดการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ         

ท าให้รูปแบบของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ของไทยมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการปฏิรูประบบราชการ    

ในปี พ.ศ. 2545 เป็นการปรับปรุงภาครัฐตามกรอบแนวคิดท่ีผสมระหวา่งการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

และหลกัการของแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตย ท่ีเนน้การสร้างระบบราชการท่ีมีคุณลกัษณะของระบบ

ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

และหลกัประชาธิปไตย อาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดแนวคิดการบริหาร

จดัการแนวใหม่ในประเทศไทย (จุมพล หนิมพานิช, 2553, น. 432, 440) 

 การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการปฏิรูประบบราชการและ

การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ ในการปฏิรูประบบราชการมีสาเหตุส่วนหน่ึงจากการประสบปัญหา   

จากระบบราชการและตวัขา้ราชการ และอีกส่วนหน่ึงมาจากแรงกดดนัของกระแสสังคมโลก ซ่ึงส่งผลท าให้

รัฐตอ้งท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระแสของประชาธิปไตยท่ีภาคประชาชนมีความคาดหวงัจากรัฐ

มากข้ึน การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจท่ีรัฐบาลทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในการเปล่ียนแปลง         

การบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการและพฒันาระบบราชการตามหลกัการบริหารราชการแนวใหม่           

มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ระบบราชการ หรือ ระบบบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ ซ่ึงหลงัจากการปฏิรูประบบ

ราชการหรือระบบการบริหารงานภาครัฐควรมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์9 ประการ ดงัน้ี 
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 1. รัฐมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นจะต้องท าเท่านั้ น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 

ประชาชน ชุมชนเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 

2. การบริหารจดัการภายในภาคราชการจะตอ้งมีความรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3. ตัดองค์กรให้มีความกะทัดรัด เหมาะสม คล่องตัว และสามารถปรับเปล่ียนไปตามการ

เปล่ียนแปลงนโยบายและสภาพแวดลอ้ม 

 4. การท างานและการให้บริการต้องมีลักษณะท่ีทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุ ปกรณ์ท่ี

เหมาะสมต่อการท างานท่ีรวดเร็ว 

 5. ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางคุณธรรม เป็นมืออาชีพ และวางตวั

 เป็นกลางทางการเมือง 

 6. ขา้ราชการท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีประชาชนและประเทศชาติเป็นเป้าหมาย 

 7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลท่ีไดม้าตรฐานมีระบบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คน

ไทยท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพเตม็ใจเขา้รับราชการเป็นอาชีพ 

 8. มีวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วม 

 9. มีความโปร่งใส มีความรับผดิชอบ และตรวจสอบได ้

 คุณลักษณะท่ีเป็นสากลทั้ ง  9 ประการน้ีเป็นรูปแบบท่ีนักคิด นักวิชาการ และประชาชน                

จากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยยอมรับและมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าควรเป็นคุณลักษณะ            

ของระบบราชการไทย หรือ ระบบการบริหารงานภาครัฐท่ีพึงประสงค์ (จุมพล หนิมพานิช , 2553,               

น. 414-416) จากคุณลกัษณะดงักล่าว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบโครงสร้างและระบบราชการไทย

อยา่งมาก เช่น การปรับลดก าลงัคนในภาครัฐโดยใชม้าตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

การบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี การใช้แนวคิดการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ และการบริหารงานภาครัฐท่ีมุ่งเนน้ผลงาน (เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ, 2551, น. 238-240)  

2.2.4 แนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

แนวคิดธรรมาภิบาลได้รับอิทธิพลจากสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ      

แนวใหม่ ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก และเทคนิควิธีการบริหารจดัการ

สมยัใหม่   ท่ีมุ่งเนน้ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า ประสิทธิผล คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี 

และแนวคิดประชาธิปไตยสมยัใหม่ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากแนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยทางตรง และ
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และชุมชนนิยม โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญัในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และ       

การมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินและเพิ่มอ านาจให้ประชาชน ความโปร่งใส    

ความเสมอภาคและความเป็นธรรม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552, น. 3-4) 

ในส่วนประเทศไทยแนวคิดธรรมาภิบาลไดเ้ร่ิมเขา้มาในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540โดยสาเหตุ

ส าคญัส่วนหน่ึงมาจากการบริหารจดัการระดบัชาติ ระดบัองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความบกพร่อง 

ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาการทุจริตและขาดจริยธรรมของบุคลากร ประกอบกับสถานการณ์          

ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วแต่โครงสร้าง   

ของภาครัฐยงัขาดความยืดหยุน่ ขา้ราชการไม่สามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้

จากวิกฤติปัญหาในช่วงน้ี ก่อให้เกิดความจ าเป็นในการปฏิรูประบบบริหารราชการ การออกกฎหมายและ

กติกา รวมทั้งเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายในการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐในทุกส่วน 

(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552, น. 1) ในขณะเดียวกนัภาคเอกชนก็มีความพยายาม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน (Good Corporate Governance) เพื่อก ากับ ดูแล ติดตาม           

การด าเนินการหรือกิจกรรมภาคธุรกิจเอกชนให้สอดคลอ้งกบัการบริหารกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการสนอง

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนงังาน เจา้หน้ี รัฐบาล) ทั้งน้ี โดยประยุกต์ใช้

หลกัการธรรมาภิบาลท่ีดีขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพฒันา (Organization for Economic 

Cooperation and Development : OECD) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 นับเป็นจุดเร่ิมต้นการก าหนดรับรอง           

หลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มีการวางรากฐานของหลกัธรรมาภิบาลท่ีส าคญั 

ไดแ้ก่ การตรวจสอบอ านาจรัฐ การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนทั้ งในระดับชาติ  ท้อง ถ่ิน ชุมชน อีกทั้ ง  ก าหนดหลักความรับผิดชอบร่วมกัน                       

ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีทั้งคณะโดยผูกพนัตอ้งด าเนินการตามรับธรรมนูญ กฎหมาย   

และนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อรัฐสภา 

1. ความหมายของธรรมาภิบาล 

ค าว่า “Good Governance” ในประเทศไทยมีการใช้ค  าศัพท์เรียกหลายค า เช่น ธรรมาภิบาล           

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ธรรมรัฐ ธรรมราษฎร์ การปกครองท่ีดี ซ่ึงมีนักวิชาการและ

หน่วยงานไดพ้ยายามใหค้วามหมายของค าดงักล่าว ดงัน้ี 
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บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ อธิบายความหมายของธรรมาภิบาลว่าหมายถึง การปกครอง การบริหาร      

การจดัการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม รวมทั้งหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี 

ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชใ้นการบริหารงานในความหมายอยา่งกวา้งนั้นไม่ได้

หมายถึงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบธรรม 

ซ่ึงวญิญูชนพึงมีและปฏิบติั เช่น ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์รภายนอก 

เป็นตน้    

ทศพร ศิริสัมพนัธ์ อธิบายความหมายของ ธรรมาภิบาลว่า เป็นเร่ืองของการวางระบบและกลไก

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอีกดา้นหน่ึงเป็นเร่ืองของตวับุคคล ซ่ึงเป็นการสร้างจิตส านึกใน

เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลเนน้การวางระบบเพื่อควบคุมใหค้นไม่ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ดี

และใหท้ าตามมาตรฐานท่ีดี แต่จริยธรรมจะเนน้การปลูกจิตส านึก 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจดัการ     

การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม และยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดีสามารถ

น าไปใช้ทั้ งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกวา้ง กล่าวคือ ไม่ใช่

ความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอ้งชอบ

ธรรมทั้งปวง    ซ่ึงวิญญูชนควรปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก

องคก์รภายนอก เป็นตน้ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ไดอ้ธิบายวา่ การบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางการเมือง         

ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วนสถาบนัทางการเมืองท่ีมีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตดัสินใจ

จดัสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามา          

มีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัภายใต้

กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอนัชอบธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มัน่ใจวา่ความตอ้งการของทุก

ฝ่ายในสังคมจะได้รับการรับฟัง และน าเข้ามาพิจารณาไตร่ตรองในการตดัสินใจและก าหนดนโยบาย

สาธารณะ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั้งท าให้ปัญหาการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
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2. หลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ีของส านักนายกรัฐมนตรี 

ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 

พ.ศ. 2542 มีจุดประสงคเ์พื่อ 1.) สร้างกฎเกณฑแ์ละกลไกท่ีดีในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมเพื่อให้

หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงสามารถส่งสัญญาณเตือนภยัและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถปรับเปล่ียนกลไก

และฟันเฟืองการท างานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชนรองรับได้อย่างทนัท่วงทีหากเกิด

ปัญหา 2.) พฒันาศกัยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นควา้และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

จุดบกพร่องต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมอยา่งถูกตอ้ง กลา้หาญ และมีจริยธรรม 

3.) ปรับปรุงระบบการตดัสินใจและการบริหารจดัการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้รวดเร็ว ชดัเจน 

และเป็นธรรม 4.) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์

บ้านเมืองเพื่อร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 5.) ขจัดทุจริตประพฤติมิชอบ          

และหลีกเล่ียงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตนหรือกิจการท่ีตนมีส่วนได้เสียทั้งในภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชนเพื่อใหเ้กิดความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกนั ในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม

ท่ีดีนั้นควรส่งเสริมใหส้ังคมอยูบ่นพื้นฐานของหลกัส าคญัอยา่งนอ้ย 6 ประการ ดงัน้ี 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้ทนัสมยั เป็นธรรมและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ

ปกครองภายใตก้ฎหมายมิใชต้ามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 

2. หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีของรัฐยึดหลกัน้ีใน

การปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั 

เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ า

ชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุง

กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์อย่าง

ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้

ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
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4. หลกัความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น     

ในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ                      

การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

5. หลกัความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6. หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดั ใช้ของอย่างคุม้ค่า สร้างสรรค์สินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพสามารถแข่นขนัไดใ้นเวทีโลกและรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

2.2.5 รัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Government)  

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

ซ่ึงเป็นการปรับปรุงภาครัฐให้มีการบริหารท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีใชเ้ทคโนโลยมีาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างโอกาสใหม่ในระบบเศรษฐกิจ 

1. ความหมายของ E-Government 

 การท่ีรัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของรัฐและพฒันา

ศกัยภาพในการด าเนินงาน การบริการใหแ้ก่ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ 

E-Government จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการของรัฐ ซ่ึงระบบจะไม่สามารถ

ประสบผลส าเร็จไดห้ากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน (ประสบโชค ประมงกิจ, 

2549, น. 2) 

การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการเขา้ถึงบริการ

ของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และท าใหห้น่วยงานของรัฐรับผดิชอบต่อประชาชนมากข้ึน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, น. 53) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมยัในการบริหารจัดการภาครัฐ        

การให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันากระบวนการท างานของ

หน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาลมากข้ึน (สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2550,       

น. 10) 
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จากการให้ค  านิยามหรือความหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ว่า รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการและพฒันาหน่วยงานของรัฐ

ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการและขอ้มูลจากหน่วยงานของ

รัฐไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

2. ทีม่าของระบบ E- Government 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ของไทยมีแนวคิดเร่ิมต้นจากนโยบายการปฏิรูประบบ

ราชการ และเร่ิมตน้จากอาเซียนท่ีไดริ้เร่ิม E-ASEAN Initiative ข้ึนในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนับนเวทีเศรษฐกิจโลก จากแนวคิดน้ีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม โดยศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงไดศึ้กษาเป้าหมายการด าเนินงานของรัฐบาลในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อ

ก าหนดโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ส านกังานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยด าเนินโครงการในรูปแบบน าร่อง 

เพื่อมุ่งให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะ 2 ปี อาทิ ด้านการให้บริการต่อสาธารณะ โดยจะผลักดนัเพื่อให้

หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้บริการขอ้มูลท่ีดีมีมาตรฐานและมีคุณภาพแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และ

ภาครัฐ ดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐ เช่น การบริหารจดัการเร่ืองการเงินระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

การจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม การบริหารขอ้มูลและทรัพยากร

ภาครัฐ และด้านการติดต่อส่ือสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ ทั้งการติดต่อภายในระหว่าง

กระทรวง ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน (สมชยั อกัษรารักษ ์และอศินา พรวศิน, 

2547, น. 20-22) 

3. หลกัการรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์  

 หลักการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการบริการท่ีภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนโดยยึดหลัก 

ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558, น. 3) 

 ที่เดียว คือ ประชาชนสามารถรับบริการจากหน่วยงานรัฐท่ีจุดเดียว โดยได้รับบริการแบบ

เบด็เสร็จจากเวบ็ไซตท่ี์บูรณาการบริการต่าง ๆ ท่ีเคยอยูอ่ยา่งกระจดักระจายใหม้าอยูร่วมในท่ีเดียวกนั 
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 ทันใด คือ หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน โดยมีการตอบ

รับแบบทนัทีทนัใด ไม่เสียเวลารอการตอบกลบัทางเอกสาร ซ่ึงจะท าให้ประชาชนสามารถทราบผลท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ทั่วไทย  คือ ประชาชนสามารถใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกท่ี เพราะรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงประชาชนทุกท่ีในโลกให้สามารเขา้ใชบ้ริการของภาครัฐไดโ้ดยผา่นการใช้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีหน่วยงานของรัฐจดับริการได ้

 ทุกเวลา คือ สามารถเขา้ใช้บริการออนไลน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลา เน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ใช้ได้ตลอดเวลาส่งผลให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสามารถรับบริการนอกเวลาราชการได ้

 ทัว่ถึงและเท่าเทยีม คือ การใหบ้ริการท่ีท าใหป้ระชาชนมีความเสมอภาคและเท่าทียมในโอกาส

การเขา้รับบริการจากภาครัฐ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมาติดต่อรับบริการท่ีหน่วยงาน 

 โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล  คือ การให้บริการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

ประชาชนสามารถเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลได ้เพราะ E-Government เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเปิดเผย 

 4. ระดับการให้บริการของรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 ในการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งออกเป็น 5 ระยะ (ประสบโชค ประมงกิจ, 2548,            

น. 20-21) ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 ส่วนราชการจดัใหมี้เวบ็ไซตเ์พื่อบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีคุณค่าต่อ

การใชง้านและมีความทนัสมยั 

ระยะท่ี 2 เวบ็ไซตข์องส่วนราชการตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน โดยสามารถเขา้ไปสืบคน้ขอ้มูล 

หรือสร้างกระดานสนทนา เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ หรือฝากปัญหาต่าง ๆ แลว้มีการตอบกลบั    

ในเวลาท่ีเหมาะสม 

ระยะท่ี 3 เวบ็ไซตส่์วนราชการตอ้งสามารถด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์เหมือน

ร้านคา้อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยลดขั้นตอนในการบริหารดา้นธุรกรรมของประชาชน 

ระยะท่ี 4 ตอ้งมีการรวมการใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีตอ้งไปด าเนินการในหลายท่ีให้สามารถด าเนินการได้

ในท่ีเดียว ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ระยะท่ี 5 เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ผูเ้ขา้มาใช้บริการได้โดยอตัโนมติั โดยผูท่ี้มาใช้บริการ

สามารถเลือกรูปแบบขอ้มูลท่ีตนเองตอ้งการท่ีจะทราบหรือสามารถส่งขอ้มูลโดยอตัโนมติัไปให้กลุ่มผูท่ี้
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สนใจในเร่ืองเดียวกันได้ เช่น เกษตรกรสามารถมีหน้าต่างส่วนตัวท่ีจะบอกสภาวะราคาข้าว ข้อมูล            

การพยากรณ์ หรือข่าวสารพนัธ์ข่าวใหม่ ๆ เป็นตน้ 

จากการใหบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อาจสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบการตรวจ

ราชการได ้ซ่ึงในปัจจุบนัส านักตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีได้มีเวบ็ไซต์ในการเผยแพร่ขอ้มูลของ   

การตรวจราชการแลว้ ในการพฒันาต่อไปในอนาคตของเวบ็ไซตอ์าจไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ขอ้มูลแต่ควร

เป็นพื้นท่ีให้ประชาชนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาความเดือดร้อน โดยส านกันายกรัฐมนตรีอาจ

ร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ ในการแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงการแกไ้ข

ปัญหานั้นตอ้งด าเนินการอยา่งรวดเร็วและมีการแจง้ผลลพัธ์กลบัไปยงัประชาชนผูร้้องเรียน และขอ้มูลจาก   

ผูร้้องเรียนตอ้งถูกเก็บเป็นความลบัเพื่อสร้างหลกัประกนัและความมัน่ใจแก่ประชาชน 

2.2.6 การบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคต และอาจจะส่งผลในดา้นลบท่ีไม่ตอ้งการ 

ดงันั้น การตดัสินใจกระท าการใด ๆ โดยไม่มีขอ้มูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวไดว้า่เป็นการ

เส่ียงตดัสินใจในสภาวะความเส่ียง (จิรประภา อคัรบวร, 2552, น. 37) 

การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดับใดหรือ

บุคลากรในงานส่วนไหนต่างต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการหาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ

คาดการณ์ เพื่อการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนงาน และจัดสรร

งบประมาณในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อท่ีจะให้การปฏิบติังานสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

หรือลดความเสียหายหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสูญเสียขององค์กร (จิรประภา        

อคัรบวร, 2552, น. 37) 

1. การบริหารความเส่ียงของหน่วยงานราชการ  

ความเส่ียงขององคก์รภาครัฐมีความแตกต่างจากความเส่ียงขององคก์รภาคเอกชน โดยหน่วยงานรัฐ

จะเนน้แผนยุทธศาสตร์ท่ีเนน้การตอบสนองนโยบายรัฐบาลและให้บริการประชาชน การบริหารความเส่ียง

ของภาครัฐจึงเก่ียวเน่ืองกับความเส่ียงเชิงนโยบาย และปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินการตามแผน

ยทุธศาสตร์อาจไม่ประสบความส าเร็จจากปัจจยัเส่ียง 4 กลุ่มตามท่ีส านกังานตรวจเงินแผน่ดินและส านกังาน
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คณะกรรมการพฒันาระบบราชการก าหนดไวใ้นลกัษณะเดียวกนั (นฤมล สอาดโฉม, 2550, น.156-160,165) 

ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นธุรกิจ ความส่ียงดา้นธุรกิจของภาครัฐครอบคลุมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นโยบายและแผนกลยุทธ์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีตั้งไว ้อนัเป็น

ผลมาจากการขาดการวางแผนการด า เนินงานท่ีสามารถรองรับยุทธศาสตร์ได้อย่าง เต็ม ท่ี  เ ช่น                    

แผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยการสร้างระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์     

ท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีจะเป็นผูใ้ช้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมา ดังนั้ น ถึงแม้ระบบ

บริหารงานอิเล็กทรอนิกส์จะไดรั้บการพฒันาจนส าเร็จก็ไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังาน

ไดต้ามเป้าหมาย นอกจากน้ี การตดัสินใจดา้นการบริหารท่ีส่งผลต่อทิศทางขององคก์รในทางท่ีไม่ส่งเสริม

หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ก็นบัวา่เป็นความเส่ียงดา้นธุรกิจเช่นกนั 

2. ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อความส าเร็จของ

การด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานตามแผนยุทธศาสตร์และ

ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ท าให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความส าเร็จแต่ล่าช้า

ไปกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้การออกแบบกระบวนการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม ผูป้ฏิบติังานในแต่ละหน่วยงาน

ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขั้นตอน หรือข้อก าหนดในการปฏิบติังาน และการขาดขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ี

จ าเป็นในการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงทางการเงิน แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีควรได้รับการก าหนดภายใต้เง่ือนไขและ

องคป์ระกอบท่ีจะอ านวยให้การด าเนินการตามแผนนั้นสามารถสัมฤทธ์ิผลไดต้ามเวลาท่ีก าหนด แต่ในทาง

ปฏิบัติ ในบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง หรือส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบเวลา            

ท่ีก าหนด เพราะการบริหารงบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการประเมินรายจ่ายไวต้  ่า

กวา่ท่ีควรจะเป็น หรือการเพิ่มข้ึนของราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท าให้งบประมาณท่ีตั้งไวไ้ม่เพียงพอ ท าให้

โครงการล่าช้าหรือตอ้งยอมลดคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์เพื่อให้โครงการสามารถส าเร็จได้ตามท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี บางหน่วยงานราชการไม่มีการจดัสรรเงินหรือทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

อนัเป็นความผดิพลาดทางการด าเนินการท่ีส่งผลต่อความเส่ียงทางดา้นการเงินของหน่วยงาน  

4. ความเส่ียงดา้นเหตุการณ์ เป็นความเส่ียงท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า แต่ส่งผลต่อการสัมฤทธ์ิ

ผลตามแผนกลยทุธ์ เป็นความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั ในหลายกรณี ผูบ้ริหารอาจจะเขา้ใจวา่เป็น
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ความเส่ียงท่ีไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย เป็นความเส่ียงท่ีไม่จ  าเป็นต้องได้รับการจัดการโดยเร่งด่วน หรือเป็น        

ความเส่ียงท่ีองคก์รสามารถรับมือได ้ซ่ึงความเขา้ใจผิดน้ีจะเป็นอตัรายอยา่งมากกบัองคก์ร เน่ืองจากทฤษฎี

ความเส่ียงจะให้ความส าคญักบัความรุนแรงของความสูญเสียมากกวา่ความถ่ีของความสูญเสีย อาจจะกล่าว

วา่ ความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงนอ้ยแต่เกิดข้ึนบ่อย เป็นความเส่ียงท่ีองคก์รสามารถรับมือได ้เน่ืองจากความถ่ี

ท่ีมากนั้นจะส่งเสริมให้การคาดเดาเหตุการณ์ทางสถิติเป็นไปไดอ้ยา่งแม่นย  า ในขณะท่ีความเส่ียงท่ีมีความ

รุนแรงมากแต่เกิดข้ึนไม่บ่อย จะนบัเป็นความเส่ียงท่ีควรไดรั้บความส าคญั เพราะการคาดการณ์ไม่สามารถ

เป็นไปอยา่งแม่นย  า และหากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งรุนแรง 

 นอกจากน้ี ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ยงัรวมไปถึงปัจจยัท่ีนอกเหนือการควบคุมของผูบ้ริหาร    

ท าให้แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดงันั้น แมว้่าองค์กรจะมี 

การจดัการบริหารความเส่ียงดา้นธุรกิจ ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียง

ด้านเหตุการณ์ภายในองค์กรไวอ้ย่างเหมาสมและครบถ้วน การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อาจไม่

สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากขาดการวางแผนรองรับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเส่ียงทาง

การเมือง เช่น การเปล่ียนแปลงรัฐบาล ส่งผลใหก้ารด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์บางแผนไม่สอดคลอ้งกบั

นโยบายของรัฐบาลใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเสร็จส้ินได้ การโยกยา้ยผูบ้ริหารท าให้ขาดความ

ต่อเน่ืองของการด าเนินงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารใหม่อาจไม่เห็นถึงความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์เดิม หรือ

อาจมีแนวทาง    การบริหารท่ีแตกต่างกนัออกไปจากแผนเดิม เป็นตน้ 

5. ความเส่ียงของการด าเนินโครงการ การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการบริหารอยา่งเป็น

ระบบท่ีมีการวางแผนตั้งแต่การระบุปัจจยัเส่ียงของโครงการ การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของ

โครงการ การก าหนดแผนรองรับความเส่ียงของโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนิน

โครงการ ในการบริหารความเส่ียงตอ้งอาศยัขอ้มูล เคร่ืองมือ และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยให้ผูจ้ดัโครงการ

สามารถบริหารโครงการด้วยความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์เป็นเชิงบวกกบัโครงการมากท่ีสุด และ        

ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลลบกบัโครงการให้มากท่ีสุด  ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีมี

ความส าคญัต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียง

ดา้นต่าง ๆ ของโครงการ และมีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ความสุญเสียท่ีอาจะเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เป้าหมาย

หลกัของการบริหารโครงการคือการบริหารโครงการให้สามารถด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองภายใตร้ะยะเวลา

และงบประมาณท่ีก าหนด 
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6. การติดตามประเมินผล ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ผูรั้บผิดชอบแผนบริหาร    

ความเส่ียงโครงการควรติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ ระบุปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติม          

เพื่อสามารถก าหนดแผนรองรับความเส่ียงโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการจดัการความส่ียงท่ีเลือก

ไว ้หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการควรได้รับการแกไ้ขหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์

หาทางเลือกท่ีดีกว่า ดงันั้น การติดตามประเมินควรเป็นการติดตามประเมินผลทั้งตวัความเส่ียงและวิธีการ

บริหารความเส่ียง การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในขั้นตอนการติดตามประเมินผลนอกจากช่วยให้การด าเนิน

โครงการเป็นไปอย่างราบร่ืนและประสบผลส าเร็จสูงสุดแล้ว ขอ้มูลและผลท่ีได้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารความเส่ียงโครงการในอนาคตดว้ย ดงันั้น ขอ้มูลและผลลพัธ์ท่ีไดใ้นแต่ละขั้นตอนควรมีการจดัเก็บ

อยา่งเป็นระบบ 
 

2.3 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจราชการ 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการในประเทศไทย ซ่ึงพบว่า

การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพฒันาปรับปรุงระบบการตรวจราชการในประเทศไทย

มีอยูค่่อนขา้งนอ้ย และงานส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการมาเป็นเวลานานแลว้ ทั้งน้ี โดยประมวลวรรณกรรมต่าง ๆ 

ไดด้งัน้ี 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2539) ไดเ้สนอบทความเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขเพื่อสร้างมิติใหม่ของ

การตรวจราชการเพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นกลไกส าคญัในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร

ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบทความผู ้เ ขียนได้กล่าวถึงปัญหาของ               

ระบบการตรวจราชการไว ้ดงัน้ี 

 1. การแต่งตั้งผูต้รวจราชการของไทยส่วนใหญ่จะพบเห็นไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นการ

แต่งตั้งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ท่ีสุขภาพไม่ดี หยอ่นสมรรถภาพไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีผูบ้งัคบับญัชา

ตอ้งการ ท าให้ต าแหน่งผูต้รวจราชการเป็นเสมือนสุสานคนไร้สมรรถภาพ ลกัษณะท่ีสอง การแต่งตั้งบุคคล

ท่ีไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของผูบ้งัคบับญัชา เช่น บุคคลท่ีถูกสอบสวนเพราะมีปัญหาในการปฏิบติัราชการ 

ลกัษณะท่ีสาม การแต่งตั้งบุคคลอนัเป็นท่ีรักของผูบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชามีจุดประสงคท่ี์จะส่งเสริม

ให้มีความกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว แต่อาจจะอ่อนอาวุโสในการครองต าแหน่งระดบัสูง จึงใช้ต  าแหน่งผูต้รวจ

ราชการเป็นบนัไดไต่เตา้ทางลดั 
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 2. หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ ระบบการตรวจราชการยงัขาดหน่วยสนับสนุน กล่าวคือ 

ต าแหน่งผูต้รวจราชการทั้งผูต้รวจราชการกระทรวงและผูต้รวจราชการกรมจะไม่มีหน่วยงานรองรับการ

ท างาน ไม่มีบุคลากรและอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังาน การก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการโดยไม่มี

หน่วยงานรองรับย่อมเป็นการยืนยนัไดว้่า ระบบการตรวจราชการไม่ได้มีไวเ้พื่อประโยชน์ของชาติหรือ

ประชาชน แต่เพื่อประโยชน์ของผูมี้อ  านาจในการแต่งตั้งเท่านั้น 

 3. กระบวนการตรวจราชการ การตรวจราชการจะตอ้งท าภายใตก้ระบวนการตรวจท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ 

การตรวจในระดับการบรรลุเป้าหมายของงานหรือความส าเร็จของงาน การตรวจความรับผิดชอบและ      

ความอุตสาหวิริยะของผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนประมวลปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานและ       

การตรวจราชการ ดงันั้น ในการด าเนินงาน ผูต้รวจราชการตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาล 

การจดัท าแผนการตรวจและโครงการปฏิบติังานและการประเมินผลของโครงการท่ีจะไปตรวจ ทั้งน้ี เพื่อให้

การตรวจราชการเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 

 4. การตรวจราชการกรณีพิเศษ ในระเบียบวา่ดว้ยการตรวจราชการจะให้อ านาจทั้งการตรวจราชการ

กรณีปกติ เพื่อประเมินความส าเร็จของงานและการตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองร้องทุกขข์อง

ประชาชน หรือสาธารณะภยัต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบติัผูบ้งัคบับญัชามกัมอบหมายภารกิจให้ผูต้รวจราชการ

มากจนเกินไปจนไม่สามารถปฏิบติัภารกิจประจ าได ้โดยเฉพาะการสอบสวนขอ้เท็จจริงจากขอ้ร้องเรียนของ

ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

 5. อ านาจในการให้คุณและโทษของผูต้รวจราชการ เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการตรวจราชการ คือ   

การตรวจระดบัความส าเร็จหรือระดบัการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันั้น 

คุณค่าของการตรวจราชการจะต้องครอบคลุมถึงอ านาจของการให้คุณและโทษแก่ผูรั้บการตรวจด้วย 

กล่าวคือ การตรวจราชการจะตอ้งส่งผลถึงการพิจารณาความดีความชอบของผูรั้บการตรวจดว้ย ผลการตรวจ

ราชการของผูต้รวจราชการจะตอ้งส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัไดรั้บความดีความชอบโดยตรง แต่ในทางตรงกนัขา้ม

หากผูป้ฏิบติังานท างานไม่ได้ผลหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือรัฐ การตรวจราชการของ

ผูต้รวจราชการควรจะส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบหรือการลงโทษผูป้ฏิบติั แต่ในความเป็นจริง

พบว่า ผลการตรวจราชการไม่สามารถให้คุณโทษแก่ผูรั้บตรวจราชการ ท าให้ผูรั้บตรวจราชการไม่เห็น

ความส าคญัของผูต้รวจราชการ ยิ่งถา้ค าทกัทว้งแนะน าขดัแยง้กบัความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน

โดยตรง ผูรั้บการตรวจจะไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูต้รวจราชการ แต่จะยึดค าสั่งหรือค าแนะน าของ

ผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเป็นหลกั  
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แนวทางการแกไ้ขเพื่อให้ระบบตรวจราชการเป็นกลไกส าคญัในการเสริมสร้างสมรรถนะของการ

บริหารราชการแผน่ดินอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถท าไดโ้ดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงวฒันธรรมการบริหารของระบบราชการ จากการบริหารตามระเบียบเป็นสรณะ ไปเป็น

การบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายเป็นหลกัส าคญั การตรวจราชการจะตอ้งมุ่งเนน้การตรวจระดบัการบรรลุ

เป้าหมายมากกวา่การปฏิบติัโดยยดึระเบียบเป็นสรณะ 

2. เสริมสร้างคุณค่าของสถาบนัการตรวจราชการโดย  

2.1 ก าหนดให้การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญของระบบราชการต้องผ่านการด ารงต าแหน่ง      

ผูต้รวจราชการก่อน   

2.2 ผูต้รวจราชการทุกคนจะตอ้งผา่นหลกัสูตรอบรมการตรวจราชการ เพื่อให้ผูต้รวจราชการมี

ความรู้ความเขา้ใจการตรวจราชการอยา่งแทจ้ริง  

2.3 การจดัตั้งหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การตรวจราชการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

การตรวจราชการจ า เป็นต้องมีหน่วยงานท่ีมีความพร้อมทั้ งบุคลากร และอุปกรณ์ในการรองรับ                  

การปฏิบติังาน  

2.4 ตอ้งก าหนดให้ผูต้รวจราชการมีอ านาจในการพิจารณาความดีความชอบของผูรั้บตรวจ

ราชการ เพื่อให้ผูรั้บตรวจราชการเห็นคุณค่าของการตรวจราชการและเพื่อส่งเสริมการพิจารณาความดี

ความชอบอยูบ่นพื้นฐานของผลงานอยา่งแทจ้ริงตามระบบคุณธรรม  

2.5 จะต้องไม่แต่งตั้ งผูท่ี้มีสุขภาพไม่ดีหรือผู ้ท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติราชการ หรือผูท่ี้ถูก

สอบสวนเพราะถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดมาด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ เพราะลกัษณะเช่นน้ีจะท าให้คุณค่า

ของผูต้รวจราชการถูกท าลายลง 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ (2546) ได้ศึกษาวิจยัระบบการตรวจราชการและผูต้รวจราชการท่ี

จ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาสมรรถนะ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบการตรวจราชการ

และการปรับปรุงพฒันาขีดสมรรถนะของผูต้รวจราชการ 

ในการศึกษาวจิยัไดก้ล่าวถึงปัญหาของระบบตรวจราชการไว ้โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลกั คือ 

ปัญหาของระบบการตรวจราชการ โครงสร้างระบบตรวจราชการ กระบวนการตรวจราชการ และบุคลากร

การตรวจราชการ 
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1. ดา้นระบบการตรวจราชการ พบวา่ ระบบการตรวจราชการมีลกัษณะเป็นแบบประเพณีนิยมและ

เนน้การสร้างหลกัประกนัและความมัน่ใจในเร่ืองของภาระรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งซ่ึงเป็นผล

มาจากพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ

ตรวจราชการ พ.ศ. 2532 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีวางกรอบอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการไว ้ซ่ึงส่งผลท าให้

ระบบการตรวจราชการมีขอบเขตภารกิจท่ีแคบและไม่ครอบคลุม ไม่มีการขยายขอบเขตและบูรณาการให้

ครอบคลุมถึงภารกิจท่ีมีความจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แล้ว       

การตรวจราชการของประเทศไทยยงัคงมีความลา้หลงั ซ่ึงส่งผลให้การตรวจราชการไม่ไดรั้บการสนบัสนุน

จากผูบ้ริหารทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีการน าผลจากการตรวจราชการไปใชป้ระโยชน์

เพื่อปรับปรุงนโยบาย การพฒันาองคก์ร หรือการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององคก์รใหดี้ข้ึน  

2. ด้านโครงสร้างของการตรวจราชการ โครงสร้างระบบตรวจราชการมีการผสมผสานไว้         

อย่างค่อนขา้งเหมาะสมแลว้ มีการควบคุมกนัอย่างเป็นล าดบัขั้นทั้งระดบัส่วนกลาง ระดบักระทรวง และ

ระดบักรม แต่ในทางปฏิบติัพบว่ายงัมีปัญหาในการเช่ือมโยงการตรวจราชการในระดบัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

และปัญหาการเช่ือมโยงระหวา่งระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะการจดัการระบบขอ้มูล การแลกเปล่ียน

ความรู้และสารสนเทศ รวมทั้งปัญหาการเช่ือมโยงระบบการตรวจราชการให้เขา้กบักลไกการตรวจสอบ

ควบคุมอ่ืน ๆ และโครงสร้างองคก์รส่วนใหญ่ท่ียงัเป็นหน่วยงานในระดบัฝ่ายงานหรือหน่วยงานภายใน ซ่ึง

มีสมรรถนะท่ีไม่สามารถรองรับกบัภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้น  

3. ดา้นกระบวนการตรวจราชการ แมว้า่จะมีการวางแนวทางและระเบียบการตรวจราชการไวอ้ยา่ง

เป็นระบบ แต่ก็ยงัไม่ไดมี้การทบทวนกระบวนการตรวจราชการให้มีความทนัสมยั และยงัขาดการจดัการ

ความรู้ในเร่ืองของการตรวจราชการเพื่อน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั 

โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดท าคู่มือการตรวจราชการแบบเน้นผลสัมฤทธ์ิ การติดตามผลการตรวจราชการ    

การวางระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการตรวจราชการ  รวมทั้ง    

การตรวจราชการยงัไม่มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่เขา้มาช่วยตรวจราชการ ไม่มีการให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ ไม่มีการเปิดเผยรายงานการตรวจราชการแก่สาธารณะ  

4. ดา้นบุคลากรการตรวจราชการ พบวา่ การจดัอตัราผูต้รวจราชการบางหน่วยงานไม่มีการก าหนด

อตัราต าแหน่งผูต้รวจราชการของตนไวเ้ป็นการเฉพาะ กรณีหน่วยงานในระดบักรมบางหน่วยงานไม่ไดรั้บ

การอนุมติัอตัราต าแหน่งผูต้รวจราชการ หรือต าแหน่งไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน นอกจากน้ี ในการแต่งตั้ง

บุคคลด ารงต าแหน่งไม่ไดมี้การก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมีความชดัเจนแน่นอน ท าให้ได้

บุคคลท่ีไม่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง เช่นเดียวกบัการไดม้าของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสนบัสนุน ซ่ึงส่วน
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ใหญ่จะใช้การแต่งตั้งหรือยืมตวับุคคลท่ีเคยปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัผูต้รวจราชการ ท าให้เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน

การตรวจราชการส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถรองรับงานตรวจราชการในเชิงเทคนิคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาระบบการตรวจราชการ คณะผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุง

ระบบการตรวจราชการไว ้5 ประเด็น ดงัน้ี 

 1. ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์การตรวจราชการแนวใหม่ควรให้ความส าคญักบัการ

ตรวจราชการในเชิงบวก เพื่อสนบัสนุนหวัหนา้หน่วยงานหรือผูบ้ริหารในการปรับปรุงและยกระดบัผลการ

ด าเนินงานให้สูงข้ึน สามารถเพิ่มมูลค่าของการด าเนินงาน เกิดความคุ้มค่าเงินและช่วยเสริมสร้างขีด

สมรรถนะขององค์กรในระยะยาวมากกว่ายึดติดกับยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบประเพณีนิยม           

ในเชิงลบ เพื่อจ้องจับผิดและมุ่งเน้นการควบคุมในประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการด าเนินงานผูว้ิจ ัยเสนอไว ้ เช่น การตรวจราชการเชิงรุกและสร้างสรรค ์         

การตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การตรวจราชการแบบร่วมเป็นพนัธมิตร และการตรวจราชการแบบ     

มีส่วนร่วม 

 2. ขยายขอบเขตของระบบการตรวจราชการให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหวา่ง

การตรวจราชการแบบประเพณีนิยม การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล และการพฒันานโยบายและ

ศกัยภาพของแต่ละหน่วยงาน แต่ยงัคงให้ยึดโครงสร้างของระบบการตรวจราชการในรูปแบบผสมผสาน

และให้คงระดบัของการตรวจราชการไวเ้ช่นเดิม รวมทั้งให้มีการปรับแต่งกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบั

การตรวจแนวใหม ่

 3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการให้มีความเหมาะสมและ

เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์การตรวจราชการแนวใหม่ควบคู่กบัการแก้ไขปัญหา 

ขอ้จ ากดัของโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงโครงสร้างจะยดึหลกัการบูรณาการภารกิจงานท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการตรวจราชการให้เข้ามาไวร้วมกนัภายใตโ้ครงสร้างเดียวกัน 

ออกแบบโครงสร้างให้มีลกัษณะของการรายงานแบบสองทาง (Dual Reporting) เพื่อป้องกนัการแทรกแซง

กีดขวางและรักษาความเป็นอิสระในการด าเนินงาน และแบ่งแยกและรักษาการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งหน่วย

ตรวจราชการในแต่ละระดบัใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม 

 4. บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการตอ้งมีการทบทวนและวางบทบาทให้เหมาะสม

และครอบคลุมทั้งแง่ของการเป็นผูแ้ทนและท่ีปรึกษา เพื่อรองรับการตรวจราชการแนวใหม่ท่ีเน้นการ

บริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  



38 
 

 5. พฒันาระบบสารสนเทศของการตรวจราชการโดยการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนราชการเดียวกนัและระหว่างส่วนราชการต่างสังกดั จะท าให้ส่วนราชการ

ต่าง ๆ สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ควรมีการเปิดเผย

ขอ้มูลการประเมินต่าง ๆ ซ่ึงอาจเผยแพร่ผา่นระบบฐานขอ้มูลทางเวบ็ไซต/์อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มช่องทางการ

เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศสู่สาธารณชน 

 สมพร วรเศรษฐมงคล (2544) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจราชการ

รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะการพฒันาประสิทธิภาพการตรวจราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารแนวทางใหม่

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจราชการ ไดแ้ก่  

1. โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ไม่มีสายการบงัคบับญัชาท่ี

สามารถข้ึนโดยตรงกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ส่งผลให้การรายงานผลการตรวจราชการจึงไม่สามารถน าเสนอ

ผา่นไปถึงผูบ้ริหารระดบัสูงได ้

 2. ผูบ้ริหารมกัจะไม่ใหค้วามส าคญัในขั้นตอนการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ โดย

ส่วนมากจะมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองไปท าหน้าท่ีแทน ท าให้แผนการตรวจราชการและการ

พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามแต่ละแผนงาน โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและนโยบาย

ของหน่วยงาน ประกอบกบัการตรวจราชการของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงและกรม   

ยงัมีลกัษณะต่างคนต่างตรวจ ไม่มีการประสานงานกนัเพื่อประหยดังบประมาณและเกิดความซ ้ าซ้อนในการ

ตรวจราชการ 

3. การแต่งตั้งบุคคลท่ีเขา้มาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนตามท่ีส านกังาน 

ก.พ. ก าหนด บางคร้ังมีการใชต้  าแหน่งผูต้รวจราชการเป็นเคร่ืองมือในการแต่งตั้งบุคคลท่ีสนบัสนุนตนเอง

เพื่อใหเ้ล่ือนต าแหน่ง ไม่มีการค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ พ.ศ. 2532 แมจ้ะมี

การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไวแ้ต่ในทางปฏิบัติยงัไม่ได้น ามาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานหรือพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกยา้ย การ

ลงโทษในกรณีท่ีละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบ รวมทั้งยงัไม่ไดมี้การอบรมช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระเบียบใหมี้ความชดัเจนหรือให้มีการบงัคบัใชเ้พื่อเป็นแบบแผนค่านิยมหรือวฒันธรรมของผูต้รวจราชการ

ทุกระดบั 
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5. การตรวจราชการยงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูล และขอ้มูลท่ีมีนั้นยงัขาดความทนัสมยั 

ระบบสารสนเทศไม่มีการเช่ือมโยงกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ 

ผูศึ้กษาได้เสนอแนวทางไว ้5 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการ            

แนวทางการตรวจราชการ ความรู้และทกัษะของผูต้รวจราชการ คุณธรรมและจริยธรรมของผูต้รวจราชการ 

และการใชเ้ทคโนโลย ีรายละเอียดมีดงัน้ี 

1. โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ควรใหผู้ต้รวจราชการส านกั

นายกรัฐมนตรี มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยผูต้รวจราชการจะตอ้งไดรั้บสิทธิหรือ

ไดรั้บมอบอ านาจท่ีจะไปด าเนินการตรวจติดตามหรือตรวจสอบทั้งหมดอยา่งเพียงพอ มีเสรีภาพ ปราศจาก

การแทรกแซงจากบุคคลหรือหน่วยงาน  

จากขอ้เสนอแนะน้ีจะท าใหผู้ต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี มีความเป็นอิสระในการเสนอความ

คิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ถูกครอบง าโดยผูบ้งัคบับญัชา ส่วนบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการได้

ก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ พ.ศ. 2532 เท่านั้น จึง

ท าให้การน าผลการตรวจราชการไปสู่การปฏิบติัยงัไม่เป็นรูปธรรม แตกต่างจากหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ

แผน่ดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ดงันั้น เพื่อให้การก าหนดแนวทางการตรวจราชการเกิดผลในทางปฏิบติัเป็น

รูปธรรมตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติัว่าด้วยการตรวจราชการ เพื่อรองรับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ

ผูต้รวจราชการ และมีบทลงโทษส าหรับผูรั้บการตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีละเลยการปฏิบติัหน้าท่ี

และส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน  

2. แนวทางการตรวจราชการ ผูต้รวจราชการและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ควรปฏิบติังานเป็นทีม

ตรวจราชการ ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจราชการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย และเกิดความสะดวกแก่ผูรั้บตรวจ

ดว้ย และควรให้มีการสับเปล่ียนผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีและผูต้รวจราชการกระทรวง เพื่อให้

เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งผูต้รวจราชการมากยิ่งข้ึน ในการตรวจราชการควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

และสาธารณะเขา้มามีส่วนร่วมในกรบวนการดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและเพื่อให้ผลการตรวจ

ราชการเป็นท่ียอมรับมากข้ึน และควรก าหนดแนวทางการติดตามผลการตรวจราชการภายหลงัจากมีการ

เสนอรายงาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการน าขอ้เสนอแนะไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลและเป็นรูปธรรม  

นอกจากน้ี ควรน าแนวทางการตรวจราชการของประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่นมาปรับใช้กบัการตรวจ

ราชการ โดยหลังจากเสร็จส้ินการตรวจราชการแล้วควรจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจติดตามเผยแพร่           
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ต่อสาธารณะชน ส่ือต่าง ๆ เป็นระยะดว้ย เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานและเกิด

ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน  

3. ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของผูต้รวจราชการ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม สัมมนา       

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นคร้ังคราวและก าหนดให้ผู ้ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งผู ้ตรวจราชการ              

ส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งผ่านการฝึกอบรมนกับริหารตามหลกัสูตรของส านกังาน ก.พ. และการฝึกอบรม

ความรู้พื้นฐานการตรวจราชการ การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการตอ้งไม่แต่งตั้งบุคคลท่ีมีปัญหา 

บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม มีสุขภาพแข็งแรงพร้อม

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบติังานของผูต้รวจราชการไดรั้บความศรัทธาเช่ือถือจาก

ผูรั้บการตรวจราชการ  

ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนหรือบุคลากรสนับสนุนควรได้รับการพัฒนาฝึกอบรม               

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการตรวจราชการ การวิเคราะห์แผนและเป้าหมายของ

หน่วยงานรับตรวจ การติดตามประเมินผลการตรวจราชการ นอกจากน้ี จะตอ้งมีการพฒันาให้มีความรู้        

ท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มศกัยภาพท่ีจะสับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีได้รวดเร็ว มีความเขา้ใจเร่ืองการวดัผลการ

ปฏิบติังาน การใชข้อ้มูลผลสัมฤทธ์ิ และหลกัเกณฑก์ารเลือกตวัช้ีวดัผลลพัธ์ 

4. จริยธรรมและคุณธรรมของผูต้รวจราชการ ควรปรับปรุงวฒันธรรมทางการบริหาร โดยให้เป็น

การเปล่ียนแปลงการบริหารแนวใหม่เพื่อน าไปสู่การบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยเป้าหมายตอ้งประเมิน

ได ้การพิจารณาความดีความชอบตอ้งพิจารณาจากผลส าเร็จของงาน และควรมีการส่งเสริมให้ปฏิบติัตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีและหลกัคุณธรรม (Merit System) กบัหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) มาประกอบการ

ตดัสินใจ  

5. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ควรให้ส านกันายกรัฐมนตรี เป็นแกนกลางในการรวมรวมขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัการตรวจราชการและประยุกต์เทคโนโลยีให้ขอ้มูลของระบบการตรวจราชการมีความเช่ือมโยง     

ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล นอกจากน้ี ควรมีการจัดสรรนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัหน่วยงานสนบัสนุนการตรวจราชการซ่ึงระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะช่วยให้หน่วยงานสามารจดัการ

ความรู้เพื่อประมวลเป็นบทเรียนส าหรับการพฒันาหน่วยงานสนบัสนุนการตรวจราชการในอนาคต 
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จามรี ชุ่มทอง (2555) ไดก้ล่าวถึงปัญหาของระบบการตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี รวมทั้งได้

ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือรูปแบบในการตรวจราชการในอนาคตของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและการบริหารราชการ             

เชิงบูรณาการ โดยผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบการตรวจราชการไว ้ดงัน้ี 

1. ระบบการตรวจราชการผูต้รวจส านกันายกรัฐมนตรีมีลกัษณะแบบประเพณีนิยม ซ่ึงไม่สามารถ

ท าให้เกิดระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเฉพาะการท างานร่วมกนัของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรมในการลงพื้นท่ีพร้อมกนั โดยเฉพาะการ

ประสานงานยงัคงเป็นเพียงการประสานงานในเชิงเอกสารมากกวา่การประสานในลกัษณะสารสนเทศ  

2. การก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการตรวจราชการยงัไม่ครอบคลุม ขอบเขตกวา้งเกินไป    

ท าให้การน าวตัถุประสงค์ไปปฏิบติัไม่ชดัเจน ไม่สามารถท าได้ในทุกวตัถุประสงค์ รวมทั้งกระบวนการ

ขั้นตอนในการตรวจราชการมีมากเกินไป กระบวนการตรวจราชการยงัมีการด าเนินในรูปแบบท่ีมีลกัษณะ

แยกส่วนงานระหว่างผูต้รวจราชการ การตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินการตรวจราชการของ   

ผูต้รวจราชการขาดการประสานงานระหวา่งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ในระบบการตรวจ

ราชการยงัไม่มีการวางกระบวนการตรวจราชการตามแนวทางการบริหารราชการแบบมุ่งเนน้การบูรณาการ

มาใช้ นอกจากน้ี ในส่วนการวางแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นการ

วางแผนในเชิงท่ีก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน ท าการระบุประเด็นนโยบายและพื้นท่ีท่ีจะออกตรวจไม่ไดมี้

การวางแผนในเชิงบูรณาการ ซ่ึงส่งผลต่อผลส าเร็จของการด าเนินนโยบายและแผนงานในเชิงบูรณาการ 

3. บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจ

ราชการ พ.ศ. 2548 พบว่า มีการก าหนดบทบาทถึงการตรวจในระดบันโยบายของประเทศ แผนงาน และ

โครงการของกระทรวง แต่ในทางปฏิบติักลับเป็นการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่ 

นอกจากน้ี ยงัได้มอบหมายให้ผู ้ตรวจราชการส านักนายก รัฐมนตรีเป็นประธานในคณะกรรมการ             

ธรรมาภิบาลจงัหวดั เลขานุการรองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการก ากบัและติดตามการปฏิบติัราชการ

ในส่วนภูมิภาคดว้ย จากบทบาทท่ีมากมายของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีดว้ยขอบเขตและอ านาจ

หนา้ท่ียงัขาดอ านาจการให้คุณโทษแก่ผูช่้วยผูต้รวจราชการหรือหน่วยรับตรวจ รวมทั้งยงัขาดอ านาจในการ

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ี ท าให้ผูต้รวจราชการไม่สามารถ

ใชอ้ านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งจริงจงัในการตรวจราชการ 
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4. บุคลากรในการตรวจราชการไม่เพียงพอต่อการออกตรวจราชการ รวมทั้งยงัขาดการฝึกอบรมใน

เร่ืองท่ีสามารถในไปใช้ในการตรวจราชการ รวมไปถึงยงัขาดความรู้ เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะ

ประยกุตใ์ชก้บังานตรวจราชการ 

5. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้ไม่ทนัสมยั บางข้อไม่สามารถรองรับทิศทางการ

ท างานในเชิงบูรณาการและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี นอกจากน้ี กฎหมายก็ยงัมีความคลุมเครือ เช่น 

เร่ืองบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของการตรวจราชการท่ีไม่ไดมี้การบงัคบัให้ปฏิบติัตามทุกขอ้ แต่เป็นเพียง

ช้ีแนะว่าท าหรือไม่ท าก็ได้ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั      

พ.ศ. 2552 ขอ้ 14 ท่ีกล่าวว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลสามารถประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

ขา้ราชการได ้แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถท าได ้ 

การเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบการตรวจราชการให้เกิดความสอดคลอ้งกบัการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดีและการบริหารราชการเชิงบูรณาการ ผูศึ้กษาได้เสนอแนวทางไว ้5 ประเด็นหลัก 

รายละเอียด   มีดงัน้ี 

1. บทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการตรวจราชการ ควรให้ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี        

ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาเพื่อเจรจาไกล่เกล่ีย ให้ค  าแนะน า สร้างความเขา้ใจ และให้การช่วยเหลือแก่เจา้หนา้ท่ี

และราษฎรในพื้นท่ีในกรณีเกิดปัญหา รวมทั้งให้ค  าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในการเสนอแนะแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการตรวจราชการให้แก่ผูต้รวจ

ราชการให้สามารถประเมินผลงานของผูช่้วยตรวจราชการในเขตตรวจของตนเองได้ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลงานการปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการ รองผูว้า่ราชการ 

2. ด้านบุคลากรในการตรวจราชการ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี และผูช่้วยผูต้รวจราชการ เจา้หน้าท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี 

ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้แบบสหวิชาการ มีการฝึกอบรมใน

ลกัษณะตน้น ้า-กลางน ้า-ปลายน ้ า กล่าวคือ ระยะตน้น ้ า ให้จดัอบรมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตรวจราชการ 

ระยะกลางน ้ า คือ เม่ือผูต้รวจราชการไปตรวจหรือลงพื้นท่ี อาจพบเจออุปสรรคและปัญหาในการออกตรวจ

ราชการ ดังนั้ น ควรจะมีการจัดให้มีเวทีในการแลกเปล่ียนข้อมูลปัญหาอุปสรรค และผลท่ีจะท าให ้           

การตรวจราชการประสบความส าเร็จมาแลกเปล่ียนกนัระหว่างผูต้รวจราชการ เพื่อให้การตรวจราชการได้
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แนวทางใหม ่ๆ ส่วนระยะสุดทา้ย ระยะปลายน ้า คือ ผูต้รวจราชการสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอบรมระยะท่ี 

1-2 มาปรับใชใ้นการท างานเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการลงพื้นท่ี 

 ในส่วนผูช่้วยผูต้รวจราชการและเจา้หน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี 

ตอ้งจดัให้มีการอบรมท่ีหลากหลายโครงการ ซ่ึงจะช่วยให้ผูช่้วยผูต้รวจราชการมีความรู้ท่ีหลากหลายดา้น 

โดยตอ้งเนน้การอบรมเร่ืองกฎหมาย ระเบียบวิธีการตรวจราชการ อ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการ ความรู้

เก่ียวกบัการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และตอ้งฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น ทกัษะการให้ค  าปรึกษาดา้น

บริหาร ทกัษะการประเมินผล ท่ีส าคญัตอ้งใหมี้ทกัษะในดา้นการสืบสวนสอบสวนดว้ย 

  3. ด้านระบบตรวจราชการ ควรค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริหารเป็นอนัดบัแรก หรือมองว่า

ผูบ้ริหารเป็นลูกค้าส าคญัของการตรวจราชการ ให้มีการสอบถามความตอ้งการหรือความคาดหวงัของ

ผูบ้ริหาร เพื่อน ามาวางแผนการตรวจราชการใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตรงประเด็น ทนัต่อเวลา  

  นอกจากน้ี ควรเนน้การตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหฝ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย

ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ ควรให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจราชการอย่าง

เตม็รูปแบบ อาจจะเป็นรูปแบบของผูต้รวจราชการภาคประชาชน ท่ีแต่งตั้งให้ผูน้  าชุมชน ตวัแทนของชุมชน 

หรือผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากคนในทอ้งถ่ินเป็นตวัแทนในการสนบัสนุนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนต่อ

ผูต้รวจราชการ 

  4. ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจราชการ ควรออกกฎหมายว่าด้วยการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงานภาครัฐและการวดัผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานอนัจะเป็นเง่ือนไข

ส าคญัของการปฏิรูประบบราชการใหเ้ขา้สู่กระบวนการบริหารงานเชิงบูรณาการ และควรแกไ้ขบทกฎหมาย

หรือระเบียบท่ีลา้หลงั เพื่อใหร้ะบบการตรวจราชการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเร่ืองบทบาท

และอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการควรปรับปรุงให้สอดคล้องกบัแนวทางของหลกัการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

  5. ดา้นรูปแบบหรือแนวทางในการตรวจราชการ ผูศึ้กษาไดเ้สนอใหมี้การตรวจราชการแนวใหม่ คือ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

  5.1 มุ่งเนน้การท างานแบบบูรณาการ โดยจะเป็นลกัษณะเนน้การท างานในลกัษณะเชิงบูรณาการ

และสร้างสรรค ์ 

  5.2 สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน              

โดยเฉพาะท่ีปรึกษาการตรวจราชการเครือข่ายภาคประชาชน ซ่ึงเป็นการก าหนดให้มีท่ีปรึกษาผูต้รวจ
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ราชการภาคประชาชนเพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการทุกกระทรวงและผูต้รวจราชการ

ส านกันายกรัฐมนตรีเป็นการขยายบทบาทการตรวจราชการท่ีจะสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งจะท าใหเ้กิดการยอมรับและน าผลการตรวจราชการไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งจริงจงั  

   

  5.3 ระบบ E-Inspection หรือ ระบบการตรวจราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นตวัช่วยใน

การลดช่องว่างของหน่วยงานท่ีอยู่ห่างไกล และช่วยรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน โดยจะมีการจดัท า

ฐานขอ้มูลกลางข้ึนมาเพื่อรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ ซ่ึงระบบ E-Inspection       

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ความคุม้ค่า และคุม้เวลา 

สุพจน์ ทรายแก้ว (2552) ได้เสนอบทความท่ีวิเคราะห์แนวทางการพฒันาของระบบการตรวจ

ราชการของประเทศไทย โดยในงานไดช้ี้ให้เห็นวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นอุปสรรคต่อระบบตรวจราชการ รวมทั้ง

ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาระบบตรวจราชการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัญหาอุปสรรคของการตรวจราชการ  

1. การประสานงานยงัไม่สามารถประสานทั้งในแนวด่ิงและแนวขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการประสานการออกตรวจราชการแบบบูรณาการ การก าหนดมาตรฐาน เคร่ืองมือการตรวจ

ราชการใหเ้ป็นแนวเดียวกนั  

2. หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการยงัท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดแคลนส่ิง

อ านวยการบริการและขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

3. ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ เน่ืองจากมีเพียงคู่มือการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการท่ีวางกรอบการปฏิบติังานไวใ้นลกัษณะกระบวนการปฏิบติัการโดยสังเขป ไม่ใช่เป็น

ขอ้ก าหนดในเชิงมาตรฐานการปฏิบติังานแบบสากลท่ีผา่นการสังเคราะห์และก าหนดไวเ้ป็นทางการ 

4. ปัญหาด้านข้อมูลหลายประการ เช่น การจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่เป็นระบบ ไม่มีการจัดระเบียบ

หมวดหมู่ ขอ้มูลไม่ทนัสมยั รวมทั้งการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานเองก็ยงัมีปัญหา ขาดมาตรฐานใน

การพฒันาและด าเนินการ 

5. รายงานผลการตรวจราชการยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริหารระดบัสูงเท่าท่ีควร ผลการตรวจ

ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ ไม่มีการปฏิบติัตามขอ้แนะน า และขาดการติดตามผลการตรวจในหน่วยรับตรวจวา่มีการ

ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะหรือไม่ รวมทั้งสาระของรายงานไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการตดัสินใจเชิง

นโยบายเท่าท่ีควร และกระบวนการตรวจราชการไม่มีระบบติดตามผลเชิงรุก 
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6. การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัไม่เพียงพอ แมว้่าระบบการตรวจราชการจะเปิดช่องทางให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจราชการผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั แต่กลไกดังกล่าวยงัขาดทรัพยากรท่ีเพียงพอในการขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงาน 

7. ปัญหาดา้นสมรรถนะของผูต้รวจราชการ ทั้งความรู้และทกัษะของผูต้รวจและบุคลากรสนบัสนุน

ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอและสอดคลอ้งกบัการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท่ีตอ้งการผูต้รวจราชการ

และทีมงานท่ีมีสมรรถนะและความสามารถทั้งดา้นการสอบสวน การตรวจสอบความถูกตอ้งตามระเบียบ 

การตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และการประเมินขีดความสามารถและศกัยภาพ  และ

การใหค้  าปรึกษา 

8. ปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลังและการมีภารกิจท่ีหลากหลายของผูต้รวจราชการ การจดั

อตัราก าลงัของผูต้รวจราชการและบุคลากรสนบัสนุนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูต้รวจราชการบางท่านรับผิดชอบพื้นท่ีการตรวจมากกว่า 1 เขต และยงัได้รับมอบหมายงานด้านการ

สืบสวน และงานอ่ืน ๆ จึงส่งผลต่อการปฏิบติัตามแผนการตรวจราชการและคุณภาพการตรวจราชการ ส่วน

บุคลากรสนับสนุนยงัมีอตัราก าลังท่ีไม่สมดุลกับภาระงานและขาดความรู้และทกัษะในเร่ืองการตรวจ

ราชการ 

9. ปัญหาการเขา้สู่ต าแหน่งผูต้รวจราชการ ท่ีเบ่ียงเบนไปจากหลกัการท่ีพึงจะเป็น ผูต้รวจราชการ

บางท่านท างานดว้ยใจรักและมัน่คงท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง แต่บางท่านอาจท างานโดยปราศจากความทุ่มเท ขาด

ความกระตือรือร้น ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจราชการ นอกจากน้ี ยงัมี

ปัญหาเร่ืองการเปล่ียนตวับุคคลบ่อย ท าใหข้าดความต่อเน่ืองของงาน  

ผูเ้ขียนขอ้เสนอแนวทางในการพฒันาระบบการตรวจราชการ ดงัน้ี 

1. ระบบตรวจราชการในอนาคตของประเทศไทยต้องรวมตวักนัเป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจ

ราชการท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีส่งเสริม สนับสนุนในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเป็นไปตาม             

หลกัธรรมาภิบาล  

2. ระบบตรวจราชการตอ้งให้ความสนใจในการพฒันาค่านิยม ปรับภาพลกัษณ์ใหม่ในวิชาชีพการ

ตรวจราชการ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจราชการผ่านการสร้างความเขม้แข็งของ

เครือข่าย พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดบัมาตรฐานระบบงานการตรวจราชการ ตอ้งมีการพฒันา

องคก์รและบุคลากรใหมี้สมรรถนะสูงในดา้นการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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3. บุคลากรในการตรวจราชการหรือนักวิชาการท่ีสนในการศึกษาผลงานเชิงการพฒันาระบบ      

การตรวจราชการท่ีด าเนินการโดยผูต้รวจราชการระดับกระทรวงในประเด็นส าคญัเก่ียวกับระดับของ       

การพฒันาตามตวัแบบการพฒันาระบบบริหารการตรวจราชการว่ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการ

ปฏิบติัราชการของส่วนราชการหรือไม่ เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาระบบการตรวจราชการตาม

กรอบของกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานการตรวจราชการของประเทศท่ีมีการจดัระบบการตรวจราชการท่ี

เป็นมาตรฐานสากลเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานการพฒันาระบบการตรวจราชการท่ี

เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

2.4 ระบบตรวจราชการในต่างประเทศ 

 ในส่วนน้ีจะน าเสนอระบบการตรวจราชการของต่างประเทศ อนัได้แก่ ประเทศองักฤษ และ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงระบบตรวจราชการจากต่างประเทศจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพื่อพฒันาระบบ

การตรวจราชการและผูต้รวจราชการของประเทศไทย 

2.4.1 ระบบการตรวจราชการในประเทศองักฤษ 

จากรายงานการวิจัยเร่ือง การพฒันาระบบการตรวจราชการและผูต้รวจราชการ โดย ทศพร              

ศิริสัมพนัธ์ และคณะ (2545) ได้มีการศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา โครงสร้าง และระบบการตรวจ

ราชการของประเทศองักฤษในภาพรวม ท าให้เห็นว่าองักฤษมีความเป็นมาเก่ียวกบัการตรวจราชการอย่าง

ยาวนานตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1980 และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ

ราชการเร่ือยมาตามล าดับ และมีการตรวจราชการแบบเฉพาะด้าน เช่น การบริการสังคม การศึกษา            

การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กิจการราชทณัฑ์ กิจการต ารวจ การจ่ายผลประโยชน์ตอบ

แทนตามระบบประกนัสังคม (ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และคณะ, 2546) การตรวจราชการดงักล่าวอาจมีลกัษณะ

คล้ายกันกับการตรวจราชการในระดับกระทรวงของประเทศไทย เน่ืองจากเจ้าของกระทรวงจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบหลกัในการตรวจราชการเฉพาะดา้นนั้น  

หากพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารราชการของประเทศองักฤษในระดบักระทรวง นอกจาก

ส านกันายกรัฐมนตรีแลว้ องักฤษมีหน่วยงานระดบักระทรวงทั้งส้ิน 25 หน่วยงาน ส านกังานคณะรัฐมนตรี 

(Cabinet office) เป็น 1 ใน 25 หน่วยงานนั้น ส านกังานคณะรัฐมนตรีประกอบดว้ย 19 หน่วยงาน ซ่ึงมีหน่วย

ใหบ้ริการประชาชน (Civil Service) ท่ีท าหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาและน านโยบายรัฐบาลไปปฏิบติัให้เกิดผล 

Civil Service ไดแ้บ่งบทบาทการท างานเป็น 10 ดา้นในลกัษณะท่ีเรียกวา่ Cross-government function โดยมี
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งานตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามและตรวจสอบ รวมถึงให้

ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีเป็นการตรวจสอบภายในอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการ

ของระบบตรวจสอบ (Inspection)ในเชิงของการตรวจสอบภายในเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

มากท่ีสุดได้แก่หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล Government Internal Audit Agency หรือ GIAA 

(Government Internal Audit Agency, n.d.)  

หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล (Government Internal Audit Agency: GIAA) ไดเ้ปิดตวัเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2015 โดยเป็นหน่วยงานบริหารของ HM Treasury (HMT) มีเจา้หน้าท่ี 185 คน          

(ณ 31 มีนาคม 2559) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบ (Auditors) และเจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป บทบาท

หลกัของ GIAA คือ การประกนัคุณภาพภายในเก่ียวกบัระบบและกระบวนการขององคก์รหน่วยงานรัฐ โดย

มีการประเมินและก ากบัดูแลคุณภาพตามกรอบวตัถุประสงค์ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี (Governance) การ

บริหารความเส่ียง (Risk management) และการจดัการตามมาตรฐาน (Control arrangement) ผูต้รวจสอบ

ภายในจะพิจารณาประเด็นด้านความเส่ียงทางการเงินและปัญหาอ่ืน เช่น บุคลากรสัมพนัธ์ โครงสร้าง       

การบริหารจดัการ ความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการปรับปรุงระบบและ

กระบวนการเหล่านั้น หนา้ท่ีของ GIAA ไดแ้ก่ การทบทวนการท างานและกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและ

องค์กรภาคประชาชน รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเส่ียงของหน่วยงานเหล่านั้น ให้ค  าแนะน า

ส าหรับการปรับปรุง และให้ค  าปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าของการบริการสาธารณะและยกระดบัประสิทธิภาพ

องคก์รให้สามารถให้บริการสาธารณะท่ีดียิ่งข้ึน (Government Internal Audit Agency, n.d.; Government 

Internal Audit Agency, 2016, p.4) 

GIAA ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายการท างานในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 เร่ิมจากการขยาย

ขีดความสามารถและความเช่ียวชาญในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตและการสอบสวน ระบบสารสนเทศ 

และการบริหารจดัการโครงการ เป้าหมายต่อไป คือ การน าเสนอและท ากรอบขอ้ตกลงในการตรวจสอบ

ภายในท่ีจะใหมี้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากข้ึน ใชป้ระโยชน์จากการตรวจสอบภายในรัฐบาลมากข้ึน 

ส่งเสริมความเขม้แข็งของหน่วยงานรัฐท่ีรับประโยชน์จากการประกนัคุณภาพ (Customer) เช่น การร่วม

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีดี และการเขา้ถึงทกัษะความเช่ียวชาญ และเป้าหมายสุดทา้ยของช่วงสองปีน้ี คือ    

การพฒันากรอบการประกนัคุณภาพและความเส่ียงระหวา่งหน่วยงานของรัฐ (Government Internal Audit 

Agency, n.d.) และมีวิสัยทศัน์การท างานคือการตรวจสอบภายในท่ีมีความยืดหยุน่และตอบสนองต่อการใช้

งานได้จริง ผ่านคุณค่าร่วม 5 ด้าน ไดแ้ก่ ความเคารพ ความเป็นมืออาชีพ ความเช่ือมัน่ การพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง และการใส่ใจต่อผูรั้บการตรวจ ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2.1  คุณค่าร่วม 5 ดา้นท่ีสนบัสนุนต่อวิสัยทศัน์ของ Government Internal Audit Agency ประเทศ

องักฤษ 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก Government Internal Audit Agency (2016, p.3) 

GIAA มีการแบ่งการท างานเป็นกลุ่มต่าง ๆ แยกตามการให้บริการดา้นการตรวจเป็นกลุ่มกระทรวง 

มีการท างานร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงต่าง ๆ ริเร่ิมท าคู่มือตรวจราชการระหว่าง

หน่วยงาน และจดัท ามาตรฐานการตรวจสอบ มีการจดัท ารางวลัส าหรับการตรวจสอบภายใน 3 รางวลัทั้ง

แบบทีมและแบบรายบุคคล ได้แก่ รางวลัทีมผูต้รวจยอดเยี่ยม รางวลัการตรวจสอบท่ีมีส่วนร่วมโดดเด่น 

รางวลัสดุดีวรีบุรุษผูต้รวจ  

ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของ GIAA ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารองคก์ร (Agency Board) ท่ี

ท าหน้าท่ีในการตดัสินใจและสนบัสนุนการท างานของผูบ้ริหารและก าหนดกรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ

องค์กร ส่วนระดบัต่อมา ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและความเส่ียง (Audit and Risk Committee) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ (Strategy Board) และทีมบริหารจดัการอาวุโส (Senior Management Team)      
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ซ่ึงทีมบริหารจดัการอาวโุสน้ีจะเป็นส่วนของการบริหารจดัการเชิงปฏิบติัการ เพราะจะท าหนา้ท่ีน านโยบาย

และยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัผา่นหน่วยปฏิบติัการ 3 กลุ่มท่ีแบ่งตามกลุ่มผูรั้บการตรวจ (Customers) ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 รับผิดชอบส านกังานคณะรัฐมนตรี องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ส่ือและกีฬา พลงังานและ

โลกร้อน ส านักงานทรัพย์สิน และคมนาคม กลุ่มท่ี 2 รับผิดชอบเก่ียวกับธุรกิจ นวตักรรมและทกัษะ 

การศึกษา และกลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบเร่ืองเก่ียวกบัยุโรป (European Audit) การท างานทั้ง 3 กลุ่มจะมีหน่วย

สนบัสนุน คือ Corporate Centre ส าหรับโครงสร้าง GIAA แสดงดงัภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างของหน่วยงาน GIAA  

ท่ีมา ดดัแปลงจาก Government Internal Audit Agency (2016, p.21) 

 

การท างานของ GIAA มีแนวทางตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ (Public 

Sector Internal Audit Standards) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสถาบนัตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 

Auditors) (2013) จดัท าข้ึน มาตรฐานดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางหลกัการพื้นฐานการตรวจสอบภายใน

ของหน่วยงานภาครัฐ วางกรอบหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในท่ีช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้องคก์รและน าไปสู่

การปรับปรุงกระบวนการตลอดจนการปฏิบติังาน และสร้างกรอบการประเมินการตรวจสอบภายในเพื่อให้

เกิดการยกระดบัการวางแผนตรวจสอบภายในใหดี้ยิง่ข้ึน (The Institute of Internal Auditors, 2013, p.4-5) 

มาตรฐานของการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มาตรฐานด้านคุณลกัษณะ 

(Attribute Standards) ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะขององคก์รในการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน เช่น ความ

เป็นอิสระและปราศจากอคติในการปฏิบติังาน การมีอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายในไม่มีการ

คุกคามใด ๆ ในการตรวจสอบทุกระดับ ความเป็นอิสระขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีตรวจ ไม่มีการ

หน่วยสนับสนุนองค์กร 
กลุ่ม 3  

European Audit 

กลุ่ม 2  
ธุรกจิ นวตักรรมและทกัษะ 

การศึกษา  

กลุ่ม 1  
คณะรัฐมนตรี ท้องถิ่น 

วฒันธรรม ส่ือและกฬีา พลงังาน
ฯ ทรัพย์สิน คมนาคม  

ทีมบริหารจัดการอาวุโส คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการ 
บริหารองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และความเส่ียง 
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แทรกแซงการท างานของกลุ่มหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน มีการส่ือสารโดยตรงกบัคณะ

ผูบ้ริหารของหน่วยงาน (Board) ผูบ้ริหารการตรวจสอบภายในสามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือส่ือสารกบัคณะ

ผูบ้ริหารของหน่วยงานได้โดยตรง ความช านาญและเช่ียวชาญของผู ้ตรวจสอบภายในการประเมิน            

การท าหน้าท่ีผู ้บริหารการตรวจในการเป็นพี่ เล้ียงให้กับผูต้รวจ ความสามารถของผูต้รวจในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมความเส่ียงจากการใชเ้ทคโนโลยี มีการด าเนินการเพื่อให้การประเมิน

จากการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรม (The Institute of Internal Auditors, 2013, 

p.17-25) 

มาตรฐานอีกส่วนหน่ึงนั้นคือมาตรฐานการปฏิบติังาน (Performance standards) ท่ีเป็นการอธิบายถึง

ธรรมชาติของงานตรวจสอบภายในและมีเกณฑ์ของงานตรวจสอบท่ีจะถูกน าไปประเมินได้ การจดัการ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กร มีการ

วางแผนความเส่ียงปีละคร้ัง มีการระบุความคาดหวงัของหวัหนา้งานและคณะผูบ้ริหาร มีการส่ือสารเก่ียวกบั

กิจกรรมตรวจสอบภายใน มีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม มีการจดัท านโยบายและ

วธีิปฏิบติัในการตรวจสอบภายใน การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกนัระหวา่งผูต้รวจสอบภายใน

และภายนอก การตรวจสอบภายในจะตอ้งเป็นการประเมินและช่วยให้เกิดการบริหาร การปกครองท่ีดี      

เกิดการจดัการความเส่ียง ส่งเสริมใหเ้กิดจริยธรรมในการท างาน มีการประเมินการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคก์รท่ีสนองต่อยทุธศาสตร์และเป้าหมายขององคก์ร เป็นตน้ 

การตรวจราชการท่ีน าเสนอดงักล่าวอาจไม่มีลกัษณะท่ีตรงตามแนวคิดการตรวจราชการมากนัก 

คณะผูว้จิยัน ามาเสนอเน่ืองจาก GIAA มีการท างานบางส่วนท่ีเป็นกลไกภายในเพื่อการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส่วนราชการในประเทศองักฤษท่ีอาจน ามาประกอบการพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงระบบการตรวจราชการของประเทศไทยได้บา้ง ในส่วนของการตรวจราชการเฉพาะด้าน เช่น 

การศึกษา สุขภาพ หรือความมัน่คง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น คณะผูว้ิจยัขอน ามาเสนอเป็นตวัอยา่งในส่วนของ

บทบาทหน้าท่ี ตวัอย่างงานบูรณาการการตรวจราชการ และตวัอย่างการใช้เทคโนโลยีและความพยายาม

ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประกอบแนวทางพัฒนา           

ระบบการตรวจราชการของไทยได้มากท่ีสุด โดยตวัอย่างการตรวจราชการท่ีน าเสนอต่อไปน้ี เป็นของ

ส านักงานมาตรฐานด้านการศึกษาการพฒันาทกัษะและให้บริการเยาวชน (Office for Standards in 

Education, Children’s Services and Skills หรือ Ofsted)โดยมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
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บทบาทหน้าท่ีของ Ofsted คือ การตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริม

การศึกษาและทักษะท่ีดีเยี่ยมส าหรับผูเ้รียนให้เกิดการดูแลเด็กนักเรียนและเยาวชนด้วยการยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาและการด ารงชีวิต การท าบทบาทเหล่าน้ี Ofsted มีการด าเนินงานโดยรับฟังผูท่ี้ไดรั้บ

บริการ เช่น ผูป้กครอง เพื่อรับฟังขอ้มูลประกอบการตดัสินใจและด าเนินการตรวจสอบราชการในประเด็น  

ท่ีส าคญั รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พื่อช้ีแจงขอ้มูลแก่สังคมและใช้ประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นมือ

อาชีพ มีการใช้ผูต้รวจราชการท่ีเช่ียวชาญผูท่ี้สามารถให้ผลการตรวจราชการท่ีน่าเช่ือถือ มีการรายงานผล

และขอ้คน้พบท่ีชดัเจนและเขา้ถึงได ้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของผูรั้บการตรวจ พื้นท่ีทอ้งถ่ิน 

และมาตรฐานระดบัประเทศอย่างกวา้งขวางและโปร่งใสเพื่อช่วยส่งเสริมต่อธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่

ประเด็นหรือเร่ืองท่ีผูต้รวจจะท าการตรวจสอบเพื่อให้ผูรั้บการตรวจได้รับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการตรวจ

ราชการ (Ofsted, 2016, p.11) 

Ofsted เป็นหน่วยงานซ่ึงไม่ไดส้ังกดักระทรวง ประกอบดว้ย 8 ภูมิภาค ตามกฎหมาย Education and 

Inspection Act 2006 ผูอ้  านวยการภูมิภาคเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของการตรวจราชการและ

ยกระดบัทีมของตนในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนการยกระดบัการพฒันาด้วยการตรวจราชการ Ofsted มี

คณะกรรมการบริหารท่ีท าหน้าท่ีประกนัมาตรฐานการบริหารจดัการท่ีดีด้วยการติดตามการท างานของ 

Ofsted เองให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ประกนัการใชท้รัพยากรของ Ofsted ท่ีตอบสนองต่อ

คุณค่าร่วมและความคุม้ค่าทางการเงิน ท าให้มัน่ใจวา่มีระบบท่ีโปร่งใสในกระบวนการตรวจราชการ และมี

การตรวจสอบกระบวนการจดัการความเส่ียงภายใน Ofsted  และ Ofsted เองมีคณะกรรมการท่ีกบัการท างาน

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร ได้แก่ คณะกรรมการประกันความเส่ียงและ

ตรวจสอบ (Audit and Risk Assurance Committee) คณะกรรมการความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk 

Committee)  (Ofsted, 2016, pp.44-45) 

Ofsted ได้ก าหนดค่านิยมหลกัขององค์กร ได้แก่ การค านึงถึงผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก ท างานเพื่อ

ผลส าเร็จท่ีดีเยี่ยมท างานอย่างซ่ือตรงตามกฎระเบียบและขั้นตอนการท างาน ให้คุณค่ากบัประชาชนและ

ความแตกต่าง ส าหรับความส าเร็จของ Ofsted ท่ีวางไว้อันดับต้น ๆ คือ คุณภาพท่ีมีการยกระดับ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตวัอยา่งของการด าเนินงานท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า Ofsted พยายามด าเนินงาน

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการตรวจราชการในงานดา้นการศึกษา คือ การตั้งดชันีช้ีวดัในส่วนของการ

ตอบสนองต่อการด าเนินงาน เช่น การตอบสนองทางอีเมล์ภายใน 24 ชัว่โมง มีการวางเป้าหมายระหวา่งปี 

2015 ไวร้้อยละ 96 และสามารถท าไดจ้ริง ร้อยละ 98 หรือการตอบสนองต่อผูร้้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิด
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ภายใน 2 วนั ท่ีมีการตั้งเป้าหมายไวร้้อยละ 100 และในส้ินปีท าไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย (Ofsted, 2016, p.19-

20) 

นอกจากการด าเนินงานตรวจสอบดา้นการศึกษาแลว้ Ofsted มีเป้าหมายขยายขอบเขตการตรวจ

ราชการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแต่ท างานร่วมกบัผูต้รวจจากส่วนอ่ืน โดยมีเป้าหมายจะตรวจ

ราชการร่วมกนักบั Care Quality Commission, HM Inspectorate of Constabulary และ HM Inspectorate of 

Probation เพื่อท าการประเมินและน าไปสู่การด าเนินการให้เจา้หน้าท่ีในระดบัทอ้งถ่ินท างานร่วมกนัเพื่อ

ปกป้องเด็กจากปัญหาท่ีมีความเฉพาะ โดยประเด็นแรกท่ีจะเน้นคือเร่ืองการหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

โดยมีการวางแผนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการตรวจราชการทอ้งถ่ินในประเด็นเหล่าน้ีให้เสร็จส้ิน

ภายในส้ินปี 2017 (Ofsted, 2016, p.30) 

ภาคส่วนหน่ึงท่ี Ofsted ให้ความส าคัญคือผูป้กครอง โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นจาก

ผูป้กครองเก่ียวกบัการท างานของผูต้รวจราชการ เช่น มีการถามวา่ Ofsted ท าให้เกิดมาตรการท่ีน่าเช่ือถือใน

การยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาหรือไม่ ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้กครองเห็นด้วยท่ีร้อยละ 61 หรือการถามว่า 

การท างานของ Ofsted  ช่วยท าให้เกิดการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาหรือไม่ มีผูป้กครองเห็นด้วย           

ร้อยละ 65 (Ofsted, 2016, p.37) 

ทีมทั้ง 8 ภูมิภาค (รวมลอนดอน) ทีมภูมิภาคเหล่าน้ีจะท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในทอ้งถ่ินแต่ละ

ภูมิภาค โดยมีการจดัท ารายงานผลการตรวจไดมี้การเผยแพร่สู่สาธารณะในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ทางรายการ

โทรทศัน์ วิทยุ รูปเล่ม และออนไลน์ โดย Ofsted เน้นการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด มีการ

จดัเก็บขอ้มูลผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตใ์นทุกเดือนซ่ึงจ านวนผูเ้ขา้ชมจะมีมากนอ้ยผนัแปรตามรอบของภาคการศึกษา 

มีการติดตามขอ้มูลการเขา้ชมและมีส่วนร่วมของประชาชนต่อช่องทางการตรวจราชการผา่นจ านวนผูเ้ขา้ชม

ใน youtube การเขา้ไปมีส่วนร่วมใน blog ของผูต้รวจราชการ การใช ้Slideshare เป็นตน้ โดยมีการเก็บขอ้มูล

การมีส่วนร่วมเหล่าน้ีเป็นรายเดือน เป็นตน้ (Ofsted, 2016, p.35) 

จุดเด่นของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการในประเทศองักฤษท่ีน าเสนอมาน้ี คือ  

1. การมีหน่วยงานกลางอยา่ง GIAA ท่ีมีบทบาทในการประกนัคุณภาพและให้ค  าปรึกษามากกว่า

ติดตามตรวจสอบหรือจบัผิดการท างาน ซ่ึงท าให้ลดความรู้สึกของการถูกจบัผิดจากการตรวจราชการ ส่วน 

Ofsted มีการตรวจราชการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเน้นให้การตรวจช่วยยกระดบัการท างานของ

หน่วยงานท่ีรับการตรวจ  

2. การด าเนินงานของหน่วยผูต้รวจ ทั้ง GIAA และ Ofsted มีการจดัท าวิสัยทศัน์และคุณค่านิยมร่วม

ท่ีท าให้บุคลากรเล็งเห็นถึงแนวปฏิบติัและทิศทางในการท างานร่วมกนั โดยให้ความส าคญักบับุคลากรเป็น
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อย่างมากเพราะบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและรู้บทบาทของตนย่อมช่วยยกระดบัการตรวจราชการให้กบั

ทั้งตวัองคก์รผูต้รวจและหน่วยงานผูรั้บตรวจดว้ย 

3. ทั้ง GIAA และ Ofsted ต่างพยายามคน้หาวา่ใครเป็นผูรั้บบริการหลกัของการตรวจราชการและ

ประกนัคุณภาพ นอกเหนือจากรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารแลว้ ดงัเช่น GIAA ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการประกนั

คุณภาพ ก็ใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานรัฐผูรั้บบริการประกนัคุณภาพเป็นผูใ้ห้บริการในการประเมินคุณภาพ

ภายในขององค์กรผูรั้บตรวจ รวมทั้งการมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงงานและสร้างคุณค่าเพิ่มองคก์ร อาจ

ท าให้ผูรั้บการตรวจเห็นความส าคญัของการตรวจคุณภาพภายในองค์กรมากข้ึน ขณะท่ี Ofsted นอกจาก

รายงานต่อรัฐสภาแลว้ยงัใหค้วามส าคญัต่อผูป้กครองท่ีน่าจะเป็นผูติ้ดตามรายงานการตรวจของ Ofsted และ

ช่วยประเมินการท างานของ Ofsted ใหส้นบัสนุนต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศ   

4. ลกัษณะการบูรณาการการตรวจราชการของหน่วยตรวจเฉพาะดา้นอยา่ง Ofsted ไดพ้ยายามขยาย

พื้นท่ีการตรวจตามลักษณะปัญหา และบางปัญหาตอ้งการความร่วมมือในการตรวจจากหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การตรวจสอบดา้นการหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในระดบัพื้นท่ี ท่ีจะขอความร่วมมือการ

ตรวจดว้ยกนักบัคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็ก ผูต้รวจราชการดา้นต ารวจ เป็นตน้ 

5. การพยายามใชเ้ทคโนโลยีในการตรวจราชการท่ีพบทั้ง GIAA และ Ofsted เนน้การเผยแพร่ผล

การด าเนินงานการตรวจราชการและรับฟังขอ้เสนอแนะจากประชาชนผา่นช่องทางท่ีหลากหลายทั้งเอกสาร 

อีเมล ์เวบ็ไซต ์บล็อก ทวิตเตอร์ โทรศพัท ์ฯลฯ โดยพบวา่ Ofsted มีการเก็บขอ้มูลจ านวนผูใ้ชช่้องทางต่าง ๆ 

เพื่อปรับปรุงการบริการ ถือเป็นการใชช่้องทางการส่ือสารท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เกิดประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี Ofsted 

มีการระบุในรายงานผลประจ าปี 2016 ว่าจะมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการตรวจราชการต่อไปใน

อนาคต 

6. กรอบการตรวจท่ีพบในประเทศองักฤษ คือ ความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล ผลการตรวจ

ราชการช่วยสนบัสนุนให้เกิดการยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพการท างานของหน่วยรับตรวจ ผลการ

ตรวจท าให้การท างานของหน่วยรับตรวจมีความคุม้ค่าทางการเงินหรือมีการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า และ

การตรวจราชการท่ีมีการประเมินความเส่ียงเพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงป้องกนัไดด้ว้ย  

2.4.2 ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากรายงานการศึกษาของทศพร ศิริสัมพนัธ์ และคณะ (2546) ไดท้  าการศึกษาภาพรวมระบบการ

ตรวจราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าใหพ้บความเป็นมาของการตรวจราชการท่ียาวนานเช่นเดียวกนักบั

ประเทศองักฤษ และมีลกัษณะเดียวกนักบัประเทศองักฤษ กล่าวคือไม่มีหน่วยงานผูต้รวจราชการท่ีเป็น
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หน่วยงานกลางโดยเฉพาะ แต่มีผู ้ตรวจราชการของแต่ละกระทรวงหรือผู ้ตรวจราชการเฉพาะด้าน        

อยา่งไรก็ดี หน่วยงานหรือกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจของทั้ง 2 ประเทศก็ถือวา่มีความน่าสนใจท่ีอาจ

น ามาประกอบการพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการของประเทศไทยได้เช่นกนั ดงัเช่นประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีแมไ้ม่มีผูต้รวจราชการส่วนกลางแต่ก็มีหน่วยงานส่วนกลางท่ีท าหน้าท่ีบูรณาการขอ้มูล    

คอยก ากบัการท างานของผูต้รวจแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานให้เป็นตามมาตรฐาน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบ

เร่ืองของหลกัสูตรและการฝึกอบรมใหก้บัผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวกบัการตรวจสอบหรือตรวจราชการอีกดว้ย 

ส าหรับการตรวจราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยตรวจราชการของรัฐบาลกลางประเทศ

สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 72 หน่วยงาน โดยจ านวนหน่วยตรวจนั้นเร่ิมจากเดิมมี 12 หน่วยงานในช่วงแรก

ตามกฎหมาย The Inspector General Act 1978 อ านาจหนา้ท่ีหลกัของผูต้รวจราชการแต่ละหน่วยงานตาม

กฎหมาย คือ การเป็นผู ้ตรวจสอบให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย                 

เป็นผูป้ระเมิน ผูต้รวจสอบ ท าหนา้ท่ีสืบสวนสวบสวนการปฏิบติัราชการ และอ่ืน ๆ เพื่อป้องกนัการทุจริต 

การสูญเสีย การด าเนินงานท่ีอาจจะผิดพลาดในโครงการของรัฐและขององค์กรต่าง ๆ การตรวจสอบน้ีอาจ

เป็นการตรวจสอบติดตามภายใน ตรวจบุคลากร หรือตรวจสอบภายนอกท่ีหมาย ถึงผูรั้บการอุดหนุน 

คู่สัญญา  

ผูต้รวจราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 72 หน่วยงานอาจแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 

1. กลุ่มผูต้รวจราชการได้รับการแต่งตั้ งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดยสภาสูง เช่น แผนก

แรงงานสหรัฐอเมริกา หน่วยงานพฒันาการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา แผนกพาณิชย ์เป็นตน้ 

2. การแต่งตั้งแบบทัว่ไป (Designated federal entity inspectors general) เช่น คณะกรรมการความ

ปลอดภยัดา้นสินคา้เพื่อผูบ้ริโภค คณะกรรมการผูช่้วยการเลือกตั้ง องคก์ารเครดิตการเกษตร เป็นตน้ 

3. ผูต้รวจราชการแบบพิเศษ ไดแ้ก่ ผูต้รวจการพิเศษเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูอฟักานิสถาน และผูต้รวจการ

พิเศษเก่ียวกบัโครงการแกไ้ขปัญหาทรัพยสิ์น ทั้งสองส่วนน้ีไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี 

4. ผูต้รวจราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย เช่น ผูต้รวจราชการต ารวจนครบาล ส านกัการพิมพรั์ฐบาล 

หอ้งสมุดสภาคองเกรส เป็นตน้ 

5. ผูต้รวจราชการอ่ืน เช่น ผูอ้  านวยการมนัสมองแห่งชาติ (Director of National Intelligence) 

6. ผูต้รวจราชการทางดา้นการทหาร ทั้งทหารอากาศ ทหารบก กลาโหม เป็นตน้ 

บทบาทของผูต้รวจราชการแต่ละหน่วยงานนั้น ต่างด าเนินงานและมีการร่วมแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร

และความร่วมมือผา่นกลไกท่ีช่ือว่า Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency หรือ 
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CIGIE เกิดข้ึนตามกฎหมาย The Inspector General Reform Act of 2008 (IGRA) แกไ้ขฉบบัปี 1978     

CIGIE ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงาน (ไม่ใช่ผูต้รวจราชการ) เช่น ผูบ้ริหารจดัการและงบประมาณ 

ส านกัการจดัการบุคคล ส านกัคุณธรรมรัฐบาล เป็นตน้ และ CIGIE ยงัเป็นหน่วยจดัการอบรมเฉพาะทาง

ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการทั้งหมดดว้ย (Council of the Inspectors General on Integrity and 

Efficiency, United States: CIGIE, n.d.) 

บทบาทของ CIGIE ตาม IGRA 2008 ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดประเด็นความซ่ือตรง รายได ้(Economy) และประสิทธิภาพท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีแต่

ละองคก์รมี 

2. เพิ่มความเป็นวิชาชีพและประสิทธิภาพของบุคลากรโดยการพฒันานโยบาย มาตรฐาน และ

แนวทางในการช่วยเหลือเพื่อใหเ้กิดการอบรมท่ีดีท่ีท าให้เกิดทกัษะชั้นสูงของผูต้รวจราชการแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว CIGIE ไดมี้การด าเนินตามพนัธกิจ ไดแ้ก่  

1. การก าหนด ทบทวน และจุดอ่อนของกิจกรรมหรือโครงการของรัฐบาลกลางท่ีอาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต การสูญเสีย และการท าผดิไปจากอ านาจหนา้ท่ี   

2. พฒันาแผนเพื่อความร่วมมือในกิจกรรมรัฐบาลท่ีแกปั้ญหาเหล่าน้ีในโครงการหรือกิจกรรมของ

รัฐบาล รวมทั้งมีการตรวจสอบภายใน ระหว่างองคก์ร การสอบสวน การตรวจสอบ และประเมินโครงการ

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

3. พฒันานโยบายเพื่อการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรการตรวจราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ดูแลเวบ็ไซตแ์ละระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูต้รวจราชการทั้งหมด 

5. การดูแลหน่วยงานดา้นฝึกอบรมเพื่อการพฒันาผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบหน่วยงานราชการ

ของหน่วยงานต่าง ๆ 

6. เสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

7. รายงานเสนอต่อสภาคองเกรส 

CIGIE มีหน่วยงานฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้รวจราชการหลายสถาบนั ไดแ้ก่ Audit, Inspection & 

Evaluation Academy (AI&EA) เสนอหลกัสูตรท่ีหลากหลายส าหรับผูต้รวจสอบของหน่วยงานราชการ เช่น 

การเขียนรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบราชการ 

อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบราชการ แนะน าพื้นฐานการเป็นผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบระดบักลาง สถาบนั

ฝึกอบรมท่ีเฉพาะทางด้านการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม คือ Inspector General Criminal 
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Investigator Academy (IGCIA) เสนอหลายหลกัสูตรเช่นกนัและแบ่งเป็นหลกัสูตรพื้นฐานเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางระดบัสูง เช่น หลกัสูตรผูป้ฏิบติัการสายด่วน (Hotline Operator) การสัมภาษณ์ขั้นสูงส าหรับผูส้อบสวน

ในงานตรวจราชการ การอบรมผูส้อบสวนกรณีการทุจริต เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีสถาบนัฝึกอบรมใน

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ Leadership and Mission Support Academy (L&MSA) เสนอ

หลกัสูตร เช่น ผูน้ ายคุใหม่ ผูน้  าระดบับริหาร หลกัสูตรผูส้นบัสนุนพนัธกิจ เป็นตน้ (CIGIE, n.d.) 

 การท างานของ CIGIE มีคณะกรรมการท่ีก ากบัการท างานอยูห่ลายคณะเพื่อให้มีการด าเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ แบ่งไดเ้ป็น 7 คณะกรรมการ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อ

สนับสนุนและร่วมตรวจสอบในประเด็นท่ีต้องการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน พฒันาและดูแล

มาตรฐานวิชาชีพของหน่วยตรวจสอบราชการ และตรวจสอบการฝึกอบรมผูต้รวจ 2) คณะกรรมการดา้น

ขอ้มูลสารสนเทศ มีเป้าหมายเพื่ออ านวยให้เกิดการใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการตรวจสอบ ประเมิน และ

สืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อเป็น

ทรัพยากรท่ีหนุนเสริมต่อการตรวจสอบราชการ ประสานความร่วมมือดา้นการตรวจสอบและประเมินผลใน

ประเด็นท่ีตอ้งการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รักษามาตรฐานการตรวจราชการและตรวจสอบการ

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการตรวจราชการและประเมินผล 4) ด้านการสืบสวนสอบสวน มีเป้าหมายเพื่อให้

ค  าแนะน าแก่ผูต้รวจราชการท่ีเก่ียวกบัการสืบสวนทางอาชญากรรม มาตรฐานการสืบสวนและแนวทาง

ปฏิบติั 5) ดา้นกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมาชิกของ CIGIE มีความเท่าทนัเก่ียวงานการตรวจสอบ

ราชการท่ีเช่ือมโยงกบัสภาคองเกรส พฒันาประสานงานและเป็นตวัแทนของชุมชนผูต้รวจราชการใน

ประเด็นการออกกฎหมาย 6) ดา้นการพฒันาความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่สมาชิกใน

กลุ่มผูต้รวจราชการและสนบัสนุนการพฒันาส่วนบุคคล แสวงหาโอกาสเพื่อยกระดบัวิธีการฝึกอบรม และ

จดัท าการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และ 7) ดา้นความซ่ือตรง เพื่อเป็นกลไกการสืบสวนขอ้

กล่าวหาเก่ียวกบัการประพฤติผิดในการบริหารงาน ทบทวนขอ้กล่าวหาและในกรณีท่ีจ าเป็นอาจสามารถใช้

ขอ้กล่าวหาเหล่านั้นในทางศาลหรือทีมสืบสวนสอบสวน (CIGIE, 2014, p.4) 

CIGIE มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อประธานาธิบดี       

ท่ีรวมไปถึงการแสดงงบประมาณท่ีใช้จ่าย เพื่อแสดงให้เห็นความคุม้ค่าของการด าเนินงานในแต่ละด้าน     

ในปี ค.ศ.2014 CIGIE มีการวางเป้าหมายการด าเนินงานไว ้3 ประการ เป้าหมายแรก การส่งมอบผลงานท่ี

ระบุให้เห็นถึงช่องว่างในการท างานระหว่างหน่วยงาน โอกาสในการยกระดบัพฒันา และแนวปฏิบติัท่ีดี 

เป้าหมายท่ีสอง คือ การส่งเสริมและยกระดบัการพฒันาทางวิชาชีพส าหรับผูต้รวจราชการ และเป้าหมาย
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สุดทา้ย คือ การยกระดบัศกัยภาพของ CIGIE ให้สามารถบรรลุถึงพนัธกิจและวิสัยทศัน์ ในแต่ละเป้าหมาย 

CIGIE ไดด้ าเนินงานท่ีเรียกไดว้า่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในหลายดา้น  

เป้าหมายแรกท่ีเป็นการระบุช่องว่างและโอกาส ได้มีการด าเนินโครงการท่ีส าคญั เช่น การตั้ง

คณะท างานเพื่อจดัท าคู่มือในการปฏิบติัตามกฎหมายเยียวยาประชาชนจากโครงการท่ีมีการทุจริต (Program 

Fraud Civil Remedies Act) การตั้งคณะท างานดา้นความมัน่คงทางไซเบอร์เพื่อทบทวนและตรวจสอบความ

มัน่คงให้ลดความเส่ียงของภยัคุกตามจากคอมพิวเตอร์ การริเร่ิมโครงการเทคโนโลยีประมวลผลท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้(Cloud –computer technology) ใน 19 หน่วยงานน าร่อง ท่ีพบมีขอ้จ ากดัในหลายจุด

และตอ้งมาด าเนินการปรับปรุงต่อไป มีการใชแ้หล่งขอ้มูล MAX.gov Federal Community เป็นช่องทางการ

แบ่งปันและใชข้อ้มูลเพื่อการตรวจสอบ มีการรวบรวมงานดา้นขอ้มูลดา้นห้องสมุดเขา้ไวด้ว้ยกนั ห้องสมุด

ไม่ใช่เพียงสถานท่ีเก็บขอ้มูลแต่ยงัเป็นแหล่งซอฟแวร์เสรี (Open-Source Software) งานระบบคอมพิวเตอร์ 

และเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ตวัแบบ และเอกสารสนบัสนุนอ่ืน ๆ ในส่วน

ของเป้าหมายท่ีสองท่ีเป็นการพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจราชการเนน้การจดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรใน

ทุกระดบั ส่วนเป้าหมายท่ีสาม การยกระดบั CIGIE ในภาพรวมก็เป็นการพฒันา ทบทวน และยกระดบั

มาตรฐานของผูต้รวจราชการ รวมไปถึงการผลิต และปรับปรุงคู่มือของผูต้รวจราชการเพื่อท าให้เกิดความ

มัน่ใจในมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้รวจราชการ (CIGIE, 2014, pp.6-10) 

นอกจากน้ี CIGIE ไดจ้ดัท ามาตรฐานการตรวจราชการ เรียกวา่ Quality Standards for Inspection 

and Evaluation (CIGIE, 2012) ทั้งหมด 14 ประการ ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนักบั หลกัการเพื่อยกระดบัการ

ตรวจสอบ (Inspection) และบงัคบัใชก้ฎหมาย ของ OECD ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ก่อนหนา้น้ี มาตรฐานการตรวจ

ราชการทั้ง 14 ประการของ CIGIE ไดแ้ก่ 

1.หลกัสมรรถนะ (Competency) หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติัการตรวจรัฐการควรมี 

สมรรถนะความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอต่อภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. หลกัความมีอสิระ (Independence) หมายถึง องคก์รตรวจรัฐการและผูต้รวจรัฐการแต่ละคนควร 

มีอิสระทั้งโดยขอ้เท็จจริงและโดยภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏต่อสาธารณะ และปลอดจากความเส่ือมเสียทั้งจาก

บุคคล ปัจจยัภายนอก และองคก์รเพื่อคงไวซ่ึ้งความมีอิสระ 

3. หลกัการวนิิจฉัยอย่างมืออาชีพ (Professional Judgment) หมายถึง การวนิิจฉยัอยา่งมืออาชีพ 

ควรถูกใชใ้นการวางแผนและการด าเนินงานตรวจรัฐการ รวมถึงการรายงานผล 
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4. หลกัการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ส านกัผูต้รวจรัฐการทุกแห่งควรมีการ 

ควบคุมคุณภาพภายในองค์กรส าหรับการท างานอยา่งเหมาะสม เช่น องคก์รตอ้งการพฒันาและปฏิบติัตาม

นโยบายและกระบวนการการตรวจรัฐการ เป็นตน้ 

5. หลกัการวางแผน (Planning) หมายถึง การตรวจรัฐการคือการวางแผนท่ีเพียงพอเช่น มีการเลือก 

ประเด็นและเตรียมการตรวจท่ีเหมาะสม รวมถึงการประสานงานตรวจรัฐการและหลีกเล่ียงการตรวจซ ้ าซ้อน 

โดยอาศยัการประสานงาน (Coordination) การวจิยั (Research) และการจดัแผนงาน (work plan) 

6. หลกัการรวบรวมข้อมูลและการวางแผน (Data Collection and Analysis) หมายถึง การรวบรวม 

ขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งให้ความส าคญัต่อขอ้มูลขององคก์ร โครงการ กิจกรรม หรือกลไกท่ีก าลงัจะถูกตรวจ 

ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์ของการตรวจรัฐการด้วย และข้อมูลข่าวสารตอ้งมีความเพียงพอส าหรับการหา

ขอ้สรุป 

7. หลกัการใช้หลกัฐาน (Evidence) หมายถึง การจดัท าผลลพัธ์ ขอ้สรุป และขอ้แนะน าของการ 

ตรวจรัฐการ ควรอาศัยหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ และเป็นหลักฐานท่ีมีความส าคัญและมี

ความสัมพนัธ์กนัอีกทั้ง ควรเอาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดูแลการคน้หา การจดัท าขอ้สรุป และการใหค้  าแนะน า 

8. หลกัการเกบ็รักษาบันทกึหลกัฐาน (Records Maintenance) หมายถึง หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัท า 

ข้ึน ไดรั้บ และใชใ้นการสนบัสนุนการจดัท าผลลพัธ์ ขอ้สรุป และขอ้แนะน าของการตรวจรัฐการควรถูกเก็บ

รักษาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

9.หลกัการตรงต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง การตรวจรัฐการควรใหค้  าแนะน าการตรวจท่ีส าคญั 

ต่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บบริการอยา่งเหมาะสมภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนด 

10.หลกัการต่อต้านการฉ้อโกง การท าผดิกฎ และการละเมิด (Fraud, Other Illegal Acts, and  

Abuse) หมายถึง ผูต้รวจรัฐการควรส่งสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปไดข้องการฉ้อโกง การท าผิดกฎ และ

การละเมิด และควรติดตามและน าเสนอขอ้มูลท่ีช่วยน าไปสู่การทบทวนหรือการกล่าวหาเพื่อการสืบสวน

ของหน่วยงาน 

11. หลกัการรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการตรวจรัฐการควรน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น 

ขอ้เท็จจริงอย่างแม่นย  า เป็นธรรม และไม่มีอคติ และน าเสนอผลลพัธ์ ขอ้สรุป และขอ้แนะน าต่าง ๆ ใน

ลกัษณะชวนโนม้นา้วใจ (Persuasive Manner) ควรตรวจโดยอาศยัการโน้มนา้วใจให้เกิดการพฒันา ไม่ใช่

การต าหนิ 
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12.หลกัการติดตามผล (Follow up) หมายถึง การติดตามผลท่ีเหมาะสมจะถูกด าเนินการเพื่อท าให้ 

แน่ใจวา่ค าแนะน าของการตรวจรัฐการต่อองคก์รต่าง ๆ ไดถู้กน าไปพิจารณาอยา่งเพียงพอ 

13. หลกัการวดัผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) หมายถึง กลไกการตรวจรัฐการ 

ควรวดัประสิทธิผลของงานการตรวจรัฐการทั้งการวดัผลผลิต (outputs) เช่น ปริมาณท่ีค าแนะน าการตรวจรัฐ

การถูกน าไปใช ้และผลลพัธ์ (outcomes) เช่น ผลการตรวจรัฐการน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

14.  หลักการบริหารความสัมพันธ์  และการส่ือสาร (Working Relationships and 

Communication) หมายถึง องคก์รการตรวจรัฐการควรอ านวยความสะดวกให้เกิดความสัมพนัธ์เชิงบวก

และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น หน่วยงานท่ีถูกตรวจรัฐการ หรือภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

จากขอ้มูลท่ีคน้พบไดน้ั้น อาจสรุปจุดเด่นของการบูรณาการระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีน าเสนอมาน้ี คือ  

1.สหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานกลางอย่าง CIGIE ท่ีไม่มีผูท้  าหน้าท่ีตรวจราชการ แต่บทบาทของ 

CIGIE เป็นเสมือนหน่วยงานสนับสนุนการท างานของผูต้รวจราชการกระทรวงและหน่วยงานอ่ืนให้มี

ประสิทธิภาพ เช่น การทบทวนและก ากบัมาตรฐานการด าเนินงานของผูต้รวจราชการ การดูแลเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพฒันาความเป็นมืออาชีพของผูต้รวจผา่นกลไกหลกัอยา่งการฝึกอบรมในหลายหลกัสูตรโดย

หน่วยงานภายในของ CIGIE เอง 

2. การมีคณะกรรมการเพื่อขบัเคล่ือนระบบสนบัสนุนประสิทธิภาพของการตรวจราชการท่ีมีถึง  7 

คณะ คณะกรรมการเหล่าน้ีประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามประเภทของ

คณะกรรมการ และไม่น าผูต้รวจราชการมาเป็นคณะกรรมการ มีส่วนท าให้แยกบทบาทของคณะกรรมการ

อยา่งเด็ดขาดจากผูต้รวจราชการ จึงมีความเป็นอิสระในการท างานของคณะกรรมการ อีกทั้ง ผูต้รวจราชการ

เองก็สามารถพฒันาทกัษะเพื่อเป็นมืออาชีพดา้นการตรวจราชการไดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากไม่ตอ้งมาร่วมเป็น

คณะกรรมการ 

3. การมีหน่วยงานดา้นการพฒันาบุคลากรการตรวจราชการโดยเฉพาะภายใน CIGIE อาจเป็นปัจจยั

หน่ึงท าให ้CIGIE มีบทบาทท่ีโดดเด่น เพราะเสนอหลกัสูตรอยา่งครบวงจรท่ีไม่ใช่เฉพาะเร่ืองพื้นฐาน แต่ยงั

มีหลกัสูตรส าหรับผูต้รวจสอบการทุจริต การสืบสวนสอบสวน การมีหลกัสูตรท่ีครบวงจรและสะทอ้นความ

เช่ียวชาญน้ีเป็นทั้งจุดเด่นและความเส่ียง กล่าวคือ ในฐานะท่ีมีการฝึกอบรมอย่างหลากหลายท่ีอาจเพียง

พอท่ีจะดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมอบรมในแต่ละปีแล้ว ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองของความเช่ียวชาญและคุณภาพของ
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หลกัสูตร เน่ืองจากบทบาทท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของ CIGIE คือ การสร้างความเป็นมืออาชีพของผูต้รวจราชการ 

หลกัสูตรเหล่าน้ีตอ้งสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายหลกัขององคก์รได ้

4. มีความพยายามพฒันาระบบการตรวจและการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างผูต้รวจราชการท่ีทนัสมยั 

ผา่นการใชช่้องทางท่ีมีอยูอ่ยา่งการใชเ้วบ็ไซตข์องรัฐบาลกลาง การพฒันาหอ้งสมุดให้เป็นมากกวา่แหล่งเก็บ

ขอ้มูลและคน้ควา้ แต่ยงัเป็นถึงศูนยป์ระมวลและวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนต่อการตรวจราชการ 

นอกจากน้ี มีการน าเสนอส่ิงใหม่เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลร่วมกนัผ่านโครงการน าร่องการใช ้cloud-technology 

ในบางหน่วยงาน ซ่ึงมีการประเมินผลระหว่างการใช้งานและพบว่ายงัมีอุปสรรคบางประการต่อการใช้

เทคโนโลยี ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคต ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาของ CIGIE ท่ีไม่

หยุดน่ิงและพยายามติดตามการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกองค์กรในการ

ปรับตวัเพื่อใหเ้ท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

5. มีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานส าหรับการตรวจราชการท่ีมีความชดัเจนและเขา้ใจได ้ท าให้

ผูท้  าหนา้ท่ีในการตรวจราชการสามารถยดึหลกัการปฏิบติังานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจยั โดยการศึกษาวิจยัจะเนน้การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลกั 
โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปดว้ยในการอธิบายขอ้คน้พบของขอ้มูลเชิงคุณภาพ  เพื่อวิเคราะห์
บริบทหรือความท้าทายส าคัญท่ีมีผลต่อระบบบริหารราชการและระบบตรวจราชการ รวมทั้ งเสนอ          
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อน าไปสู่ระบบการตรวจ
ราชการยคุใหม่  
 จากการทบทนวรรณกรรมในบทก่อนหนา้ คณะผูว้ิจยัพบวา่ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ตอ้งสามารถบรรลุเป้าหมายของบทบาท 4 ประการ 

ภาพท่ี 3.1 เป้าหมายท่ีพึงปรารถนาในการตรวจราชการบูรณาการ 

 

 1. บทบาทการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การตรวจราชการบูรณาการท่ีมี

บทบาท การติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบันโยบายหรือ

กฎหมาย และการประเมินผลเป้าหมายว่าบรรลุผลของการด าเนินงานภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด      

การประเมินผลประเด็นนโยบายส าคญัเพื่อประเมินความกา้วหนา้ และแนวโนม้การบรรลุเป้าหมาย 
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2. บทบาทการตรวจสอบ (Auditing) การตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์

เพื่อมุ่งเนน้การตรวจสอบเช่นเดียวกบัองค์กรตรวจสอบอิสระหรือศาล แต่มิติการตรวจสอบโดยกลไกการ

ตรวจราชการน้ีมีในฐานะกลไกตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหารซ่ึงมีบทบาทการตรวจสอบการด าเนินการ   

ท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ รวมถึงไม่สอดคลอ้งกบันโยบายหรือจะท าให้ไม่

บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่ีผูต้รวจราชการมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ           

ท่ีรับผิดชอบหรือผูรั้บการตรวจให้ด าเนินการแกไ้ขให้ลุล่วง หากไม่ด าเนินการก็รายงานต่อนายกรัฐมนตรี

ได้1 ส่วนกรณีการตรวจสอบทุจริต การกระท าผดิกฎหรือละเมิดกฎหมายนั้น กลไกการตรวจราชการสามารถ

ตรวจสอบโดยด าเนินการสอบสวนขอ้ร้องเรียนหรือหากพบเหตุซ่ึงสมควรก็ประสานการด าเนินการไปยงั

หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีได ้ซ่ึงในระบบการตรวจสอบการใชอ้ านาจของ

ประเทศไทยมีหน่วยงานตรวจสอบมากมาย 

3. บทบาทการให้ค  าแนะน าและเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (Consulting and 

Mentoring) การตรวจราชการท่ีมีบทบาทในการใหค้  าปรึกษา แนะน าและให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา ผูต้รวจราชการท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ   

ตรวจราชการและนอกเหนือจากการตรวจราชการ 

4. การริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ (Initiating new policy) เป็นบทบาทท่ีการตรวจราชการสามารถเสนอ

แนวทางแกไ้ขปัญหาใหม่ ๆ ไม่ใช่เพียงในเชิงนโยบายเท่านั้น แต่รวมถึงการทบทวนนโยบายเดิม การเสนอ

มาตรการใหม ่ๆ หรือการออกแบบตวัช้ีวดัใหม่เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยตรง 

ท่ามกลางบทบาททั้งส่ีดา้นยงัมีบริบทความทา้ทายท่ีเขา้มามีผลกระทบต่อระบบตรวจราชการแบบ

บูรณาการในยคุสมยัต่อจากน้ี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขอ้ 12 (1)(2)(3) ขอ้ 18 และขอ้ 21 
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ภาพท่ี 3.2 ความทา้ทายท่ีมีผลกระทบต่อระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

1. การตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management) การบริหาร

จดัการเชิงพื้นท่ีเป็นความทา้ทายของระบบการตรวจราชการท่ีจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเขา้มามี

ส่วนร่วมในการตรวจราชการ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการ         

เชิงพื้นท่ีจะท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพฒันาในพื้นท่ีเป็นการสร้าง

โอกาสในการพฒันาศกัยภาพและภูมิสังคมของพื้นท่ี   

2. ระบบการตรวจราชการท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เป็นประโยชน์ (Technology and 

Information) ในปัจจุบนักล่าวไดว้่าเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทอยา่งมากทั้งในชีวิตประจ าวนัของประชากร

บนโลก ทั้งหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงาน เช่น องคก์าร

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: 

OECD) มีการใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในหน่วยตรวจสอบ และแบ่งปันขอ้มูลเพื่อ

ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของงาน นอกจากการ OECD แลว้ หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาอยา่ง The Council of 

the Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE) ก็ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการเผยแพร่การ

ด าเนินการตรวจราชการ และใช้เวบ็ไซตรั์ฐบาลกลางเป็นช่องทางในการรับฟังขอ้เสนอแนะจากประชาชน 

รวมทั้งพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นศูนยป์ระมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั จากบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเขา้มามี
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ส่วนอยา่งมากในการพฒันาของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ในอนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งมีบทบาทท่ีจะช่วยให้

เกิดการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานของรัฐ 

3. การตรวจราชการเพื่อความสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การ  

ตรวจราชการมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ในการปฏิบติังานของผูต้รวจราชการ     

ควรตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรม และส่งเสริมให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม

หลกัคุณธรรม เกิดความคุม้ค่าสูงสุด ผลการปฏิบติังานตอ้งปลอดจากทุจริตและสร้างความโปร่งใสได ้อีกทั้ง

ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ยิ่งไปกวา่นั้น ระบบการตรวจราชการ

ตอ้งสามารถช่วยใหก้ารด าเนินงานของหน่วยรับตรวจนั้นมีความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาลดว้ย 

4. ระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) ท่ีมีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยง

หน่วยงานต่างๆ ทั้ง กระทรวง ทบวง กรม เขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตั้งแต่การ

ประสานงาน การแบ่งปันข้อมูลการตรวจราชการในหน่วยงานตรวจราชการอ่ืน ๆ รวมทั้ งเช่ือมโยง

หน่วยงานเขา้มามีส่วนในการตรวจราชการและแกไ้ขปัญหาของแต่ละพื้นท่ี กล่าวคือ เป็นการเช่ือมโยงและ

บูรณาการหน่วยงานในระบบตรวจราชการด้วยกัน หน่วยงานในระบบตรวจราชการกบัหน่วยรับตรวจ

ทั้งหลาย และหน่วยงานในระบบตรวจราชการกบัประชาชน 

5. การตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk Reduction) เป็นความทา้ทายเก่ียวกบับทบาท

ของการตรวจราชการแบบมืออาชีพท่ีจะตอ้งมีบทบาทเชิงป้องกนั ช่วยป้องกนัความเสียหายหรือผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึน ความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดอาจส่งผลต่อความสูญเสียขององค์กร ภายใต้ความท้าทายน้ี     

ผูต้รวจราชการต้องสามารถระบุความเส่ียง และเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเส่ียงได้ เพื่อให ้         

การตรวจราชการสามารถบรรลุบทบาทของการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

จากความทา้ทายท่ีเขา้มีผลกระทบ การตรวจราชการจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกระดบัการตรวจราชการให้

เป็นมาตรฐาน ในท่ีน้ี คณะผูว้ิจยัไดย้กมาตรฐานการตรวจราชการและประเมินผล (Quality Standard for 

Inspection and Evaluation and Efficient) ของสภาว่าด้วยความซ่ือสัตยแ์ละประสิทธิภาพของการ           

ตรวจราชการ (Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency: CIGIE) ของสหรัฐอเมริกา 

ประกอบไปดว้ยมาตรฐาน 14 ประการ  ทั้งน้ี ในการประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หลกัการ

เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของระบบตรวจราชการไทย ซ่ึงสามารถสรุปได ้11 ประการ รายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3.3 หลกัการมาตรฐานดา้นการตรวจราชการ 

 

1. หลักสมรรถนะ หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีในงานตรวจราชการควรมี

สมรรถนะ ความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน บุคลากรในสายงานตรวจราชการตอ้งมีความรู้ ทกัษะ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   เช่น ความรู้เก่ียวกับการประเมิน 

กระบวนการตรวจราชการ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ เป็นตน้ 

2. หลักอิสระ หลกัความอิสระในท่ีน้ีหมายถึงการตรวจราชการตอ้งไม่ถูกแทรกแซงโดยหน่วยงาน

ของรัฐภายนอกฝ่ายบริหาร รวมถึงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงเป็นหน่วยรับตรวจ การติดตามตรวจสอบของ

ผูต้รวจราชการสามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ

ไว ้แต่เน่ืองจากหน่วยงานตรวจราชการเป็นหน่วยงานภายในระบบบริหารจึงยงัอยู่ภายใตก้ารก ากบัและ

บงัคบับญัชาตามสายการบริหารราชการ 

3. หลักการวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ หมายถึง ในการวางแผน การตรวจราชการ และการรายงานตอ้ง

ผา่นการวนิิจฉยั/พิจารณาอยา่งเป็นมืออาชีพเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 



66 
 

4. หลักควบคุมคุณภาพ หมายถึง ส านักตรวจราชการควรมีการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจราชการ ควรมีการพฒันาจดัท านโยบายและวิธีการขั้นตอนการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบติังานให้มีความสอดคลอ้งมาตรฐานการ

ตรวจสอบและประเมินผล (Quality Standards for Inspection and Evaluation)  

5. หลกัการวางแผน หมายถึง การตรวจราชการตอ้งผา่นการวางแผนท่ีเพียงพอ มีการจดัท ามาตรฐาน

ในการวางแผนข้ึนเพื่อให้มัน่ใจวา่การก าหนดประเด็นในการตรวจราชการไดผ้่านการศึกษาวิเคราะห์อย่าง

เพียงพอและมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน การวางแผนตอ้งผ่านการวิเคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบ

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การตรวจราชการสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6. หลักการรวบรวมและบันทึกหลักฐานเพื่อใช้ในการวางแผนและการตรวจราชการ  หมายถึง       

การรวบรวมขอ้มูลควรมีขั้นตอนและกลไกท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อสนับสนุนให้การตรวจ

ราชการสามารถบรรลุเป้าหมาย ผูต้รวจราชการตอ้งสามารถมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตรวจราชการ

เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือถือได ้อีกทั้ง ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและมีระบบการจดัเก็บ

ท่ีเหมาะสม เพราะขอ้มูลท่ีใชใ้นการตรวจราชการเป็นส่ิงส าคญั หากมีการจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนช่วยท าใหก้ารวิเคราะห์สรุปขอ้คน้พบและการให้ขอ้เสนอแนะ

ท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารตรวจราชการ อีกทั้ง เป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารต่อสาธารณะ

ต่อไปดว้ย 

7. หลกัการตรงต่อเวลา หมายถึง การตรวจราชการควรมีกระบวนการและรายงานท่ีตอ้งเสร็จส้ินใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงหลกัการขอ้น้ีจะช่วยให้มัน่ใจวา่การตรวจราชการเป็นปัจจุบนั ในระหวา่งการตรวจ

ราชการเม่ือพบปัญหาสามารถแจง้เตือนหน่วยงานใหแ้กไ้ขไดอ้ยา่งทนัการณ์ 

8. หลักการต่อต้านการฉ้อโกง การท าผิดกฎหมาย และการละเมิด หมายถึง ผูต้รวจราชการควรส่ง

สัญญาณเตือนถึงความเป็นไปไดข้องการฉอ้โกง การกระท าผดิกฎหมาย และการละเมิด และควรติดตามและ

น าเสนอไปยงัหน่วยงานท่ีควบคุมก ากับดูแลเพื่อการตรวจสอบและส่งต่อไปหน่วยงานตรวจสอบตาม

กฎหมาย  

9. หลักการรายงานและติดตาม หมายถึง รายงานการตรวจราชการจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น

ข้อเท็จจริงถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ และเสนอข้อสรุปข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา           

การรายงานผลการตรวจราชการอาจรายงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน การกล่าวรายงาน 

น าเสนอเป็นวิดีโอ หรือสไลด์น าเสนอผลงาน ทั้งน้ีควรมีการจดัท าเอกสารรายงานผลการตรวจราชการท่ี

สามารถเรียกดูได ้โดยเน้ือหาในรายงานตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องการตรวจราชการท่ีชดัเจนเป็นรายงานท่ี
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ทนัต่อการแก้ไขปัญหา และรายงานต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนและเขียนอย่างกระชับ ส่วนการ

ติดตามเป็นการติดตามต่อหน่วยรับตรวจราชการวา่มีการด าเนินการแกไ้ขเสร็จส้ินตามขอ้เสนอแนะภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงการติดตามจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการวดัผลส าเร็จของการตรวจราชการ

ได ้ 

10. หลกัการวดัผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กลไกการวดัประสิทธิผลของการตรวจราชการ ทั้งในแง่

ของผลผลิต (Outputs) เช่น ปริมาณของค าแนะน าท่ีถูกน าไปใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง และผลลพัธ์ 

(Outcomes) เช่น ผลจากการตรวจราชการน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนโยบาย ซ่ึงหลกัการน้ีจะท าให้มัน่ใจ       

ว่าการตรวจราชการสามารถช่วยการด าเนินโครงการ แผนงานตามนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ       

มากข้ึน 

11. หลักการบริหารความสัมพันธ์และการส่ือสาร หมายถึง ส านกัตรวจราชการควรอ านวยความ

สะดวกใหเ้กิดความสัมพนัธ์เชิงบวกและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น 

หน่วยงานตรวจราชการ หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในระหว่างการตรวจราชการ ควรมีการประสาน

ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจราชการให้กบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจ เช่น วตัถุประสงคใ์นการตรวจ

ราชการ กรอบระยะเวลา ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เป็นตน้ ส านกัตรวจราชการควรมุ่งส่งเสริมการส่ือสารท่ีเปิดกวา้งใน

ทุกระดบั ควรมีการแจง้ขอ้คน้พบให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน   

นั้น ๆ การให้ข้อเสนอแนะควรใช้รูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ          

ท่ีรวดเร็วและสม ่าเสมอ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบการตรวจราชการ (ท่ีพึงประสงค์) บริบทและ

ความทา้ทายท่ีจะกระทบต่อการตรวจราชการ และมาตรฐานดา้นการตรวจราชการในระดบัสากล สามารถ

น ามาพฒันาเป็นกรอบในการวเิคราะห์เพื่อพฒันาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 3.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.1 เคร่ืองมือและวธีิรวบรวมข้อมูลในการวจัิย 

 3.1.1 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 

  เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์ และระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ  โดยมีประเด็นค าถามหลกัในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1. สถานการณ์และสภาพปัญหาของการตรวจราชการในปัจจุบนั 

2. จุดแขง็และจุดอ่อนของระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3. ความคิดเห็นของท่านต่อความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีจะมีผลต่อระบบการตรวจราชการ (อะไร

คือความทา้ทายใหม่) 

4. มาตรฐานและการประเมินผลระบบการตรวจราชการควรเป็นอยา่งไร 

5. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
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 ส าหรับการระดมความคิดเห็น เป็นการระดมความคิดเห็นในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประเด็นการ

ระดมความคิดเห็นพฒันาข้ึนจากการสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการระดมความ

คิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในเชิงลึก ภายใตป้ระเด็นการระดมความคิดเห็นต่อไปน้ี 

1. แนวทางการพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 

2. การก าหนดประเด็นส าหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3. บทบาทหรือแนวทางสนบัสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านกันายกรัฐมนตรี 

 
3.1.2 เคร่ืองมือเชิงปริมาณ  

เคร่ืองมือเชิงปริมาณ มีการพฒันาจากกรอบแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้  และเพื่อพฒันาระบบการ

ตรวจราชการของไทยให้เป็นมาตรฐานระดบัเดียวกบัสากล ในการพฒันาแบบสอบถามได้พิจารณาให้มี

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจและประเมินของ CIGIE ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นหลักการ               

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการเพื่อยกระดบัการตรวจสอบของ OECD นอกจากน้ี การพฒันาแบบสอบถามดงักล่าว

ยงัได้พิจารณาให้สอดคล้องกบัหลกัการบริหารองค์กร เพื่อให้องค์กร/หน่วยงานตรวจราชการของไทยมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า กรอบแนวคิดของ Mckinsey2 เป็นกรอบท่ีครอบคลุม

และเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ร/หน่วยงานการตรวจราชการของไทย  

จากกรอบแนวคิดท่ีกล่าวมา และหลักการต่างๆ ท่ีน ามาใช้พฒันาแบบสอบถามเพื่อพฒันาและ

ปรับปรุงระบบการตรวจราชการของไทย ไดน้ าไปสู่การสังเคราะห์ประเด็นค าถามซ่ึงใช้กรอบของทฤษฎี

ระบบในการพฒันาค าถาม จึงไดป้ระเด็นค าถามในแบบสอบถามตามความทา้ทาย 5 ดา้น ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Mckinsey’s 7s Frameworkประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. กลยทุธ์ (Strategy) 2.โครงสร้าง (Structure) 3. ระบบ (System) 4. ทกัษะ 

(Skills) 5. บุคลากร (Staff) 6. รูปแบบ (Style) 7. ค่านิยมร่วม (Shared  values) 
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ตารางที ่3.1 การพฒันาแบบสอบถามตามกรอบทฤษฎรีะบบและความท้าทายของการตรวจราชการแบบบูรณาการ 5 ด้าน 

ความท้าทาย Input Process Output Outcome Impact 
1. Area base management 
(การตรวจราชการท่ีส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งนโยบายประเทศกบั
พ้ืนท่ี) 
 
 
 

 งบประมาณ 

 บุคลากร 

 ทรัพยากร 

 กฎหมายและกฎระเบียบ 
 

1. การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 
2. การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการตรวจ
ราชการ 
4. การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 

 ปัญหาและความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ีไดรั้บการ
บ่งช้ีและเสนอต่อผูมี้อ  านาจ
ในการก าหนดนโยบาย 

 

 การตรวจราชการท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันาท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งนโยบาย
ประเทศกบัพ้ืนท่ี 

 ระบบตรวจราชการท่ีเป็นกลไกอนัมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการยอมรับ มี
คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม 

2. Technology and 
Information (ระบบการตรวจ
ราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
อ านวยความสะดวกในการ
ตรวจราชการ เช่น การ
แบง่ปันขอ้มูล เป็นฐานขอ้มูล
ของระบบการตรวจราชการ 
เป็นช่องทางเขา้ถึงและให้
ขอ้มูลกบัประชาชน) 

 งบประมาณ 
 บุคลากร 
 ทรัพยากร 
 กฎหมาย และกฎระเบียบ 

1. การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 
2. การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการตรวจ
ราชการ 
4. การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 
 

 ระบบสนบัสนุนขอ้มูล 
 กลไกการให้และรับ

ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ระบบการตรวจราชการ

ท่ีทนัการณ์ 

 การมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนอ่ืนๆ นอกฝ่าย
บริหาร  

 ลดความซ ้ าซอ้นในการ
ใชท้รัพยากรเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วของ
การตรวจและการ
รายงานผล 

 
3.Good Governance (ระบบ
ตรวจราชการท่ีมีและส่งเสริม
ใหเ้กิดการบริหารจดัการ
ภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล) 

 ทรัพยากร 
 บุคลากร 
 

1. การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 
2. การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการตรวจ

 ระบบตรวจราชการท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมาย
และกฎระเบียบ มีความ
โปร่งใส มีส่วนร่วมจาก

 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐของหน่วยท่ีรับ
ตรวจเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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ความท้าทาย Input Process Output Outcome Impact 
 

 
ราชการ 
4. การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 

ทุกภาคส่วน มีความ
คุ ้ ม ค่ า  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ และเป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรม 

4.Integration (ระบบการ
ตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและ
บูรณาการ เช่น งบประมาณ 
แผน บุคลากร ฯลฯ ระหวา่ง
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ภาค
ประชาชน และเอกชน) 

 กฎหมายและ
กฎระเบียบ  
 บุคลากร 
 ทรัพยากร 

1. การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 
2. การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการตรวจ
ราชการ 
4. การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 

 ระบบฐานขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงและสามารถ
เขา้ถึงได ้

 การลดขั้นตอนและ
ความซ ้ าซอ้นในการใช้
ทรัพยากร 

 กลไกการส่งต่อ
ประเดน็คน้พบจากการ
ตรวจราชไปยงั
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกท่ีรับผดิชอบ 

 ระบบการตรวจสอบ
อ านาจรัฐมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

5.Risk Reduction (ระบบ
ตรวจราชการท่ีมีบทบาท
ช้ีแนะ หรือแนะน าในเชิง
ป้องกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความ
เสียหาย ขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต) 

 บุคลากร 
 ทรัพยากร 

1. การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 
2. การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 
3. การรายงานผลการตรวจ
ราชการ 
4. การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 

 ขอ้เสนอแนะต่อ
หน่วยงานผูรั้บตรวจ 

 การบริหารราชการของ
หน่วยงานผูรั้บตรวจ
เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง 

 

 หน่วยงานรับตรวจ 
เช่ือมัน่ ใหค้วามร่วมมือ 
และด าเนินการตามขอ้
ช้ีแนะ  
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ตารางที ่3.2 ประเด็นค าถามตามความท้าทายของการตรวจราชการแบบบูรณาการ 5 ด้าน 
องค์ประกอบของการ

ประเมิน 
ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 

CIGIE 
ความสอดคล้องกบั

เป้าหมายการตรวจราชการ 
ความสอดคล้องกบั

กระบวนการตรวจราชการ 
ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
1.  ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหาร
เ ชิ ง พ้ืน ท่ี  (Area base 
management)   
 

(1) ประเด็นตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการมี
การเช่ือมโยงนโยบายของรัฐบาลและประเด็นปัญหาของ
พ้ืนท่ี 

 หลกัสมรรถนะ 

 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ
อาชีพ 

 หลกัการวางแผน 

 หลักกา รรวบรวม
และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 ก า ร จั ด ท า แ ผน ก า ร
ตร ว จ ร า ชก า ร แ บบ
บูรณาการ 

 Strategy 

(2) กระบวนการจดัท าแผนการตรวจราชการเอ้ือให้เกิด
การเช่ือมโยงนโยบายของประเทศกับปัญหาและความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวนิิจฉยัอย่าง

มืออาชีพ 
 หลกัการวางแผน 
 หลักก ารรวบรวม

และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 ก า ร จั ด ท า แ ผน ก า ร
ตร ว จ ร า ชก า ร แ บบ
บูรณาการ 
 

 Strategy  
 System  

(3) การวางแผนการตรวจราชการมีตวัแทนจากพ้ืนท่ี เช่น 
ส่วนจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวางแผน 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 
 

 ก า ร จั ด ท า แ ผน ก า ร
ตร ว จ ร า ชก า ร แ บบ
บูรณาการ 

 

 System  
 Staff  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
(4) การวางแผนการตรวจราชการมีผูแ้ทนจากหน่วยรับ
ตรวจราชการเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดประเด็นการตรวจ
อยา่งเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวางแผน 

 เชิงรุกและบูรณาการ  ก า ร จั ด ท า แ ผน ก า ร
ตร ว จ ร า ชก า ร แ บบ
บูรณาการ 

 System  
 Staff  

(5) ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนมีคุณสมบัติ
และความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการตรวจราชการของแต่
ละพ้ืนท่ี 

 หลกัสมรรถนะ 
 

 ความเป็นมืออาชีพ  การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 Staff  
 Skill  

(6) การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีตวัแทนจาก
พ้ืน ท่ี  เ ช่น  ส่วนจังหวัด  หรือท้อง ถ่ินในสัดส่วน ท่ี
เหมาะสม 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 
 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 
 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 System  
 Skill  

(7) การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีผูแ้ทนจาก
หน่วยรับตรวจราชการเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการรายงานและ

ติดตาม 
 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 System  
 Staff  

(8) หน่วยงานในพ้ืนท่ีได้รับรายงานผลสรุปการตรวจ
ราชการและข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมและ
เหมาะสม 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 หลักกา รรวบรวม
และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 Structure  
 System  

(9) ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับรายงานผลสรุปการตรวจ
ราชการและการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะอย่างรวดเร็ว 
และเหมาะสม 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 System  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 

 หลักกา รรวบรวม
และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

(10) ขอ้มูลท่ีส าคญัจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ไดถู้ก
น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในรายงานการตรวจราชการ
อยา่งเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวนิิจฉยัอยา่ง

มืออาชีพ 
 หลกัการรวบรวม

และบนัทึกหลกัฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System  

(11) หน่วยรับตรวจเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการตรวจราชการ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลั ก ก า ร ค ว บ คุ ม

คุณภาพ 
 หลกัการรายงานและ

ติดตาม 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System 
 Style  
 Skill  
 Staff  

2. ระบบการตรวจราชการท่ี
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้

(1) มีระบบฐานขอ้มลูท่ีเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเด็นท่ี
ตรวจอยา่งเพียงพอและเขา้ถึงไดง่้าย 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 System  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
เป็นประโยชน์ (Technology 
and information)  
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพ 
 หลกัการวางแผน 
 หลักกา รรวบรวม

และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

(2) มีระบบการเช่ือมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน เพ่ือ
สนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวางแผน 
 หลักกา รรวบรวม

และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System 

(3) ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใหข้อ้มลูท่ีสนบัสนุนการ
ตรวจราชการไดอ้ยา่งสะดวก 

 หลักกา รรวบรวม
และบันทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System 
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

(4) มีคู่มือการตรวจราชการเพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจ
ราชการส าหรับผูต้รวจราชการและผูแ้ทนภาคประชาชนท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 หลกัสมรรถนะ 
 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 
 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System 
 Skill  
 Staff  

(5) ผูต้รวจราชการมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หลกัสมรรถนะ 
 

 ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Skill  
 Staff  

(6) ผูช่้วยผูต้รวจราชการ เจา้หน้าท่ีสนับสนุนการตรวจ
ราชการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจ
ราชการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัการณ์ 

 หลกัสมรรถนะ 
 

 ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน

 Skill  
 Staff  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

(7) มีระบบ/ฐานข้อมูลสนับสนุนท่ีสามารถเรียกใช้ได้
ทนัทีในระหวา่งการลงพ้ืนท่ีตรวจ และการเขียนรายงาน 

 หลักก ารรวบรวม
และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 System  

3. การตรวจราชการเพื่อความ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)  
 
 

(1) มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจริยธรรม
ในการตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชดัเจนและเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัอิสระ 
 หลั ก ก า ร ค วบ คุ ม

คุณภาพ 
 หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง การท าผิด
กฎหมาย การละเมิด 
 

 ความเป็นมืออาชีพ  การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Strategy  
 Skill  
 Shared values  

(2) ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสมตั้ งแ ต่การจัดท าแผนจน ถึงการ ติดตาม
ประเมินผลการตรวจราชการ 

 หลกัอิสระ 
 หลกัควบคุมคุณภาพ 
 หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง การท าผิด

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ทนัสมยั ทนัการณ์ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 Strategy  
 System  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
กฎหมาย และการ
ละเมิด 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

(3) รายงานผลและขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการได้
ถูกน าไปใช ้เพื่อให้มีการด าเนินการตามนโยบายหรือการ
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 หลักการวัดผลการ
ปฏิบติังาน 

 หลั ก ก า ร วิ นิ จ ฉั ย
อยา่งมืออาชีพ 
 

  การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Strategy 
 Structure  
 System  

(4) ผูต้รวจราชการและผูช่้วยผูต้รวจราชการมีการปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
จริยธรรมในการตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชัดเจนและ
เหมาะสม  

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง การท าผิด
กฎหมาย และการ
ละเมิด 
 

 ความเป็นมืออาชีพ  การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Skill  
 Staff  
 Shared values  

(5) มีหลกัประกันความอิสระในการตรวจราชการ เช่น 
กฎหมาย  การ ถ่ วง ดุลจากภาค ส่ วน ท่ีหลากหลาย 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเพียงพอ ฯลฯ 

 หลกัอิสระ 
 หลกัการต่อตานการ

 ความเป็นมืออาชีพ  การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 Strategy  
 System  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
ฉ้อโกง การท าผิด
กฎหมาย และการ
ละเมิด 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Shared values  

(6) มีการเผยแพร่ขอ้มลูกระบวนการตรวจหรือรายงานผล
การตรวจราชการท่ีจ าเป็นและเหมาะสมสู่สาธารณะ 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 หลกัการต่อตา้นการ
ฉ้อโกง การะท าผิด
กฎหมาย และการ
ละเมิด 

 ทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 System  

(7) การตรวจราชการมีผลท าให้การด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 หลกัอิสระ 
 หลกัการรายงานและ

ติดตาม 
 หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง การท าผิด
กฎหมายและการ
ละเมิด 

  การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Strategy  
 System  
 Shared values 

(8) กฎหมายและกฎระเบียบมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การตรวจราชการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 หลกัสมรรถนะ  ความเป็นมืออาชีพ  การจดัท าแผนการตรวจ  Strategy 
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 

 หลกัอิสระ 
 หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง การท าผิด
กฎหมายและการ
ละเมิด 

 หลักการวัดผลการ
ปฏิบติังาน 

 
 

ราชการ 
 การตรวจราชการใน

พ้ืนท่ี 
 การจัดท ารายงานผล

การตรวจราชการ 
 การติดตามประเมินผล

การตรวจราชการ 

 Shared value  

4. ระบบการตรวจราชการท่ี
เ ช่ื อมโย งและบู รณ าก า ร 
(Integration)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การออกแบบระบบตรวจราชการได้บูรณาการการ
ตรวจราชการของกระทรวงและส านักนายกรัฐมนตรีให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Strategy  
 Structure  
 Shared values 

(2) กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือใน
ขั้นตอนการจดัท าแผนการตรวจราชการมีความเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวางแผน 
 หลั ก ก า ร วิ นิ จ ฉั ย

อยา่งมืออาชีพ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 

 การจดัท าแผนการตรวจ
ราชการ 

 Style 
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักการรวบรวม
และบนัทึกหลกัฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

(3) กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือใน
ขั้นตอนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการมีความเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

อาชีพ 
 หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 
 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 Style 

(4) กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือใน
ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจราชการมีความเหมาะสม  

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

อาชีพ 
 หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์ และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ  การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 
 

 Style 

(5) กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือใน
ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีความ
เหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 Style 
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพ 
 หลกัการรายงานและ

ติดตาม 
 หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์ และ
การส่ือสาร 

(6) มีระบบและกลไกการส่งต่อประเดน็ขอ้คน้พบจากการ
ตรวจราชการไปยงัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน 

 หลักก ารรวบรวม
และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์  และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานการ
ผลตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 System  

(7) มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้ า
ช้อนในการวางแผนการตรวจราชการท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวนิิจฉยัอย่าง

มืออาชีพ 
 หลกัการวางแผน 
 หลักก ารรวบรวม

และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 ก า ร จัด ท า แ ผนก า ร
ตรวจราชการ 

 Strategy  
 System  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
ความสัมพันธ์และ
การส่ือสาร 

(8) มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้ า
ชอ้นในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวนิิจฉยัอย่าง

มืออาชีพ 
 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์  และ
การส่ือสาร 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 

 Strategy  
 System  

(9) มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้ า
ชอ้นในการรายงานผลการตรวจราชการท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

อาชีพ 
 หลักก ารรวบรวม

และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความทนัสมยั ทนัการณ์ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 กา รร า ย ง านผลก า ร
ตรวจราชการ 

 Strategy  
 System  

5 .  ก า รตรวจร าชก า ร ท่ี มี
บทบาทในเชิงป้องกัน (Risk 
reduction) 
 

(1) ผูต้รวจราชการมีความเช่ียวชาญและให้ขอ้เสนอแนะ
แก่หน่วยรับตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัวินิจฉัยอย่างมือ

อาชีพ 
 หลักก ารรวบรวม

และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ

 ความเป็นมืออาชีพ  การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

 Skill  
 Staff  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
reporting 

 หลกัการรายงานและ
ติดตาม 

 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์  และ
การส่ือสาร 

 หลกัการตรงต่อเวลา 
 

(2) การรายงานผลการตรวจราชการและขอ้เสนอแนะมี
การน าเสนอขอ้เท็จจริงอย่างแม่นย  า เป็นธรรม ไม่มีอคติ 
และโนม้นา้วใจใหเ้กิดการพฒันาไม่ใช่การต าหนิ 

 หลกัสมรรถนะ 
 หลกัการวนิิจฉยัอย่าง

มืออาชีพ 
 หลกัควบคุมคุณภาพ 
 หลักก ารรวบรวม

และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 หลกัตรงต่อเวลา 
 หลักการต่อตา้นการ

ฉ้อโกง  การท าผิด
กฎหมาย และการ
ละเมิด 

 หลกัการรายงานและ

 ความเป็นมืออาชีพ  การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 System  
 Strategy  
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องค์ประกอบของการ
ประเมิน 

ค าถาม ความสอดคล้องกบัหลัก 
CIGIE 

ความสอดคล้องกบั
เป้าหมายการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
กระบวนการตรวจราชการ 

ความสอดคล้องกบั
หลกัการพฒันา

องค์กร 
ติดตาม 

(3) มีระบบท่ีสร้างความมัน่ใจกับประชาชนในการให้
ขอ้มลูหรือแจง้เบาะแสอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หลั ก ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพ 

 หลักก ารรวบรวม
และบนัทึกหลักฐาน
เพื่อการวางแผนและ
การตรวจราชการ 

 เชิงรุกและบูรณาการ 
 ความเป็นมืออาชีพ 

 การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจ 

 ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการตรวจ
ราชการ 

 Strategy  
 System  

(4) หน่วยรับตรวจมีความเช่ือมัน่ให้ความร่วมมือ และ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

 หลักการต่อตา้นการ
ฉ้อโกง  การท าผิด
กฎหมาย และการ
ละเมิด 

 หลกัการรายงาน 
 ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร

ความสัมพันธ์  และ
การส่ือสาร 

 ความเป็นมืออาชีพ  การตรวจราชการใน
พ้ืนท่ี 

 การจัดท ารายงานผล
การตรวจราชการ 

 การติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

 Strategy  
 System  
 Style  
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 จากประเด็นค าถามดงักล่าว คณะผูว้ิจยัได้พฒันาเป็นขอ้ค าถามแล้วทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) ด้วยการประชุมร่วมกันกับผู ้เ ช่ียวชาญด้านการตรวจราชการแบบบูรณาการ              

จ  านวน 5 ท่านจากส านักตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเน้ือหาและรูปแบบของ

แบบสอบถามทั้งหมดแลว้น ากลบัไปปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ จากนั้นไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้

ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง (Try out) ซ่ึงเป็นกลุ่มเจ้าหน้าท่ีในระบบการตรวจราชการของส านัก

นายกรัฐมนตรีจ านวน 30 ท่าน จากนั้นไดน้ าผลจากการตอบแบบสอบถามไปหาความเท่ียงของเคร่ืองมือ  

ดว้ยวธีิ Cronbach's alpha ไดค้่า 0.975   จึงไดน้ าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลในกลุ่มเป้าหมายจริง 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2.1 กลุ่มตัวอย่างเพือ่เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมความคิดเห็น กลุ่มตวัอย่าง

การสัมภาษณ์เชิงลึก ใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยเกณฑ์ท่ีใชก้  าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจะแบ่งตาม

ลกัษณะการมีบทบาทในการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งส้ิน 22 ท่าน 

ประกอบดว้ย  

 1) ผูบ้ริหารระบบการตรวจราชการ 2 ท่าน  

 2) ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 9 ท่าน  

 3) ผูต้รวจราชการกระทรวงและผูต้รวจราชการกรม 2 ท่าน  

 4) ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ 2 ท่าน  

 5) ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 2 ท่าน  

 6) หน่วยรับตรวจราชการ 5 ท่าน ทั้งน้ี หน่วยรับตรวจราชการจะเลือกจาก 5 กระทรวงหลกั ไดแ้ก่ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งการระดมความคิดเห็นประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 9 ท่าน  

 2) ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ 10 ท่าน  

 3) ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 10 ท่าน 

 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มแรก คือ ผูต้รวจราชการทั้งหมดของส านกันายกรัฐมนตรี กลุ่มท่ีสอง 

คือ ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีและผูอ้  านวยการส่วนงานต่าง ๆ ในส านกัตรวจราชการ ส านกั
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นายกรัฐมนตรี รวม 10 ท่าน และกลุ่มท่ีสาม ตวัแทนท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านส่ิงแวดล้อม เน้นผูท่ี้มาจากจงัหวดัในเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี 

นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จ านวนรวม 10 ท่าน 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพือ่เกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ค านวณจากประชากร 3 กลุ่มหลักท่ีเป็นผูต้รวจ

ราชการกระทรวงและกรม ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ทั้งส้ิน  614 คน 

โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่  N/2+N(e)2 ท าให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 243 คน หลงัจากนั้นใชว้ิธีสุ่ม

ตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) เพื่อให้ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสัดส่วนสะทอ้นจ านวน

ประชากรแต่ละกลุ่มโดยมีกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 1) ผูต้รวจราชการ 94 ท่าน 2) ผูช่้วยผูต้รวจราชการ 98 ท่าน 6) 

ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 51 ท่าน 

 ส าหรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระดมความคิดเห็น และเก็บ

แบบสอบถาม ตลอดจนผลจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ริง สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3.3 กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 
 

 
 

ล าดับที ่

 
 

ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างการ
สัมภาษณ์ 
เชิงลกึ 

กลุ่มตัวอย่างการ
ระดมความคิดเห็น 

กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับเกบ็
แบบสอบถาม 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

1 ผูบ้ริหารระบบการตรวจราชการ 2 2 - - - - 

2 ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 9 7 9 7 9 5 

3 3.1 ผูต้รวจราชการกระทรวง 1 2 - - 60 65 

3.2 ผูต้รวจราชการกรม 1 1 - - 25 35 
4 ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน

งานตรวจราชการ 
      

4.1 ผูช่้วยผูต้รวจส านกันายกรัฐมนตรี 2 2 10 6 28 25 

 4.2 ผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวง - - - - 70 86 
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ล าดับที ่

 
 

ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างการ
สัมภาษณ์ 
เชิงลกึ 

กลุ่มตัวอย่างการ
ระดมความคิดเห็น 

กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับเกบ็
แบบสอบถาม 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

จ านวนที่
สุ่มได้ 

จ านวนที่
เกบ็ได้จริง 

5 ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาค
ประชาชน 

2 2 10 10 51 
 

54 

6 หน่วยรับตรวจราชการ 5 4 - - - - 
รวมทั้งส้ิน 22 20 29 23 243 269 

3.3 การวเิคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา 

  ดงัท่ีกล่าวไปในตอนตน้แลว้วา่ การศึกษาคร้ังน้ีเนน้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีเชิงปริมาณควบคู่

ไปดว้ยเพื่อน าผลมาใชอ้ธิบายและเพิ่มความหนกัแน่ของขอ้มูลเชิงคุณภาพ การประมวลผลจากขอ้มูลในเชิง

คุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและระดมความคิดเห็น ข้อมูลจากทั้งสองส่วนน้ีจะเน้นประเด็น

สถานการณ์ระบบตรวจราชการในปัจจุบนั ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ขอ้เสนอแนะและแนวทางเพื่อพฒันาระบบการ

ตรวจราชการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แล้ว

น าเสนอในรูปแบบของการอธิบาย วิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ แล้วเปรียบเทียบความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี  

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ีอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการให้ค่า

คะแนนไดมี้การก าหนดค่าคะแนนตามระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

 10 
มากท่ีสุด 

   ไม่ทราบ = ไม่น ามาคิดคะแนน 
   ไม่มีเลย = ไม่น ามาคิดคะแนน 
   1.00 - 2.00 = นอ้ยท่ีสุด 
   2.01 - 4.00 = นอ้ย 
   4.01 - 6.00 = ปานกลาง 
   6.01 - 8.00 = มาก 
   8.01 - 10.00 = มากท่ีสุด 
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  ในการประเมินระบบตรวจราชการ จะแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงจะมีการก าหนดรหสั เพื่อ
ความสะดวกในการวเิคราะห์และประเมินผลดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.4 รหสัและประเด็นเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ประเดน็หลกั องค์ประกอบย่อย รหัส ค าถาม 

การตรวจราชการท่ี
สอดคลอ้งกบั
หลกัการบริหาร
เชิงพ้ืนท่ี (Area 
base management) 

 

A1=การวางแผนการตรวจราชการ
ยดึโยงกบัพ้ืนท่ีและภาคส่วนท่ี
หลากหลาย 
 

A11 (ข้อ 1) ประเดน็ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการมีการ
เช่ือมโยงนโยบายของรัฐบาลและประเดน็ปัญหาของพ้ืนท่ี 
 

A12 (ข้อ 2) กระบวนการจดัท าแผนการตรวจราชการเอ้ือใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงนโยบายของประเทศกบัปัญหาและความตอ้งการของ
พ้ืนท่ี 
 

A13 (ข้อ 3) การวางแผนการตรวจราชการมีตวัแทนจากพ้ืนท่ี เช่น 
ส่วนจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

A14 (ข้อ 4)การวางแผนการตรวจราชการมีผูแ้ทนจากหน่วยรับตรวจ
ราชการเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดประเดน็การตรวจอยา่ง
เหมาะสม 

A2=การติดตามประเมินผล
ภายหลงัการตรวจราชการ 
 

A21 (ข้อ 6)การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีตวัแทนจาก
พ้ืนท่ี เช่น ส่วนจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

A22 (ข้อ 7) การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีผูแ้ทนจาก
หน่วยรับตรวจราชการเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 

A3=รายงานผลการตรวจราชการ
เหมาะสม รวดเร็ว และน าขอ้มลู
จากภาคประชาชนมาประกอบ 

A31 (ข้อ 8) หน่วยงานในพ้ืนท่ีไดรั้บรายงานผลสรุปการตรวจ
ราชการและขอ้เสนอแนะอยา่งรวดเร็ว ครอบคลุมและ
เหมาะสม 

A32 (ข้อ 9) ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บรายงานผลสรุปการตรวจ
ราชการและการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะอยา่งรวดเร็ว และ
เหมาะสม 

A33 (ข้อ 10) ขอ้มลูท่ีส าคญัจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ไดถู้ก
น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในรายงานการตรวจราชการอยา่ง
เหมาะสม 

A4=ความเหมาะสมของท่ีปรึกษา
ผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

A41 (ข้อ 5) ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนมีคุณสมบติัและ
ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการตรวจราชการของแต่ละพ้ืนท่ี 

A5=หน่วยรับตรวจใหค้วามส าคญั
กบัการตรวจราชการ 

A51 (ข้อ 11) หน่วยรับตรวจเห็นความส าคญัและใหค้วามร่วมมือใน
กระบวนการตรวจราชการ 

ระบบการตรวจ
ราชการท่ีใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้ป็น

T1=ระบบและการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการตรวจ
ราชการ 
 

T11 (ข้อ 1) มีระบบฐานขอ้มลูท่ีเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเดน็ท่ี
ตรวจอยา่งเพียงพอและเขา้ถึงไดง่้าย 

T12 (ข้อ 2) มีระบบการเช่ือมโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน เพื่อ
สนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ 
(Technology and 
Information) 
 

 T13 (ข้อ 7) มีระบบ/ฐานขอ้มลูสนบัสนุนที่สามารถเรียกใชไ้ดท้นัที
ในระหวา่งการลงพ้ืนท่ีตรวจ และการเขียนรายงาน 

T2=ความสะดวกในการเขา้ถึงและ
ใหข้อ้มลูของประชาชน 

T21 (ข้อ 3) ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใหข้อ้มลูท่ีสนบัสนุนการ
ตรวจราชการไดอ้ยา่งสะดวก 

T3=มีคู่มือการตรวจราชการท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 

T31 (ข้อ 4) มีคู่มือการตรวจราชการเพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจ
ราชการส าหรับผูต้รวจและผูแ้ทนภาคประชาชนท่ีชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 

T4=การใชเ้ทคโนโลยขีองทีม
ตรวจราชการ 

T41 (ข้อ 5) ผูต้รวจราชการมีความสามารถในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

T42 (ข้อ 6) ผูช่้วยผูต้รวจราชการ เจา้หน้าท่ีสนบัสนุนการตรวจ
ราชการ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจราชการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัการณ์ 

การตรวจราชการ
เพื่อความ
สอดคลอ้งตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 
 

G1=นิติธรรมและคุณธรรม 
 
 
 

G11 (ข้อ 1) มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจริยธรรมใน
การตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชดัเจนและเหมาะสม 

G12 (ข้อ 4) ผูต้รวจราชการและผูช่้วยผูต้รวจราชการมีการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังานและ
จริยธรรมในการตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชดัเจนและเหมาะสม 
 
 

G13 (ข้อ 5) มีหลกัประกนัความอิสระในการตรวจราชการ เช่น 
กฎหมาย การถ่วงดุลจากภาคส่วนท่ีหลากหลาย ค่าตอบแทน
และสวสัดิการท่ีเพียงพอ ฯลฯ 

G14 (ข้อ 8) กฎหมายและกฎระเบียบมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การตรวจราชการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

G2=การมีส่วนร่วมและความ
โปร่งใส 

G21 (ข้อ 2) ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่ง
เหมาะสมตั้งแต่การจดัท าแผนจนถึงการติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ 

G22 (ข้อ 6) มีการเผยแพร่ขอ้มลูกระบวนการตรวจหรือรายงานผล
การตรวจราชการท่ีจ าเป็นและเหมาะสมสู่สาธารณะ 

G3=ความรับผดิชอบและความ
คุม้ค่า 
 

G31 (ข้อ 3) รายงานผลและขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการไดถู้ก
น าไปใช ้เพื่อใหมี้การด าเนินการตามนโยบายหรือการ
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 

G32 (ข้อ 7) การตรวจราชการมีผลท าให้การด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

ระบบการตรวจ
ราชการท่ีเช่ือมโยง
และบูรณาการ 

I1=การบูรณาการระหวา่ง
กระทรวงและส านกั
นายกรัฐมนตรี 

I11 (ข้อ 1)การออกแบบระบบตรวจราชการไดบู้รณาการการตรวจ
ราชการของกระทรวงและส านกันายกรัฐมนตรีใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
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(Integration) 
 

 
I2=กระบวนการตรวจราชการ 
 

I21 (ข้อ 2)กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือในขั้นตอน
การจดัท าแผนการตรวจราชการมีความเหมาะสม 

I22 (ข้อ 3)กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือในขั้นตอน
การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการมีความเหมาะสม 
 

I23 (ข้อ 4)กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือในขั้นตอน
การรายงานผลการตรวจราชการมีความเหมาะสม 

I24 (ข้อ 5)กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือในขั้นตอน
การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมีความเหมาะสม 

I3=ระบบและกลไกส่งต่อขอ้
คน้พบ 
 

I31 (ข้อ 6)มีระบบและกลไกการส่งต่อประเดน็ขอ้คน้พบจากการ
ตรวจราชการไปยงัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน 

I4=ระบบสนบัสนุนเพื่อลดความ
ซ ้าซอ้น 

I41 (ข้อ 7)มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้า
ชอ้นในการวางแผนการตรวจราชการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

I42 (ข้อ 8)มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้า
ชอ้นในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

I43 (ข้อ 9)มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและความซ ้า
ชอ้นในการรายงานผลการตรวจราชการท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

การตรวจราชการท่ี
มีบทบาทในเชิง
ป้องกนั (Risk 
reduction) 

 

R1=การใหข้อ้เสนอแนะของ
ผูต้รวจราชการ 
 

R1 (ข้อ 1) ผูต้รวจราชการมีความเช่ียวชาญและใหข้อ้เสนอแนะแก่
หน่วยรับตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

R2=การรายงานผลท่ีโนม้นา้วให้
เกิดการพฒันา 
 

R2 (ข้อ 2) การรายงานผลการตรวจราชการและขอ้เสนอแนะมีการ
น าเสนอขอ้เทจ็จริงอยา่งแม่นย  า เป็นธรรม ไม่มีอคติ และโนม้
นา้วใจให้เกิดการพฒันาไม่ใช่การต าหนิ 

R3=ระบบรับแจง้ขอ้มลูท่ี
น่าเช่ือถือและมัน่ใจได ้

R3 (ข้อ 3) มีระบบท่ีสร้างความมัน่ใจกบัประชาชนในการใหข้อ้มลู
หรือแจง้เบาะแสอยา่งมีประสิทธิภาพ 

R4=ความเช่ือมัน่ของหน่วยรับ
ตรวจ 

R4 (ข้อ 4) หน่วยรับตรวจมีความเช่ือมัน่ใหค้วามร่วมมือ และ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

  
 ส าหรับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได ้น าเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพและตารางเพื่อ
แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
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บทที ่4 

สถานการณ์ระบบการตรวจราชการของไทย 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงระบบการตรวจราชการของไทยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยส่วนแรกเพื่อให้เขา้ใจถึง

รูปแบบของระบบการตรวจราชการจะกล่าวถึงพฒันาการของระบบการตรวจราชการท่ีพฒันามาอย่าง

ยาวนานของไทย จากนั้นกล่าวถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ ซ่ึงเป็นหลกัการ 

กระบวนการ ตลอดจนวธีิการตรวจราชการในแต่ละระดบั ส่วนต่อไปกล่าวถึงโครงสร้างของระบบการตรวจ

ราชการทั้งในระดบัการตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี การตรวจราชการระดบักระทรวง และการตรวจ

ราชการระดับกรม สุดท้ายจะอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนของการตรวจราชการในปัจจุบันตั้ งแต่          

การเร่ิมตน้วางแผน การลงพื้นท่ีตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจ และการติดตามประเมินผลการตรวจ

ราชการ 

4.1 พฒันาการการตรวจราชการของประเทศไทย 

 การตรวจราชการของไทยมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ในท่ีน้ีจะอธิบายถึงพฒันาการ

การตรวจราชการของไทยซ่ึงสามารถอธิบายไดใ้นสองลกัษณะคือ 1.) พฒันาการของการตรวจราชการตาม

สมยัของการปกครอง ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ยุคหลกั คือ การตรวจราชการในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ์และการ

ตรวจราชการในยคุประชาธิปไตย และ 2.) พฒันาการของการตรวจราชการท่ีแบ่งตามรูปแบบของการตรวจ

ราชการ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ยคุ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 การตรวจราชการในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

1. สมยัสุโขทยั 

สมยัน้ีเป็นการเร่ิมต้นของระบบการปกครองในแบบราชอาณาจกัร มีประชากรและอาณาเขต         

ไม่ใหญ่มาก โครงสร้างระบบการปกครองมีความเรียบง่าย รูปแบบการตรวจราชการมีลักษณะท่ี

พระมหากษตัริยท์รงออกตรวจสอบและสดบัตรับฟังข่าวเก่ียวกบับา้นเมือง ปัญหาความเดือดร้อน และความ

ตอ้งการของราษฎรดว้ยพระองคเ์อง รวมทั้งทรงบริหารและควบคุมการท างานของขา้ราชการดว้ยพระองค ์

(ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และคณะ, 2545, น. 51) 
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2. สมยัอยธุยา 

สมยัน้ีระบบโครงสร้างของระบบราชการมีความซบัซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากประชากรและอาณาจกัร

ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน แต่รูปแบบของการตรวจราชการยงัคงเป็นรูปแบบท่ีพระมหากษตัริยท์รงออก

ตรวจด้วยพระองค์เองเช่นเดิม แต่การบริหารราชการสมัยน้ีมีความแตกต่างจากสมัยสุโขทัย กล่าวคือ             

มีเอกอคัรมหาเสนาบดี และเสนาบดีจตุสดมภช่์วยบริหารและควบคุมงานต่าง ๆ และในส่วนของหวัเมืองจะ

ให้พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชบริพารซ่ึงเป็นท่ีไวว้างใจคอยควบคุมดูแลการบริหารงาน นอกจากน้ี        

ยงัมีขา้ราชบริพารระดบัรองอีกต าแหน่ง คือ ยกกระบตัร ซ่ึงท าหนา้ท่ีรายงานขอ้ราชการให้พระมหากษตัริย์

ทราบทุกระยะ อาจกล่าวไดว้า่ในสมยัน้ี เจา้เมืองและยกกระบตัรเมือง ท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนผูต้รวจราชการ

แผน่ดินแทนพระมหากษตัริย ์(ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น. 51-52; จามรี ชุ่มทอง, 2554, น. 30) 

3. สมยัรัตนโกสินทร์ 

ในช่วงสมยัน้ีจะแบ่งรูปแบบของการตรวจราชการเป็นสองช่วง ได้แก่ ก่อนและหลงัการปฏิรูป    

การบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลท่ี 5 ช่วงก่อนการปฏิรูประบบการตรวจราชการยงัคงเป็นรูปแบบท่ี

คลา้ยกบัสมยัอยุธยา คือ พระมหากษตัริยท์รงออกตรวจราชการดว้ยพระองค์เอง โดยมีสมุหกลาโหมและ

เสนาบดีท าหน้าท่ีช่วยเหลือส่วนหัวเมืองต่าง ๆ อาศยัเจา้เมืองเป็นผูป้กครองและควบคุมตรวจตรา รวมทั้ง

ยกกระบตัรท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้ งเพื่อช่วยเหลือเจ้าเมืองเร่ืองอรรถคดี และคอยรายงานผลการ

ปฏิบติังานของเจา้เมืองใหพ้ระมหากษตัริยท์รงทราบ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น.52) 

ต่อมาภายหลงัจากปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดิน การตรวจราชการไดถู้กน ามาใชใ้นการบริหาร

ราชการแผน่ดินและมีระเบียบแบบแผนเป็นคร้ังแรก มีการจดัระบบการปกครองใหม้ณฑลเทศาภิบาลซ่ึงเป็น

ตวัแทนของส่วนกลางควบคุมจงัหวดัในเขตทอ้งถ่ินของแต่ละมณฑล และมีสมุหเทศาภิบาลท าหนา้ท่ีตรวจ

ราชการ ในช่วงระยะแรกสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพซ่ึงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ทรงท าหน้าท่ีตรวจราชการดว้ยพระองคเ์อง ในเวลาต่อมาไดมี้การวางระเบียบให้ผูบ้งัคบับญัชาส่วนกลาง 

รวมทั้งสมุหเทศาภิบาลและหัวหน้าหน่วยงานในภูมิภาคท าหน้าท่ีในการออกตรวจราชการดว้ย การตรวจ

ราชการรูปแบบน้ีได้ส้ินสุดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย (ทศพร              

ศิริสัมพนัธ์, 2545, น. 51-52; สมพร วรเศรษฐมงคล, 2544, น. 34-35) 
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4.1.2 การตรวจราชการในยุคประชาธิปไตย 

การตรวจราชการช่วงปี พ.ศ. 2476-2495 มีการออกพระราชบญัญติัว่าด้วยการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2476 ก าหนดต าแหน่งข้าหลวงใหญ่และข้าหลวงราชการ โดยข้าหลวงใหญ่ข้ึนตรง                

ต่อคณะรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีตรวจตรา ควบคุม ช้ีแนะกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและนโยบายอ่ืน ๆ           

ของรัฐบาลใหแ้ก่ส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน รวมทั้งด าเนินการตรวจ

ราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ส่วนขา้หลวงราชการซ่ึงอยูใ่นระดบัรองลงมานั้น 

รัฐบาลไดก้ าหนดใหก้ระทรวง ทบวง กรม สามารถแต่งตั้งข้ึนในเขตใดก็ไดต้ามความจ าเป็น โดยก าหนดให้

ขา้หลวงตรวจราชการท าหน้าท่ีควบคุม แนะน าและช้ีแจงขอ้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวง ทบวง กรม

ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น.53) 

การตรวจราชการในปี พ.ศ. 2495-2523 ช่วงน้ีมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2495 และยกเลิกระบบขา้หลวงใหญ่และขา้หลวงตรวจราชการ เน่ืองจากมีการ

ปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินใหม่ มีการก าหนดให้มี “ภาค” ในระบบราชการส่วนภูมิภาค โดย

มีต าแหน่งผูว้่าราชการภาค สังกดักระทรวงมหาดไทย ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของภาคและเป็น

ผูต้รวจราชการประจ าภาค นอกจากน้ี แต่ละกระทรวง ทบวง กรม สามารแต่งตั้งหวัหนา้ส่วนราชการประจ า

ภาคไดห้ากมีความจ าเป็น เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยผูว้า่ราชการภาคในการปกครอง บงัคบับญัชาขา้ราชการ และท า

หน้าท่ีตรวจราชการของหน่วยงานในสังกดัในเขตภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ไดมี้การจดัตั้งกรมการตรวจ

ราชการแผน่ดินในส านกันายกรัฐมนตรีข้ึน และก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการแผ่นดิน ซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ย

กบัขา้หลวงใหญ่แต่การท างานจะเน้นท่ีการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามทุจริตมากกว่าการตรวจ

ราชการปกติ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 กรมการตรวจราชการแผน่ดินไดถู้กยกเลิกไป และตั้งส านกังานปลดั

ส านกันายกรัฐมนตรีข้ึนแทน มีการปรับเปล่ียนต าแหน่งผูต้รวจราชการแผ่นดินเป็นผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัผูต้รวจราชการแผน่ดินแต่ลดบทบาทในการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม

ทุจริตลงไป จะเน้นการตรวจราชการตามแผนงานและโครงการ หรือท่ีเรียกว่าการตรวจราชการกรณีปกติ 

(ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น. 54; สมพร วรเศรษฐมงคล, 2544, น. 36)   

การตรวจราชการในปี พ.ศ. 2524-2529 ในช่วงน้ีมีการศึกษาหาแนวทางเพื่อปรับปรุงงานตรวจ

ราชการให้ด า เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการยกร่างระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการข้ึน แต่เม่ือคณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองให้หน่วยงาน  
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ต่าง ๆ พิจารณาปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัระบบใหม่ เน่ืองจากระบบการตรวจราชการระบบใหม่  

ไม่มีการก าหนดแนวทางและวิธีการตรวจราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่กลับเน้นท่ีการก าหนด

แนวทางความกา้วหนา้ของผูต้รวจราชการ และการแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งของผูต้รวจราชการ ซ่ึงถูกมอง

ว่าเป็นการก้าวก่ายอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาและการบริหารงานบุคคล ทั้งน้ี ความพยายามในการ

พฒันาระบบการตรวจราชการก็ส้ินสุดไปเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น.54) 

การตรวจราชการช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัผ่านหลกัการให้

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจราชการตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล มีการขยายอตัราก าลงัและเคร่ืองมือท่ี

จ าเป็นในการตรวจราชการและให้กระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงระบบการตรวจราชการ  

ภายหลังส านักปลัดส านักนายก รัฐมนตรี ได้จัดสัมมนาโดยเชิญผู ้เ ก่ียวข้องเข้า ร่วมสัมมนา อาทิ 

ปลดักระทรวงและอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ผูต้รวจราชการกรม และผูว้่าราชการจงัหวดั โดยผลจากการสัมมนาน าไปสู่ร่างระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ.2532 และจดัท าคู่มือการตรวจราชการ

ของผูต้รวจราชการ อาจกล่าวได้ว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการปี พ.ศ. 2532        

เป็นก้าวแรกในการพฒันาและส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการของผูต้รวจราชการให้

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2545, น. 54-55; จามรี ชุ่มทอง, 2554, น. 33) 

ช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 ภายหลงัการใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ระบบ

การบริหารราชการแผ่นดินได้มีการเปล่ียนแปลงเป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลงานเชิงรุก ซ่ึงท าให้ระบบ       

การตรวจราชการมีการพฒันามากข้ึน มีการศึกษา รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการตรวจราชการ

จนน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาระบบและวิธีการตรวจราชการ โดยในเวลาต่อมาไดมี้การออกระเบียบส านกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ซ่ึงการก าหนดให้ “การตรวจราชการ” เป็นกลไกส าคญัอีก

ประการของการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการตรวจราชการไดมี้การพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจาก

การตรวจราชการรูปแบบเดิมซ่ึงเป็นการตรวจราชการของแต่ละกระทรวงมาเป็นการตรวจราชการแนวใหม่

ท่ีเรียกว่า “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” (สถาบนัด ารงราชานุภาพ, 2554, น. 5; ส านักปลดัส านัก

นายกรัฐมนตรี, 2559, น. 1) 

 การตรวจราชการช่วงปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั การตรวจราชการเป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ซ่ึงเป็นการตรวจราชการเชิงรุก หรือ เป็นการตรวจราชการท่ี เน้นป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกินข้ึนในองค์กร 
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รวมทั้ งมุ่งเน้นให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจทั้ งในด้าน

ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพฒันาองค์กร อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้ทุกส่วนราชการให้ความ

ร่วมมือกัน ทั้ งการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการ

กระทรวงและท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ตลอดจนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั  (ส านกั

ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, 2559, น. 1-2) 

 นอกจากแบ่งรูปแบบและวธีิการตรวจราชการตามสมยัการปกครองแลว้ ยงัสามารถแบ่งตามรูปแบบ

ของระบบการตรวจราชการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ยคุ (สุพจน์ ทรายแกว้, 2552, น. 79-80) ดงัน้ี 

 ยุคท่ี 1 (ก่อนพ.ศ. 2534) ในยุคน้ีเป็นรูปแบบของการตรวจราชการตามประเพณี หรือหากพิจารณา

ตามยุคสมัยจะเป็นการตรวจราชการในสมยัสุโขทัยและสมัยอยุธยา การตรวจราชการจะมีลักษณะท่ี

พระมหากษตัริยท์รงออกตรวจราชการโดยพระองค์เอง หรือมอบหมายให้บุคคลท่ีไวใ้จเป็นผูอ้อกตรวจ

ราชการ 

 ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2435-2502) หรือ การตรวจราชการในสมยัก่อนและหลงัท่ีรัชกาลท่ี 5 จะมีการปฏิรูป 

โดยรูปแบบการตรวจราชการเป็นแบบระบบราชการยุคแรก ภายหลงัจากการปฏิรูประบบราชการของ

รัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีบุคคลท่ีท างานราชการเป็นอาชีพ ซ่ึงจะได้รับการแต่งตั้งโดยผูมี้อ  านาจในการปกครอง 

ได้แก่ ต าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลท่ีถูกแต่งตั้ งโดยรัชกาลท่ี 5 ในช่วงท่ีมีการปฏิรูป  หรือต าแหน่ง      

ขา้หลวงใหญ่ ขา้หลวงตรวจการ ผูว้า่ราชการภาค และต าแหน่งผูต้รวจราชการแผน่ดินท่ีก าหนดโดยรัฐบาล 

ซ่ึงแต่งตั้งข้ึนในช่วงท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เป็นระบบประชาธิปไตย 

 ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2503-2540) เป็นยุคของการพฒันาระบบการตรวจราชการในเชิงสถาบันและ

กระบวนการ เป็นยุคท่ีมีบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการ คือ ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี        

ท่ีถูกแต่งตั้งแทนผูต้รวจราชการแผ่นดินเม่ือ พ.ศ. 2503 ในยุคน้ีการตรวจราชการจะเน้นการสร้างสถาบนั          

การตรวจราชการให้มีความเป็นสากลมากข้ึน มีการก าหนดระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจ

ราชการไม่เบ่ียงเบนไปจากกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้โดยช่วงแรกไดอ้อกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และต่อมาก็ไดจ้ดัท าระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2532 ข้ึน รวมทั้ง

เนน้การปฏิบติัราชการท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์(Compliance) ดงันั้น ระบบการตรวจราชการ จึงเนน้ให้

ความส าคญักบัความรับผิดชอบตามกระบวนการ (Accountability for procedure) ท่ีก าหนดขั้นตอนตาม
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ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และให้ความส าคัญกับการตรวจราชการตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนนายกรัฐมนตรี ทั้งการตรวจราชการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง 

เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขในส่วนของนโยบาย 

 ยุคท่ี 4 (พ.ศ. 2540-2550) เป็นยุคของการพฒันาระบบการตรวจราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ตามผลงาน (Accountability for result) เน่ืองจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีการปฏิรูปการเมือง และการปฏิรูป

ระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบการบริหารราชการแผ่นดินได้มีการ

เปล่ียนแปลงเป็นการบริหารแผ่นดินท่ีมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทางของการจดัการภาครัฐ    

แนวใหม่ (New Public Management) หรือ การพฒันาองค์การภาครัฐให้เป็นองคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการ

ในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) หรือเป็นองคก์ารท่ีมุ่งเนน้ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (The Strategy 

Focused Organization) 

 ยุคท่ี 5 (พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั) การตรวจราชการในยุคน้ีเป็นยุคของการสร้างคุณค่าและยกระดับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการ ผา่นการเสริมสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Readiness) ทั้งในส่วนของการปฏิบติัราชการทัว่ไปและการปฏิบติัการตรวจราชการ โดยหน่วยงานในระบบ

การบริหารราชการแผน่ดินตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะขององคก์าร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน

ด้านการน าองค์การ การวางแผน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การให้ความส าคัญกับผูรั้บบริการและกลุ่ม             

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การวดั วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การจัดการกระบวนการและการมุ่งเน้น   

ทรัพยากรบุคคล เพื่อรับประกนัผลลพัธ์จากการด าเนินงานและสามารถรับมือกบัความทา้ทายใหม่ท่ีจะ      

เกิดข้ึนกบัองคก์ารใหไ้ด ้

4.2 กฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจราชการ 

เพื่อให้การตรวจราชการในแต่ละระดบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งอาศยักรอบของ

กฎหมายเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑใ์นการตรวจราชการ โดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

 4.2.1     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 76 ได้บญัญติัไวว้่า “รัฐพึงพฒันาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง   

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี                  

โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 

การจดัท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
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ประชาชน รวมตลอดทั้งพฒันาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีทศันคติเป็นผูใ้ห้บริการ

ประชาชนใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

มาตรา 78 ได้บญัญติัไวว้่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

เก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการ

พฒันาประเทศต่าง ๆ การจดัท าบริการสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตดัสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดท่ี

อาจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน” 

4.2.2    พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมให้รองรับหลกัการของ

รัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อให้ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและการให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยก าหนดให้การบริการราชการแนวใหม่ต้องมีการก าหนด

นโยบาย เป้าหมายและการปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละระดบัไดอ้ยา่ง

ชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี เ ป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบาย                     

และการปฏิบติัราชการ 

ในการน้ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 3/1 เป็นดงัน้ี 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความสัมฤทธ์ิต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน    

การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงานการจดัสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการ ตามวรรคหน่ึง  

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการตอ้งใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ใหค้  านึงถึงความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยขอ้มูล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ีจะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์และ

วธีิการในการปฏิบติัราชการและการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได”้ 
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 4.2.3     พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนด

ขอบเขตความหมายของค าวา่ “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” ในภาพรวมซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นวตัถุประสงค์

ของการบริหารราชการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการของทุกส่วน

ราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหน่ึงว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในส่ิงเหล่าน้ี คือ         

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อ

สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ และมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงระบบการตรวจราชการก็เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นกนั 

4.2.4     ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

 ระเบียบกลางท่ีใชป้ระกอบการตรวจราชการในปัจจุบนั คือ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดก้  าหนดวตัถุประสงคก์ารตรวจราชการ ขอบเขตและความรับผิดชอบ อ านาจ

และหน้าท่ีของผูต้รวจราชการ การรายงานและการติดตามการตรวจราชการ และข้อบงัคบัอ่ืน  ๆ ท่ีใช้

ประกอบการตรวจราชการไว ้โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 

 1. วตัถุประสงคข์องการตรวจราชการ เพื่อช้ีแจง แนะน า หรือท าความเขา้ใจกบัหน่วยงานของรัฐ

และเจา้หนา้ท่ีของรัฐเก่ียวกบัแนวทางและการปฏิบติังานหรือการจดัท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และ

แผนต่าง ๆ ของชาติว่าแต่ละหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ วตัถุประสงค์ และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวาระแห่งชาติ

หรือไม่ การตรวจราชการจะเป็นการตรวจและติดตามความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคโครงการพร้อมทั้ง

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุม้ค่าในการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐ นอกจากน้ี ยงัช่วยให้

หน่วยงานรัฐสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเพื่อรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ความตอ้งการของทั้งเจา้หน้าท่ีรัฐและ

ประชาชน  

 2. ขอบเขตอ านาจและความรับผดิชอบของผูต้รวจราชการตามขอ้ 9 แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

 ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจราชการ

เก่ียวกับการปฏิบติัราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู ้
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สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี 

 ผูต้รวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัราชการของหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของกระทรวง ใน

ฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง และปลดักระทรวง  

 ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้า ท่ีในการตรวจราชการเ ก่ียวกับ                

การปฏิบติังานเฉพาะในขอบเขตและหนา้ท่ีของกรมในฐานะผูส้อดส่องแทนอธิบดี  

 3. อ านาจและหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการตรวจราชการเป็นหลกัแค่มีส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยงับทบญัญติัอ่ืน ๆ ด้วย โดยสรุปบทบาทอ านาจ

หนา้ท่ีหลกัไดด้งัน้ี 

  3.1 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อผูรั้บการตรวจ 

  ขอ้ 12 (1) สั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บการตรวจปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี (2)ให้ผูไ้ดรั้บการตรวจปฏิบติัหรืองดเวน้

การปฏิบติัใดๆ ในระหวา่งการตรวจราชการไว ้หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือ

ประโยชน์ของประชาชนอยา่งร้ายแรง และเม่ือไดส้ั่งการดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อทราบหรือ

พิจารณาโดยด่วน (5) ประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูรั้บการตรวจและรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อทราบ 

 3.2 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

  ขอ้ 12 (3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐช้ีแจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร

และหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อประกอบการพิจารณา (6) เรียกประชุมเจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่อช้ีแจง 

แนะน า หรือปรึกษาหารือร่วมกนั 

  ขอ้ 18 ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผูต้รวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ

แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรืประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการหรือแผนงานให้รับจ าท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรับท่ี

รับผิดชอบในเร่ืองนั้น เพื่อด าเนินการแกไ้ขให้ลุล่วงโดยเร็วแล้วแจง้ให้ผูต้รวจราชการทราบายใน 30 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บรายงายจากผูต้รวจราชการ 
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  ขอ้ 21 วรรคท่ีสอง ในกรณีท่ีพบเห็บปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐท่ีตน้สังกดัหรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานให้หน่วยงานของรัฐท่ี

รับผดิชอบในกิจกรรมนั้นไดท้ราบโดยทนัทีดว้ย และใหค้วามในขอ้ 18 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 3.3 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการในการสอบขอ้เทจ็จริงหรือสดบัตรับฟังเหตุการณ์ 

  ขอ้ 12 (4) สอบขอ้เทจ็จริง สืบสวนสอบสวน และรับฟังเหตุการณ์เม่ือมีการร้องเรียน หรือมี

เหตุอนัควร โดยประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 ในการน้ี ก าหนดใหผู้รั้บการตรวจมีหนา้ท่ีตามขอ้ 16 ดงัน้ี 

  (1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจราชการในการเขา้ไปในสถานท่ี

ปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ 

  (2) จดัเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลกัฐานในการปฏิบติังานให้ครบถว้นและพร้อมท่ีจะให้

ผูต้รวจราชการตรวจสอบได ้

  (3) ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูต้รวจราชการ 

  (4) ปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติังานใด ๆ ท่ีผูต้รวจราชการไดสั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไวก่้อน หากไม่สามารถด าเนินการไดต้ามท่ีผูต้รวจราชการสั่งการใหช้ี้แจงขอ้ขดัขอ้งพร้อมเหตุผลให้

ผูต้รวจราชการทราบโดยเร็ว 

  (5) ด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

 4. การรายงานผลการด าเนินการตรวจราชการ สามารถสรุปเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1 การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา ตามขอ้ 17 จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

  กรณีผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีให้รายงานถึงปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และใน

กรณีท่ีปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเห็นวา่มีปัญหาส าคญัให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

ท่ีไดรั้บมอบหมายให้สั่งการและปฏิบติัราชการ หรือก ากบัการบริหารราชการส านกันายกรัฐมนตรีและรอง

นายกรัฐมนตรีซ่ึงก ากบัดูแลเขตพื้นท่ีเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

  กรณีผูต้รวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจท่ี

รับผิดชอบ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงหรือหวัหนา้กลุ่มภารกิจท่ีรับผิดชอบเห็นวา่มีปัญหาส าคญัให้สรุป

รายงานเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเจา้สังกดัเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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  กรณีผูต้รวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และกรณีท่ีอธิบดีเห็นว่ามีปัญหาส าคญัให้

สรุปรายงานเสนอหวัหนา้กลุ่มภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีท่ีไม่มีหวัหนา้กลุ่มภารกิจ

ใหร้ายงานปลดักระทรวงเจา้สังกดัแทน 

 4.2 การรายงานในกรณีเร่งด่วน  

  ขอ้ 18 ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผูต้รวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ

แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรืประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการหรือแผนงานใหรี้บจดัท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ในเร่ืองนั้น เพื่อด าเนินการแกไ้ขให้ลุล่วงโดยเร็วแลว้แจง้ให้ผูต้รวจราชการทราบภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่

วนัท่ีไดรั้บรายงานจากผูต้รวจราชการ 

  ขอ้ 19 ในการตรวจราชการ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรายงานหรือจะตอ้งขอค า

วินิจฉยัสั่งการจากผูมี้อ  านาจให้ผูต้รวจราชการด าเนินการโดยพลนัทางโทรศพัทห์รือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ 

และใหบ้นัทึกการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นผลการตรวจราชการดว้ย 

 4.3 รูปแบบการรายงาน  

  ขอ้ 20 การรายงานผลการตรวจราชการให้จดัท าสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวตัถุประสงคข์อง

การตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคโดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีได้รับ

ค าแนะน าหรือสั่งการดว้ยวาจาใหส้รุปค าแนะน าและค าสั่งการนั้นไวใ้นรายงานดว้ย 

 5. มาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจริยธรรมของผูต้รวจราชการ ก าหนดให้ผูต้รวจราชการพึง

รวบรวมขอ้มูลภาครัฐและภาคเอกชน สอดส่อง ดูแลงานตน้สังกดั และหน่วยงานของรัฐอ่ืน หากพบปัญหา

อุปสรรคไม่ว่าหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานอ่ืนให้รายงานผูรั้บผิดชอบ ในส่วนของจริยธรรม ผูต้รวจ

ราชการตอ้งไม่รับส่ิงของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูรั้บการตรวจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การตรวจราชการมี

ผลต่อการประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูรั้บตรวจตาม (5) ขอ้ 12 

 นอกจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีท่ีเป็นระเบียบกลางท่ีใชใ้นการตรวจราชการแลว้ ในส่วน

ของกระทรวงก็ไดมี้การออกระเบียบวา่ดว้ยการตรวจราชการดว้ยเช่นกนั เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ โดยระเบียบวา่ดว้ยการตรวจราชการของ

แต่ละกระทรวง มีดงัน้ี 
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4.2.5 ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

การท่องเทีย่วและกฬีา พ.ศ. 2547 

1. วตัถุประสงคข์องการตรวจราชการ 

ตามระเบียบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาวา่ดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2547 ขอ้ 5 ใหก้ารตรวจราชการมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.1 เพื่อเผยแพร่นโยบาย ประสานงาน และเร่งรัดให้หน่วยงานน านโยบายของรัฐบาล และ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไปจดัท าแผนงาน งานและโครงการใหค้รบถว้น 

1.2 เพื่อทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนผลกระทบอนัจะพึงมี 

1.3 เพื่อประสานงาน เร่งติดตามความก้าวหน้า และความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ

เสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานและโครงการให้สมประโยชน์ต่อทางราชการตลอดจน

ตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

1.4 เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดบัตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็น ช่วยเหลือ แนะน า

ช้ีแจงใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสมรรถภาพและขวญัก าลงัใจในการท างาน 

1.5 เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดบัตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็นและความตอ้งการ

ของประชาชน แนะน า ช้ีแจง ในฐานะเป็นส่ือกลางระหวา่งหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชน 

1.6 เพื่อแสวงหาหรือสอบขอ้เท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดบัรับฟังเหตุการณ์เม่ือ

ไดรั้บค าสั่ง ค  าร้องเรียน หรือมีเหตุอนัควร ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพื้นท่ี ส าหรับน าไป

ประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุง แกไ้ขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกบัความเป็นอยู่และความตอ้งการ

ของประชาชน 

1.7 เพื่อศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมิน และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา หรือปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แลว้แต่กรณี เพื่อทราบ พิจารณาหรือวินิจฉยัสั่ง

การในอนัท่ีจะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการรวมทั้งเสนอความคิดเห็น

ประกอบการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล 
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 2. รูปแบบการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

  2.1 การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ การตรวจราชการตามแผน แผนงาน งานและ

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หน่วยงานตามท่ีไดพ้ิจารณา

คดัเลือก และก าหนดแผนการตรวจราชการไวแ้ลว้ล่วงหนา้เป็นรายปี 

  2.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ การตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการ

กรณีปกติตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นชอบและมอบหมาย ดงัต่อไปน้ี 

  2.2.1 เร่ืองท่ีไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนหรือประสานการ

ปฏิบติังานตามนโยบาย แผนงาน งานและโครงการท่ีด าเนินอยูแ่ต่มีปัญหาขดัขอ้ง ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขหรือ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนปกติ สมควรไดรั้บการแก้ไข ประสานการปฏิบติัหรือสนับสนุนจาก

หน่วยเหนือหรือหน่วยบงัคบับญัชาในระดบัท่ีสูงกวา่ 

  2.2.2 เร่ืองท่ีราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพื่อคล่ีคลายหรือ

แกไ้ขความทุกขย์ากเดือดร้อน 

  2.2.3 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคญัหรือสาธารณภยั อนัจ าเป็นท่ีรัฐบาล

และหน่วยงานตอ้งเขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขใหท้นัการ 

  2.2.4 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. อ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการ ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 ระเบียบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2547จะสามารถสรุป

บทบาทอ านาจหนา้ท่ีหลกัไดด้งัน้ี 

3.1 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ข้อ 15 (6) ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แลว้แต่กรณี เพื่อทราบหรือพิจารณา

หรือวนิิจฉยัสั่งการ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ (7) เสนอความคิดเห็น

ต่อปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในการพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาโทษทางวินยั รวม

ตลอดถึงขอ้มูลบุคคลของขา้ราชการระดบั 8 ข้ึนไป สังกดัราชการบริหารส่วนกลาง และไปปฏิบติัหน้าท่ี

ส่วนภูมิภาคและพนกังานรัฐวิสาหกิจในเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่ง 
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3.2 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อผูรั้บตรวจ 

ขอ้ 15 (2) สั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บการตรวจปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติังานใด ๆ 

ในระหวา่งการตรวจราชการไวก่้อน หากเห็นวา่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ

ประชาชนอยา่งร้ายแรง และเม่ือผูต้รวจราชการกระทรวงไดส้ั่งการดงักล่าวแลว้ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ

ทราบหรือพิจารณาโดยด่วน ในกรณีผูรั้บตรวจไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งนั้นได ้ให้ผูรั้บการตรวจช้ีแจง

ข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผูต้รวจราชการกระทรวงทราบ และให้ผูต้รวจราชการกระทรวงรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

3.3 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ขอ้ 15 (1) ตรวจ แนะน า ช้ีแจงนโยบาย และการปฏิบติัราชการของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี 

ติดตามความกา้วหนา้ ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และรับทราบขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานตามนโยบาย 

แผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนผลกระทบอาจจะพึงมี รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบติั

ราชการของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี (3) สั่งใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ท่ีช้ีแจงถอ้ยค า ส่งเอกสารและหลกัฐาน

เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อประกอบการพิจารณา 

3.4 บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการในการสอบข้อเท็จจริงหรือสดับตรับฟัง

เหตุการณ์ 

ขอ้ 15 (4) สอบสวนขอ้เท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดบัตรับฟังเหตุการณ์เม่ือไดรั้บ

ค าสั่ง ค  าร้องเรียน หรือเม่ือมีเหตุอนัสมควร โดยประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพื่อ

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (5) ตรวจเยี่ยม สดบัตรับฟังความทุกขสุ์ข ความคิดเห็น ตลอดจน

ให้ค  าแนะน าช้ีแจงและให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจและบ ารุงขวญัเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประมวลผลการด าเนินงานดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล 

ในการน้ี ก าหนดใหผู้รั้บการตรวจมีหนา้ท่ีตามขอ้ 16 ดงัต่อไปน้ี 

(1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจราชการกระทรวงในการเขา้ไปใน

สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ 

(2) จดัเตรียมบุคคล เอกสาร หลกัฐานในการปฏิบติังานให้ครบถ้วนและพร้อมท่ีจะให้

ผูต้รวจราชการกระทรวงตรวจสอบได ้

(3) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้ งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผูต้รวจราชการ

กระทรวง 
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(4) ด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

(5) ปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติังานใด ๆ ท่ีผูต้รวจราชการไดส้ั่งการในระหว่างการตรวจ

ราชการไวก่้อน หากไม่สามารถด าเนินการตามท่ีผูต้รวจราชการกระทรวงไดส้ั่งให้ช้ีแจงขอ้ขดัขอ้งพร้อม

เหตุผลใหแ้ก่ผูต้รวจราชการกระทรวงทราบดว้ย 

4. การรายงานและการด าเนินการติดตามผลการตรวจราชการ 

การรายงานและการติดตามผลการตรวจราชการ ก าหนดไวใ้นหมวด 3 ระเบียบกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬาว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2547

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 การรายงานผลการตรวจราชการเม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการให้ผูต้รวจราชการ

กระทรวงรีบรายงานผลการตรวจราชการต่อปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

 4.2 กรณีเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรายงานหรือจะตอ้งขอค าวินิจฉัยสั่งการจากผูบ้งัคบับญัชาหรือ    

ผูมี้อ  านาจ ให้รับรายงานทางเคร่ืองมือส่ือสาร หรือทางอ่ืนตามความเหมาะสม และเม่ือกลบัจากการตรวจ

ราชการแลว้ใหแ้สดงรายละเอียดไวใ้นรายงานผลการตรวจดว้ย 

 4.3 รูปแบบการรายงานผลการตรวจราชการใหท้ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร         โดยแสดงเร่ือง

ท่ีมีการตรวจขอ้เท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยาน หลกัฐาน ขอ้มูลต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค หรือ

ขอ้ขดัขอ้ง ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะแล้วแต่กรณี ซ่ึงจะตอ้งมีความชัดเจน กะทดัรัด เขา้ใจง่าย และเป็น

รูปธรรม และให้จดัท ารายงานประจ าปีโดยประมวลผลรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติของผูต้รวจ

ราชการกระทรวงสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละแผน แผนงานและโครงการ เสนอให้คณะกรรมการก าหนด

แผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณาให้ความเห็นชอบ         

เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือพิจารณาสั่งการ 

4.4 การด าเนินการติดตามผลการตรวจราชการ ในขอ้ 26 ก าหนดว่า เม่ือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้สั่งการหรือมีความเห็นใน

รายงานผลการตรวจราชการประการใดแลว้ ใหก้ระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาด าเนินการเพื่อแจง้หน่วยงาน

ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ รับไปด าเนินการ ในกรณีท่ีสามารถด าเนินการไดท้นัทีให้รับด าเนินการ

โดยไม่ชกัช้าแลว้รายงานให้กระทรวงทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้
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ทนัทีหรือไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้รายงานขอ้ขดัขอ้งพร้อมเหตุผลให้กระทรวงทราบ เม่ือมีผลส าเร็จแลว้

ใหร้ายงานกระทรวงทราบ 

ข้อ 27 ให้หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการติดตามหรือด า เนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามขอ้ 26 และใหน้ าเสนอผลการติดตามดงักล่าวต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผล

การตรวจราชการของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการน้ี ให้แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมการช้ีแจง

หรือรายงานผลในรายละเอียดต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามการตรวจราชการของกระทรวง 

ขอ้ 28 ให้หน่วยงานสนบัสนุนการตรวจราชการ สรุปผลการด าเนินงานตามขอ้ 27 เสนอ

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวแลกีฬาเพื่อทราบหรือพิจารณาน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาเพื่อทราบหรือพิจารณา 

4.2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2545 

 1. วตัถุประสงคข์องการตรวจราชการ 

ตามระเบียบระเ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545ขอ้ 6 ใหก้ารตรวจราชการมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1.1 เพื่อเผยแพร่นโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงานน านโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยไปจดัท าแผนงาน งานและโครงการใหค้รบถว้น 

 1.2 เพื่อทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนผลกระทบอนัจะพึงมี 

 1.3 เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและ

เสนอแนะในการปฏิบติังานตามแผนงาน งานและโครงการให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจน

ตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

1.4 เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดบัตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็น ช่วยเหลือ แนะน า 

ช้ีแจงใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสมรรถภาพและขวญัก าลงัใจในการท างาน 
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1.5 เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดบัตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็นและความตอ้งการ

ของประชาชน แนะน า ช้ีแจง ในฐานะเป็นส่ือกลางระหวา่งหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชน 

1.6 เพื่อแสวงหาหรือสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์       

เม่ือได้รับค าสั่ง ค  าร้องเรียน หรือเม่ือมีเหตุอนัสมควรตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพื้นท่ี

ส าหรับน าไปประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกบัความเป็นอยู่และ

ความตอ้งการของประชาชน 

1 .7  เพื่ อ ศึกษา  ประมวล  วิ เคราะ ห์  ประ เ มินผล  และ เสนอต่อ รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย หรือปลดักระทรวงมหาดไทย แลว้แต่กรณี เพื่อทราบ พิจารณาหรือวินิจฉยัสั่งการในอนั

ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล 

 2. รูปแบบการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไวใ้นหมวด 2 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

คือ การตรวจราชการกรณปีกติ ไดแ้ก่ การตรวจราชการตามแผนงาน งาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในกรณีตรวจติดตามแผนงาน งานและโครงการซ่ึงเป็นนโยบายส าคญัของ

กระทรวงในเร่ืองเดียวกนั โดยปกติให้ผูต้รวจราชการกระทรวงและผูต้รวจราชการกรมท่ีเก่ียวขอ้งประสาน

เพื่อตรวจติดตามร่วมกนั และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีไดรั้บการร้องของจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือ สนบัสนุนหรือประสานการปฏิบติัตามนโยบาย 

แผนงาน งานและโครงการท่ีด าเนินอยู ่เร่ืองท่ีราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพื่อ

คล่ีคลายหรือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน และเร่ืองท่ีเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญหรือ          

สาธารณภยัอนัจ าเป็นท่ีรัฐบาลและหน่วยงานตอ้งเขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขใหท้นัการ 

 3. อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ ท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 สามารถสรุปบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหลกั

ไดด้งัน้ี 

  3.1 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อผูบ้งัคบับญัชา 

  ศึกษา ประมวล วเิคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบติังานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงมหาดไทยในการพิจารณา

ความดีความชอบหรือพิจารณาโทษทางวินยั รวมตลอดถึงขอ้มูลบุคคลของขา้ราชการระดบั 8 ข้ึนไป สังกดั
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบเพื่อประกอบ          

การพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

  3.2 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อผูรั้บการตรวจ 

  สั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บการตรวจปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติังานใด ๆ ในระหวา่ง

การตรวจราชการไวก่้อน หากเห็นวา่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชน

อยา่งร้ายแรง และเม่ือผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการดงักล่าวแลว้ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ

ทราบและพิจารณาโดยด่วน ในกรณีผูรั้บการตรวจไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งนั้นได ้ให้ผูรั้บการตรวจช้ีแจง

เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  

  3.3 บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการต่อหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

  ตรวจ แนะน า ช้ีแจงนโยบาย และการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน และเจา้หนา้ท่ี ติดตาม

ความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบติังานตามนโยบาย 

แผนงาน งานและโครงการ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ

เจา้หนา้ท่ี และสั่งใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ท่ีช้ีแจงใหถ้อ้ยค า ส่งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

เพื่อประกอบการพิจารณา 

  3.4 บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการในการสอบข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟัง

เหตุการณ์ 

  ขอ้ 16 (4) สอบสวนขอ้เท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดบัตรับฟังเหตุการณ์เม่ือได้รับ

ค าสั่ง ค  าร้องเรียน หรือเม่ือมีเหตุอนัสมควร โดยประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพื่อ

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (5) ตรวจเยี่ยม สดบัตรับฟังทุกขสุ์ข และความคิดเห็น ตลอดจน

ให้ค  าแนะน า ช้ีแจงและให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจและบ ารุงขวญัเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และประมวลผลการด าเนินงานดงักล่าว พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของผูบ้ ังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล (7) สืบสวนสอบสวน

ขอ้เทจ็จริง สอบสวนทางวนิยั หรือเป็นพนกังานสอบสวนคดีอาญา หรือการให้ความเห็นชอบในการจบัหรือ

ออกหมายจบัตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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4. การรายงานผลการตรวจราชการ 

 เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงรีบรายงานผลการตรวจราชการ              

ต่อปลดักระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยทราบหรือพิจารณาสั่งการแลว้แต่กรณี 

ในกรณีเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรายงานหรือขอค าวนิิจฉยัสั่งการจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจ ให้รีบรายงานทาง

เคร่ืองมือส่ือสาร หรือทางอ่ืนตามความเหมาะสมและเม่ือกลับมาจากการตรวจราชการแล้วให้แสดง

รายละเอียดไวใ้นรายงานผลการตรวจดว้ย 

 ส่วนการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ ให้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยแสดงเร่ืองท่ีมีการตรวจ

ขอ้เทจ็จริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยาน หลกัฐาน ขอ้มูลต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค หรือขอ้ขดัขอ้ง ขอ้สรุป

และข้อเสนอแนะ แล้วแต่กรณี ซ่ึงตอ้งมีความชัดเจน กะทดัรัด เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี       

ตามระเบียบขอ้ 25 ไดก้  าหนดให้จดัท ารายงานประจ าปี โดยประมวลรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ

ของผูต้รวจราชการกระทรวงสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละแผน แผนงาน งานและโครงการ แลว้แต่กรณีตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี  เสนอให้คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผล                

การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

 5. การติดตามผลการตรวจราชการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ .  2545  ข้อ  26  ก าหนดว่า  เ ม่ื อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรี ช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย หรือปลดักระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการ หรือมีความเห็นในรายงานผลการตรวจราชการ

ประการใดแลว้ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเพื่อแจง้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ รับ

ไปด าเนินการ ในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได้ทันทีให้รีบด าเนินการโดยไม่ชักช้าแล้วรายงานให้

กระทรวงมหาดไทยทราบในระยะเวลาท่ีก าหนด ส่วนในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีหรือ             

ไม่สามารถด าเนินการได ้ให้รายงานขอ้ขดัขอ้งพร้อมเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เม่ือมีผลส าเร็จ

แลว้ใหร้ายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ  

ขอ้ 27 ใหห้น่วยสนบัสนุนงานตรวจราชการติดตามหรือด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้ 26 

และให้น าเสนอผลการติดตามดงักล่าวต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของ

กระทรวงมหาดไทย ในการน้ี แจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมการช้ีแจงหรือรายงานในรายละเอียดต่อ
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คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยด้วย และข้อ 28            

ให้หน่วยสนบัสนุนการตรวจราชการสรุปผลการด าเนินงานตามขอ้ 27 เสนอปลดักระทรวงมหาดไทยเพื่อ

ทราบหรือพิจารณา น าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบหรือพิจารณา 

 4.2.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา       

พ.ศ. 2549 

  การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกบักระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา และกระทรวงมหาดไทย แต่การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการมีความแตกต่างจากกระทรวง

อ่ืนๆ คือ มีการแบ่งการตรวจราชการเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1.) การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาระดบักระทรวง 2.) การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดบัส่วนราชการ 3.) การ

ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดบัจงัหวดั 4.) การติดตาม ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาระดบัพื้นท่ีการศึกษา โดยแต่ละระดบัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดบักระทรวง  

 เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตามและประเมินผลระดบันโยบาย เพื่อนิเทศให้

ค  าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีในขอบเขต

อ านาจของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวง และปลดักระทรวง 

 ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผล และแผนการตรวจราชการประจ าปี และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติัราชการและ

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการในสังกดั รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาระบบและการศึกษา 

วิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวง หากมีความ

จ าเป็นผูต้รวจราชการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได ้

 กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีส านักงานเป็นท่ีปฏิบัติงานและให้มีบุค ลากรสนับสนุน               

การปฏิบติังาน โดยส านกัตรวจราชการและประเมินผล มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าท่ี
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ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ รวมทั้งการวิจยัและพฒันาระบบ และ

ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทรวง 

 นอกจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาแล้ว ยงัก าหนดให้

กระทรวงแต่งตั้งผูต้รวจราชการรับผิดชอบการตรวจราชการประจ าเขต โดยอ านาจหนา้ท่ีผูต้รวจราชการให้

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และจดัตั้งให้มีส านกัผูต้รวจ

ราชการประจ าเขตตรวจราชการ เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการของกระทรวง ซ่ึงท าหนา้ท่ีศึกษา วิเคราะห์

ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัท าแผนปฏิบติัการตรวจราชการ และแผนการติดตาม ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของกระทรวงใหส้อดคลอ้งกบัแผนการตรวจราชการประจ าปีของผูต้รวจราชการ ปฏิบติังาน

ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ผูต้รวจราชการกระทรวงมอบหมาย รวมทั้งวิจยัและพฒันาระบบ ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ        

การติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษากระทรวง 

2. การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดบัส่วนราชการ  

 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับส่วนราชการเป็นการติดตามและประเมินผล

นโยบายตามภารกิจ รวมทั้งนิเทศให้ค  าปรึกษาและแนะน าเพื่อการปรับปรุงพฒันา โดยให้หัวหน้าส่วน

ราชการระดบัส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้ึน โดยท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดั คอยติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกั

การศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนโยบาย  และคอยพิจารณารายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานแต่ละแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไว้ในภาพรวม รวมทั้ ง

ประสานงานการตรวจราชการกบัคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา และ

กรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยให้เช่ือมโยงทั้งระบบ หากมีความจ าเป็นสามารถแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจดัการศึกษาได ้รวมทั้งแต่งตั้งขา้ราชการของส่วนราชการท าหนา้ท่ีติดตาม

และประเมินผลนโยบายตามภารกิจ และนิเทศให้ค  าปรึกษา แนะน าการพฒันาการปฏิบติัราชการของ

หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี ประสานหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี ช้ีแจงให้ถอ้ยค า ส่งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบั

การปฏิบติังาน และด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
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3. การติดตาม ประเมินผลและสนบัสนุนการตรวจราชการระดบัจงัหวดั 

 เป็นการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาตามนโยบายและภารกิจท่ีได้รับ เพื่อ

สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด โดยให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในระดบั

จงัหวดั โดยให้คณะกรรมการติดตามฯ มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในระดับจังหวดั ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทาง

การศึกษา ประสานงานติดตามขอ้มูลการจดัการศึกษาร่วมกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในระดบั

จงัหวดัเพื่อบูรณาการแผนการจดัการศึกษาร่วมกับจังหวดั คอยสนับสนุนการตรวจราชการ ประสาน

เครือข่ายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลของการตรวจราชการในระดบัจงัหวดั และติดตามเฝ้าระวงั

เหตุการณ์ ท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาในระดบัจงัหวดั 

4. การติดตาม ประเมินผลและสนบัสนุนการตรวจราชการระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงท าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาการท าแผนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ี และท าหน้าท่ีศึกษา ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหาร

และการด าเนินการตามแผน รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา และ

ประสานงานกบัคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา และคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกและใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสังกดัท าหนา้ท่ี

ศึกษา วเิคราะห์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา

ในเขตพื้นท่ี เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ประสานงานให้

หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีช้ีแจง ส่งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งด าเนินการและรายงาน

ผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 5. การรายงานและด าเนินตามผลการตรวจราชการ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้

ผูต้รวจราชการรายงานผลการตรวจราชการต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบหรือสั่งการแลว้แต่กรณี ในกรณีเร่งด่วน
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ตอ้งรายงานหรือขอค าวนิิจฉยัสั่งการจากผูมี้อ  านาจใหร้ายงานผา่นทางวทิยส่ืุอสาร โทรศพัท ์หรือทางอ่ืนตาม

ความเหมาะสม และให้เขียนรายละเอียดไวใ้นรายงาน การรายงานผลการตรวจราชการให้ส านักตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล สรุปภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และ

เสนอต่อสาธารณะชน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในส่วนการตรวจราชการระดับจังหวดัให้รายงานต่อ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกระทรวงและรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ของเขตการศึกษา รวมทั้ งเผยแพร่ต่อสาธารณะชน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง การเขียนรายงานให้แสดง

ขอ้เท็จจริง เหตุผล ขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะท่ีมีความชดัเจน กระชบัและเขา้ใจง่าย เม่ือ

ผูบ้งัคบับญัชาได้สั่งการหรือมีความเห็นต่อรายงานการตรวจราชการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับไป

ด าเนินการ และให้หน่วยงานเสนอรายงานทราบภายใน 15 วนั โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ

ราชการของหน่วยงานนั้น ๆ ติดตามใหด้ าเนินการ 

4.2.8 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2554 

 ระเบียบการตรวจราชการของกระทรวงการคลงัในขอ้วตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจ

ราชการ ก าหนดให้ใชเ้ช่นเดียวกบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 แต่ได้

เพิ่มเติมในส่วนขอบเขตและการตรวจราชการ โดยก าหนดให้ผูต้รวจราชการมีหน้าท่ีตรวจราชการระดบั

นโยบาย แผนงาน โครงการของกระทรวง และติดตาม ประสานงานระหว่างส่วนราชการระดบักรม และ

รัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงการคลงั ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจราชการ หากมีกรณีท่ีตอ้ง

ตรวจ ติดตามแผนงาน โครงการเร่ืองเดียวกนั ใหผู้ต้รวจราชการกระทรวงและผูต้รวจราชการกรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ประสานงานหรือร่วมด าเนินงานกบัผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และความคุม้ค่า 

 การรายงานและการด าเนินการตามผลการตรวจราชการ เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการในแต่ละคราว

ให้ผูต้รวจราชการรายงานผลการตรวจราชการถึงปลดักระทรวง หากกรณีปลดักระทรวงเห็นว่ามีปัญหา

ส าคญัให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วนกรณีผูต้รวจราชการรายงานถึงปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรือปรับปรุง ให้ผูต้รวจราชการท ารายงานติดตามการด าเนินการของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งหากพน้เกิน 60 วนัแลว้ยงัไม่มีการแกไ้ขให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาให้พิจารณาต่อไป ในการตรวจ

ราชการแต่ละคร้ัง หากผูต้รวจราชการพบเห็นปัญหาหรืออุปสรรค หรือผลกระทบท่ีจะเกิดต่อชุมชนหรือ

ประชาชน ให้รีบจัดท ารายงานโดยสรุปและเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองนั้ น             

เพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว แลว้แจง้ผูต้รวจราชการให้รับทราบภายใน 30 วนั หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน     
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ท่ีจะตอ้งรายงานหรือจะตอ้งขอค าวินิจฉัยสั่งการจากผูมี้อ  านาจ ให้ผูต้รวจราชการด าเนินการทางโทรศพัท ์

หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน และใหบ้นัทึกการด าเนินงานดงักล่าวไวใ้นรายงานผลการตรวจราชการ 

4.2.9 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั พ.ศ. 2552 

 หมวด 1 ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ก าหนดให้จังหวัดหน่ึงนอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานครจดัตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ธ.จ.” ประกอบดว้ย 

ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  ผูแ้ทนภาคประชาสังคม ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูแ้ทนภาค

ธุรกิจเอกชนในจงัหวดั มีหน้าท่ีสอดส่องการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐใน

จงัหวดัให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ในกรณีท่ีพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือกรณีการทุจริต ใหแ้จง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งแล้วแต่กรณีด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบติัและการส่งเสริมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของ

หน่วยงานรัฐและเจา้หนา้ท่ีรัฐแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัและหน่วยงานรัฐในจงัหวดั 

4.3  กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ประกอบดว้ย 4 

กระบวนการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การจดัท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2) การตรวจราชการแบบบูรณา

การร่วมกนัในพื้นท่ี 3) การจดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  4) การติดตามและประเมินผล

การตรวจราชการแบบบูรณาการ รายละเอียดของแต่ละกระบวนการมีดงัน้ี 

1. การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

  1.1 ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ส านักตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลส าคัญ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารประเทศของรัฐบาล  เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความตอ้งการของ

ประชาชน เป็นตน้ เพื่อก าหนดทิศทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

   1.2 กระทรวง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรึกษาหารือเพื่อก าหนดแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผูต้รวจราชการให้เป็นไปตามนยัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 
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รวมถึงก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการแล้วจดัท าค าสั่งการตรวจ

ราชการประจ าปีของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามในค าสั่ง   

  1.3 จดัท าร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

   1.3.1 แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าแผนและขบัเคล่ือนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจ

ราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อขบัเคล่ือนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการ 

  1.3.2 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายส าคญั (Issue) ในการตรวจราชการแบบ

บูรณาการ และกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการและการมอบหมายทีมปฏิบติังานการตรวจ

ราชการ หลงัจากน้ีทีมปฏิบติังานตรวจราชการแบบบูรณาการ จะร่วมกนัพิจารณากรอบแนวทางการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการตรวจราชการ 

 1.3.3 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างผูต้รวจราชการพิเศษประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ผูต้รวจ

ราชการส านกันายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลสารสนเทศในภาครัฐ

ปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อศึกษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตรวจราชการล่วงหนา้ก่อนลงพื้นท่ี  และเพื่อประกอบการ

ใหข้อ้เสนอแนะระดบัพื้นท่ีแก่ส่วนกลาง และระดบันโยบายแก่หน่วยรับตรวจ 

  1.3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ประกอบด้วย ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง            

จเรต ารวจ ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง  และเจา้หนา้ท่ี

สนบัสนุนการตรวจราชการทุกกระทรวง เพื่อรับทราบรายละเอียดขอ้มูลประกอบการตรวจติดตามของประเด็น

นโยบายส าคญั 

 1.4 น าเสนอร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการต่อรองนายกรัฐมนตรี ผ่าน

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและแจ้งกระทรวงต่าง ๆ

เพื่อให้ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  และผูต้รวจราชการกระทรวง น าไปใชป้ระกอบการปฏิบติังาน

ตรวจราชการ 
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ภาพท่ี 4.1 กระบวนการจดัท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
 

ท่ีมา : ส านกัตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

 

การจัดท าแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของ 

ผต. (120 วนั) 

จดัท าร่างแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการฯ 

น าเสนอแผนการตรวจราชการ
ต่อนายกรัฐมนตรี/
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบและ/หรือพิจารณา  

“แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผู้ตรวจราชการฯ” 

กจิกรรมย่อย 

-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกบักระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณา
ก าหนดแผนการตรวจราชการแบบูรณาการของ ผต. ให้เป็นไปตามนยัระเบียบ นร. วา่ดว้ย
การตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 รวมถึงเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของ ผต. 
-จดัท าค  าสั่งการตรวจราชการประจ าปีของ ผต.นร.เสนอต่อ นรม. พิจารณาลงนามในค าสัง่
ฯ 

กจิกรรมย่อย 

-แต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือขบัเคล่ือนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต. 
-ประชุมคณะท างานฯเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายส าคญั (issue) ในการตรวจราชการฯ 
และกรอบแนวทางการตรวจราชการฯ ของ ผต. และการมอบหมายทีมงานช่วยปฏิบติังาน
การตรวจราชการ 
-ประชุมทีมปฏิบติังานตรวจราชการฯเพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการตรวจราชการฯ  
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการตรวจราชการ 
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่าง ผต.พิเศษประจ า นร.ผต.นร. กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของภาครัฐ ส านกั/
ส่วน/งานของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือบูรณาการขอ้มูลในการ
น าไปใชใ้นการศึกษาขอ้มูลก่อนลงพ้ืนท่ี และใชป้ระกอบการให้ขอ้เสนอแนะระดบัพ้ืนท่ี 
ส่วนกลาง และระดบันโยบายแก่หน่วยรับตรวจ 
- ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 

แจง้แผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ของผูต้รวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

ศึกษา สอบทาน และวเิคราะห์

ขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการบริหารประเทศของ

รัฐบาล เพ่ือก าหนดทิศทางการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

กจิกรรมย่อย 

-ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ ส านกัตรวจราชการ ส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารประเทศของ

รัฐบาล (เช่น นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประเด็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศและความตอ้งการของประชาชน  เป็นตน้)  เพ่ือก าหนด

ทิศทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ด าเนินการตามระเบียบ นร 
วา่ดว้ยการตรวจราชการ  
พ.ศ. 2548 ขอ้ 8 
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 2.  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกนัในพืน้ที ่

 ผู้ตรวจราชการส านักนายก รัฐมนตรี  และผู ้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามร่วมกัน 

ในพื้นท่ีอยา่งนอ้ยเขตตรวจราชการละ 2 จงัหวดั โดยมีการก าหนดรอบระยะเวลาการตรวจติดตามไว ้จ านวน 

2 รอบ ไดแ้ก่ 

 รอบท่ี 1 (Project and Progress Reviews) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินการ และใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินการ   

 รอบท่ี 2 (Monitoring / Evaluation)  เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินการ                 

และการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะในภาพรวม 

 ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นท่ี ประกอบด้วย กระบวนการย่อย 3 กระบวนการ 

ได้แก่ การเตรียมตวัก่อนออกตรวจราชการ การติดตามในพื้นท่ี และการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ  

แบบบูรณาการ รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

 2.1 การเตรียมการก่อนออกตรวจราชการ 

  2.1.1 การเตรียมขอ้มูลประกอบการตรวจราชการ ส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการประสาน

ขอ้มูลกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นนโยบาย หรือแผนงาน โครงการท่ีมี

การตรวจติดตาม ส่วนแผนฯ และผูช่้วยผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีจะปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อ

พิจารณาและจดัท าขอ้มูล แนวทาง กรอบประเด็นการตรวจราชการ การก าหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจ

ราชการ พร้อมทั้งน าขอ้มูล แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ และรูปแบบรายงานเสนอหัวหน้าผูต้รวจ

ราชการส านกันายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และน าเรียนผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผูต้รวจ

ราชการกระทรวงเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตรวจราชการ พร้อมทั้งแจง้เวียนให้ผูช่้วยผูต้รวจราชการ

ส านกันายกรัฐมนตรีใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าคู่มือการตรวจราชการ (Inspection guideline) 

ผูช่้วยผู ้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีเตรียมการเก่ียวกบัขอ้มูลประกอบการตรวจราชการ โดยจดัท าประเด็นการตรวจราชการของ

แต่ละประเด็นนโยบายส าคญั (Issues) และโครงการท่ีก าหนดไวต้ามแผนการตรวจราชการ เพื่อแจง้จงัหวดั 

และขอให้จงัหวดัแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ารายละเอียดเสนอผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีใน

วนัท่ีตรวจราชการ รวมทั้งแจง้ผูต้รวจราชการกระทรวงทราบ และจดัท าประเด็นสอบถามท่ีปรึกษาผูต้รวจ
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ราชการภาคประชาชน รวมทั้งจดัท าคู่มือการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เป็นเอกสารประกอบการ

ตรวจราชการในแต่ละรอบ ประกอบด้วย รายละเอียดการตรวจราชการและการ Checklist (Process 

Checklist และ On Hand Checklist) 

  2.1.2 การประสานงานกับผูต้รวจราชการกระทรวงเพื่อแจ้งก าหนดการตรวจราชการแบบ       

บูรณาการแต่ละรอบให้ผูต้รวจราชการกระทรวงทราบล่วงหน้า 30 วนั รวมทั้งแจ้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ประเด็นการตรวจราชการ และประสานงานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัขอวาระงานเพื่อให้คณะผูต้รวจราชการ

เขา้หารือขอ้ราชการในวนัตรวจราชการ และประสานงานกบัส านักงานจงัหวดั เพื่อขอให้จดัท าเอกสาร

ประกอบการตรวจราชการตามประเด็นท่ีไดแ้จง้ล่วงหน้า โดยขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้าหน่ึงวนัเพื่อจะได้

ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจงัหวดั 

 2.2 การตรวจติดตามในพืน้ที่ 

 2.2.1 ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีประสานงานกบัจงัหวดัเก่ียวกบัโครงการท่ีจะตรวจ

ติดตามตามประเด็นท่ีก าหนดของแต่ละจงัหวดั และแจง้ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการน าเสนอรายละเอียดของ

โครงการโดยสรุปจากท่ีมีการประชุมร่วมกบัคณะผูต้รวจราชการกระทรวง 

 2.2.2 ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ/ปัญหาอุปสรรค และการให้ข้อเสนอแนะ 

กบัหน่วยงานเจา้ของโครงการ (เชิญผูต้รวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการดว้ย) 

 2.3  การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการ จะจดัท ารายงานผลการตรวจ

ราชการ จ านวน 2 คร้ัง 

 ค ร้ั ง ท่ี 1  ผู ้ ต รว จร าชก ารส า นั กนา ยก รั ฐมนต รี ท า ร า ย ง านผลก า รตรวจร าชกา รแบบ 

บูรณาการรายเขตและน าข้ึนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงจัดท ารายงานเสนอ

ปลดักระทรวง และส่งใหส้ านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 คร้ังท่ี 2 ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายเขต 

และน าข้ึนเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ ผูต้รวจราชการกระทรวงจดัท ารายงานเสนอปลดักระทรวง และส่งให้

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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ภาพท่ี 4.2 กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นท่ี 

 

ท่ีมา : ส านกัตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

 

การตรวจราชการ 

แบบบูรณาการในพืน้ท่ี 

การเตรียมการ 

กจิกรรมย่อย 

- การเตรียมขอ้มูลประกอบการตรวจราชการของส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ ส านกั
ตรวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการ  
-การประสานงานกบัผูต้รวจราชการกระทรวง/ผูว้า่ราชการจงัหวดั /ส านกังานจงัหวดั  

รายงานผลการตรวจราชการ 

การตรวจติดตามในพืน้ที่ 

กจิกรรมย่อย 

- ผูช่้วยผูต้รวจราชการประสานงานจงัหวดัเก่ียวกบัโครงการท่ีจะตรวจติดตามในช่วงบ่ายของ 
แต่ละจงัหวดั 
- แจง้ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการน าเสนอโครงการโดยสรุปในช่วงเชา้ท่ีมีการประชุม
ร่วมกบัคณะผูต้รวจราชการกระทรวง 
- ตรวจติดตามความคืบหนา้ของโครงการ/ปัญหาอุปสรรคและการให้ขอ้เสนอแนะกบั
หน่วยงานเจา้ของโครงการ (เชิญผูต้รวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการดว้ย) 

การจัดท ารายงานผล 
การตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 

กจิกรรมย่อย 

- ผูต้รวจราชการจดัท ารายงานผลการตรวจติดตามตามรูปแบบท่ีก าหนดในแต่ละเร่ือง 
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3. การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการในลกัษณะภาพรวมทั้งประเทศ 

ส านกัตรวจราชการส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจะจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ จ านวน 2 

ฉบบั ไดแ้ก่ รายงานภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 (Semi –Annual Inspection 

Report : SAIR)  และรายงานผลการตรวจราชการภาพรวม รอบท่ี 2 หรือรายงานประจ าปี (Annual 

Inspection Report : AIR) ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ ดงัน้ี 

 3.1 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที ่1  

 3.1.1 ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวมรายงานภาพรวมของผลการตรวจราชการจาก

กระทรวง และรายงานผลการตรวจราชการรายเขตของผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีมาประมวลผลการ

ตรวจติดตาม ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ เพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะท างานจดัท าแผน

และขบัเคล่ือนการตรวจราชการแบบบูรณาการ พิจารณากลัน่กรองปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจ

ราชการระดบันโยบายเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 

 3.1.2 ส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะระดบันโยบายท่ีผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะท างานจดัท าแผนและขบัเคล่ือนการตรวจ

ราชการเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ จากนั้ นส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีแจง้เวียนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการตาม

ขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการ  

 3.1.3 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี รวบรวม และประมวลผลการตรวจราชการในรายงาน

ภาพรวมผลการตรวจราชการรายเขตของผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจ

ราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง จดัท าเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 

 3.2 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที ่2 

 3.2.1 ประมวลผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของผูต้รวจราชการท่ีให้ไวก้บั

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในรอบท่ี 1 โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงาน        

ท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีทราบ และให้

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวบรวม และประมวลผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในรอบท่ี 1 น าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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 3.2.2 จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี รวบรวม ประมวลการตรวจติดตาม และผลส าเร็จของการด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะ จัดท าเป็นรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการประจ าปี

งบประมาณ (Annual Inspection Report : Fiscal Year ) ถึงรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย               

ผ่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ  

 3.2.3 จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

(Annual Inspection Report : Fiscal Year ) เผยแพร่ต่อสาธารณชน และส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

จดัท าเล่มบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) พร้อมแผ่นซีดีรายงานผลการตรวจราชการแบบ

บูรณาการของผูต้รวจราชการประจ าปีงบประมาณแจกจ่ายเผยแพร่ให้กบักระทรวง จงัหวดั ท่ีปรึกษาผูต้รวจ

ราชการภาคประชาชน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ/์ส่ือสารมวลชน และประชาชนผูส้นใจ 

ภาพท่ี 4.3 กระบวนการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจราชการ 

(135 วนั) 

ประมวลปัญหาอุปสรรค 

น าเสนอปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ  

รอบที่ 1กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

กจิกรรมย่อย 

- สปน. รวบรวมรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการจากกระทรวง และรายงาน ผลการตรวจ

ราชการรายเขต มาประมวลผลการตรวจติดตาม ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจ

ราชการ น าเสนอท่ีประชุมคณะท างานฯ  

กจิกรรมย่อย 

-สปน. รวบรวม ประมวลผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ี ในรอบท่ี 1 น าเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรายงานผลการ

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะให้ สปน.ทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

จัดท ารายงานประจ าปี กราบเรียน

นายกรัฐมนตรี เพือ่พจิารณาเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ รอบท่ี 1 (SAIR) 

จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  

(Annual Inspection Report :  

Fiscal Year )  

กจิกรรมย่อย 

- สปน. ประมวลผลการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะระดบันโยบายท่ีผ่านการ

พิจารณจากคณะท างานจดัท าแผนและขบัเคล่ือนการตรวจราชการฯเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และ/

หรือพิจารณาสั่งการ   

- สปน. แจง้เวียนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับขอ้เสนอแนะตามขอ้สั่งการของ

นายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการ 

ประมวลผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ตรวจ

ราชการที่ให้ไว้กบัหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง ในรอบที่ 1 

“รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

(Annual Inspection Report :Fiscal Year )”  

กจิกรรมย่อย 

- สปน.รวบรวมประมวลผลรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการรายเขตของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี และรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง จดัท าเป็นรายงานผลการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 

กจิกรรมย่อย 

-สปน. รวบรวม ประมวลการตรวจติดตาม และผลส าเร็จของการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ จดัท าเป็น

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู ้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ (Annual 

Inspection Report : Fiscal Year)  เรียน ร.นรม. ท่ีไดรั้บมอบหมาย ผ่าน รมต.นร. เพ่ือพิจารณาน าเสนอ  

ครม. รับทราบรายงานฯ   

กจิกรรมย่อย 

สปน. ผลิตเล่มบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) พร้อมแผน่ซีดีรายงานผลการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณเผยแพร่ให้กบัสาธารณะชน 

“รายงานผลการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ รอบท่ี ๑  

(Semi –Annual Inspection 

Report : SAIR)” 
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ท่ีมา : ส านกัตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  

4. การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

 การติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจ มีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 

 4.1 ส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดกรอบแนวทาง หลกัเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน

ตรวจราชการแบบบูรณาการตามตวัช้ีวดัการประเมินผล การปฏิบติังานตรวจราชการ  และด าเนินการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจราชการแบบบูรณาการของแต่ละกระทรวงตามตวัช้ีวดั 

 4.2 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเห็นพอ้งของกรอบแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล ตาม

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการ โดยการจดัให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั

ระหวา่ง ผูป้ระเมิน คือ คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ และผูรั้บการประเมิน คือ กระทรวงต่าง ๆ  เพื่อ

สร้างความเห็นพอ้งกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ

ผูต้รวจราชการ 

 4.3 ส านักงานปลัดส านักนายก รัฐมนตรี จัดให้มีการลงนามในค ารับรองการตรวจราชการ              

แบบบูรณาการร่วมกนัระหวา่งหวัหนา้ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวง

ทุกกระทรวง กบันายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีท่ีก ากบั

ดูแลส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 4.4 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีประชุมซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการ

ตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการ จดัการประชุมซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับแนวทางการ

ด าเนินการตามค ารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกนัระหว่าง ผูรั้บการประเมิน คือ เจา้หน้าท่ี

ผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองฯ ของกระทรวงต่าง ๆ และผูป้ระเมิน 

คือ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 4.5 ติดตามประเมินผล คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค า

รับรองฯ แต่ละกระทรวง ตามกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 



 

125 
 

 4.6 การจดัท ารายงานการติดตามประเมินผล โดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู ้ตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน ากราบ

เรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ จากนั้นจะแจ้งเวียนให้หัวหน้าผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ

หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงรับทราบต่อไป 

ภาพท่ี 4.4 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

ท่ีมา : ส านกัตรวจราชการ ส านกันายกรัฐมนตรี 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ติดตามประเมินผลฯ 

ประชุมปรึกษาเพือ่สร้างความเห็นพ้อง 

กรอบแนวคิดการตรวจติดตาม

การติดตามประเมินผล 

การลงนามค ารับรองการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง 

การด าเนินการตามค ารับรองฯ 

การจัดท ารายงาน 

ผลการติดตามประเมินผล 

 

การติดตามประเมินผล 

 

น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
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บทที ่5 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการ เป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผล รวมทั้งสรุป

และเสนอแนะเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการไทยให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และเป้าหมายหลกั

ของการตรวจราชการ ทั้งน้ี โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงตามระเบียบวิธี

และแผนการศึกษาวิจัย ในการน้ี ได้ท าการออกแบบเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย                

การสัมภาษณ์  เชิงลึกทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารระบบการตรวจราชการ ผูต้รวจราชการ (ส านัก

นายกรัฐมนตรี / กระทรวง / กรม) ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการ           

ภาคประชาชน และไดด้ าเนินการจดัเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในบทท่ี 3 

ระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาวเิคราะห์ไดด้งัน าเสนอต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ประเมินผลตามบทบาทและมาตรฐานการตรวจราชการ 

5.1.1 วเิคราะห์เป้าหมายและบทบาทของการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

จากการศึกษาพบว่าบทบาทท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนในระบบการตรวจราชการมี 4 ประการ ได้แก่    

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การตรวจสอบ (Audit) การให้ค  าปรึกษา แนะน า 

และเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (Consulting and Mentoring) การริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ

(Initiating new policy)  ผลจากการเก็บขอ้มูลสามารถประเมินการแสดงบทบาททั้ง 4 ประการของระบบ  

การตรวจราชการในปัจจุบนั ไดด้งัน้ี 

1. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) จากการเก็บขอ้มูลพบว่า การตรวจ

ราชการในปัจจุบันสามารถแสดงบทบาทน้ีได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการติดตาม ก ากับ 

ตรวจสอบนโยบาย แผนงานหรือโครงการ เน่ืองจากเป็นบทบาทตามกฎหมายท่ีก าหนดในระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 จากการสัมภาษณ์ผูต้รวจราชการหลายท่านไดก้ล่าวไปใน

ทิศทางเดียวกนัว่า โดยส่วนมากการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรีเป็นการตรวจ

ลักษณะติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการด าเนินแผนงาน โครงการในพื้นท่ี แต่ในส่วนของ       

การประเมินยงัไม่มีกลไกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจราชการ การบรรลุเป้าหมาย 

รวมทั้งการประเมินภาพรวมการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 
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2. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้

การตรวจสอบความถูกต้องเช่นเดียวกับองค์กรตรวจสอบอิสระอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้จากระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการขอ้ 12 (4) ก าหนดให้ผูต้รวจราชการมีอ านาจหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวน 

หรือสดบัตรับฟังเหตุการณ์ เม่ือได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอนัสมควร โดยประสานการด าเนินงานกบั

หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา่ มีการประสานความร่วมมือในการท างานกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบอ่ืน ๆ โดยการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)  ผลจากการ

สัมภาษณ์ผูต้รวจราชการหลายท่านกล่าวในทิศทางเดียวกนัวา่ การตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีไม่ได้

เนน้การตรวจสอบจบัผิดหน่วยรับตรวจ แต่จะตรวจเพื่อติดตามการด าเนินโครงการ ติดตามปัญหาอุปสรรค

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา หากแต่ในกรณีท่ีเส่ียงต่อการเกิดทุจริตผูต้รวจราชการจะเน้น

ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

3. การให้ค  าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (Consulting and 

Mentoring) บทบาทการตรวจราชการเพื่อให้ค  าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะแนวทางป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาของผูรั้บตรวจหรือหน่วยงานรัฐถือเป็นบทบาทหลกัท่ีส าคญัและสามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด

สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจราชการข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 10 อ านาจหน้า ท่ี                   

ของผูต้รวจราชการ ขอ้ 12 ขอ้ 17 และขอ้ 18 การรายงานและด าเนินการตามผลการตรวจราชการ  ในทาง

ปฏิบติั ผูต้รวจราชการมีบทบาทโดดเด่นในดา้นการให้ค  าแนะน าหรือเป็นท่ีปรึกษาแก่หน่วยงานในพื้นท่ีใน

ฐานะ “ผูรั้บตรวจ” ไดใ้นดา้นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งซ่ึงเก่ียวขอ้ง

เช่ือมโยงกบัหลายหน่วยงานก็สามารถให้ค  าแนะน าในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาได ้เพราะมีผูต้รวจราชการ

กระทรวงต่าง ๆ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการดว้ยนั้นเอง อยา่งไรก็ตาม กรณีเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ร่วมคณะไปตรวจราชการ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยงัคงต้องหา

มาตรการเช่ือมประสานและบูรณาการการท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัในทุกพื้นท่ี เช่น การจดัการ

ขยะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายไดท่ี้เกิดจากการขายขยะ เป็นตน้  

4. การริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ (Initiating new policy) บทบาทการริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ น้ี รวมถึง      

การพิจารณาทบทวนนโยบายเดิม การเสนอแนะแนวทาง มาตรการ หรือกลไกในการแก้ไขปัญหาใหม่      

ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และรัฐบาล  ซ่ึงการตรวจราชการแบบบูรณาการในปัจจุบนั แมโ้ดยกรอบอ านาจตาม

กฎหมายและแนวทางการปฏิบติันั้นมีขอ้เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หรือกลไกใหม่ ๆ แต่ยงัคงมีเง่ือนไข

ขอ้จ ากดัต่อการน าไปใชใ้นการริเร่ิมหรือพฒันาทบทวนนโยบายของรัฐบาล หรือแมแ้ต่การจดัให้มีมาตรการ
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หรือกลไกใหม่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี โดยกลุ่มตวัอย่างได้สะท้อนขอ้จ ากดัทั้งในส่วนของผูบ้ริหาร 

คุณภาพและความน่าสนใจของรายงาน  จากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณในส่วนท่ีถามถึงระบบ วิธีการหรือ

กระบวนการท่ีส าคญัและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบตรวจราชการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ไดส้ะทอ้นออกมาใน

ทิศทางเดียวกนัว่า ตอ้งการให้ระบบการตรวจราชการไดแ้สดงบทบาทในการริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ รวมถึง

มาตรการกลไกใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้การปฏิบติัราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการมีกลไกการตรวจราชการอยา่งแทจ้ริง 

จากข้อมูลดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า บทบาทการให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเป็นบทบาทท่ี

สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด ล าดับถัดมาคือ บทบาทการติดตามและประเมินผล ส่วนบทบาทการ

ตรวจสอบของการตรวจราชการแบบบูรณาการในทางปฏิบติัยงัสามารถพฒันาความร่วมมือและประสาน

การท างานกบัหน่วยงานตรวจสอบท่ีมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมภายใน

กรอบอ านาจหน้าท่ีของแต่ละองค์กรไดต่้อไป ส่วนบทบาทการริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ แมจ้ะยงัไม่สามารถ

น าไปสู่การน าเสนอนโยบายของรัฐบาลไดโ้ดยตรงแต่ผลจากการตรวจราชการก็มีส่วนในการเสนอมาตรการ

หรือกลไกใหม ่ๆ ส าหรับการปฏิบติัราชการ  

5.1.2 วเิคราะห์ระบบตรวจราชการตามหลกัการมาตรฐานด้านการตรวจราชการ 

เพื่อให้การตรวจราชการมีมาตรฐานตามหลกัการสากลจ าเป็นตอ้งพิจารณาหลกัการมาตรฐานการ

ตรวจราชการและประเมินผล (Quality Standard for Inspection and Evaluation) ของสภาว่าดว้ยความ

ซ่ือสัตยแ์ละประสิทธิภาพของการตรวจราชการ (Council of the Inspectors General on Integrity and 

Efficiency หรือ CIGIE) ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรฐาน 14 ประการ ทั้งน้ี ในการ

ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์หลกัการเพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของระบบการตรวจ

ราชการไทย ซ่ึงสามารถสรุปได ้11 ประการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัสมรรถนะ บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานตรวจราชการควรมีสมรรถนะ 

ความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน การด าเนินการตามหลกัการขอ้น้ีในการตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีสามารด าเนินการไดใ้นระดบัหน่ึง ในการระดมความคิดเห็นกลุ่มผูต้รวจราชการไดก้ล่าวถึง

การก าหนดสมรรถนะของผูต้รวจราชการว่า “มีการก าหนดคุณสมบติัของผูต้รวจราชการไวอ้ย่างกวา้ง ๆ 

โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่ยงัไม่ได้มีการก าหนดสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น              
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ในการตรวจราชการส าหรับบุคลากรในส านกันายกรัฐมนตรี ทั้งผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการและ

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ” 

2. หลักอิสระ  หลกัอิสระในท่ีน้ีหมายถึงการตรวจราชการท่ีตอ้งไม่ถูกแทรกแซงโดยหน่วยงาน  

ของรัฐภายนอกฝ่ายบริหาร รวมถึงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงเป็นหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจราชการสามารถ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างตรงไปตรงมาตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้แต่เน่ืองจาก

หน่วยงานตรวจราชการเป็นหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารจึงยงัอยู่ภายใตก้ารก ากบัและบงัคบับญัชาตามสาย

การบริหารราชการ โดยท่ีผู ้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีนั้ นอยู่ในฐานะผู ้สอดส่องดูแลแทน

คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 

3. หลักการวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ ในการวางแผน การตรวจราชการ และการรายงานตอ้งผ่านการ

วินิจฉยั/พิจารณาอย่างมืออาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในหลกัการขอ้น้ี หากบุคลากรใน

งานตรวจราชการไม่มีสมรรถนะท่ีเพียงพอก็ยากท่ีจะบรรลุหลกัการในขอ้น้ี นอกจากน้ี ระบบสนบัสนุนดา้น

ขอ้มูลก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้บรรลุหลกัการได ้อย่างไรก็ตาม จากการเก็บขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์ผูต้รวจ

ราชการและระดมความคิดเห็นพบว่า การให้ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการอยู่บนพื้นฐานความรู้ และ

ประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลกั 

4. หลักควบคุมคุณภาพ ส านักตรวจราชการควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการวางแผนการตรวจ

ราชการ และการท ารายงาน จากการเก็บขอ้มูลพบว่า การตรวจราชการในปัจจุบนัยงัขาดกลไกท่ีเป็นระบบ

เพื่อควบคุมคุณภาพของการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดเกณฑ์การวางแผนการตรวจ

ราชการ การก าหนดแนวทางการตรวจราชการ การจดัท ารายงานให้ได้คุณภาพเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น กลไกท่ีท าใหห้น่วยรับตรวจสามารถบรรลุตวัช้ีวดัของโครงการท่ีหน่วยงานนั้นๆ ด าเนินการ 

5. หลักการวางแผน การตรวจราชการตอ้งผ่านการวางแผนท่ีเพียงพอ มีการจดัท ามาตรฐานในการ

วางแผนข้ึนเพื่อให้มัน่ใจวา่การก าหนดประเด็นในการตรวจราชการไดผ้า่นการศึกษาวิเคราะห์อยา่งเพียงพอ 

จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ การจดัท าแผนการตรวจราชการยงัขาดระบบท่ีใชส้นบัสนุนขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์เลือกประเด็นการตรวจราชการ ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใชพ้ิจารณาเลือกประเด็น

การตรวจราชการท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัการเลือกประเด็นการตรวจราชการจะเลือกประเด็นท่ีมีหลายหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดัก่อนท่ีจะมีการก าหนดประเด็นการตรวจราชการและการพิจารณาในมิติท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี ซ่ึงมีบริบทเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 
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6. หลกัการรวบรวมและบันทกึหลกัฐานเพือ่ใช้ในการวางแผนและการตรวจราชการ ระบบการตรวจ

ราชการมีกลไกการวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการตรวจราชการ

เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือถือไดแ้ละถูกตอ้งแม่นย  าจากการเก็บขอ้มูล ในหลกัการขอ้น้ียงัไม่พบกลไกท่ีช่วยใน

การรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เช่น ฐานขอ้มูลกลางท่ีใช้ในการสืบคน้ขอ้มูล

การตรวจราชการ ปัจจุบนัส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการเป็นผูสื้บค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยการสืบคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเวบ็ไซต์และประสานขอขอ้มูล

ในรายละเอียดเชิงลึกจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานขอ้มูลส าหรับการเผยแพร่ขอ้มูลการตรวจ

ราชการสู่สาธารณะท่ีหลากหลายช่องทาง 

7. หลกัการตรงต่อเวลา การตรวจราชการควรมีกระบวนการและรายงานท่ีตอ้งเสร็จส้ินในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงหลักการข้อน้ีจะช่วยให้มั่นใจว่าการตรวจราชการเป็นปัจจุบัน การตรวจราชการ                

แบบบูรณาการในปัจจุบันเป็นการตรวจตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในการลงพื้นท่ีตรวจราชการ          

เม่ือผูต้รวจราชการพบเจอประเด็นปัญหาสามารถให้ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจในพื้นท่ีไดโ้ดยตรง และ

ในส่วนของผูต้รวจราชการกระทรวงเม่ือพบเจอปัญหาก็สามารถเสนอต่อปลดักระทรวงและสั่งการในพื้นท่ี

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัที ซ่ึงนบัว่าเป็นการตรวจราชการท่ีแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัการณ์ นอกจากน้ี 

การมีแผนการตรวจราชการประจ าปี ท าให้การตรวจราชการเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

อย่างไรก็ดี  ด้วยกระบวนการและระยะเวลาในการจดัท ารายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ     

ท าให้ยงัคงปรากฏสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูต้รวจราชการได้แนะน าแก่หน่วยรับตรวจซ่ึงในทาง

ปฏิบติัผูต้รวจราชการท่ีร่วมตรวจราชการบูรณาการไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและสั่งการให้แกไ้ขปัญหาเรียบร้อย

แลว้ 

8. หลักการต่อต้านการฉ้อโกง การท าผิดกฎหมาย และการละเมิด ผูต้รวจราชการควรส่งสัญญาณ

เตือนถึงความเป็นไปไดข้องการฉอ้โกง การกระท าผดิกฎหมาย และการละเมิด และควรติดตามและน าเสนอ

ไปยงัหน่วยงานท่ีควบคุมก ากับดูแลเพื่อการตรวจสอบ การตรวจราชการแบบบูรณาการตามระเบียบ     

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 12 (4) ได้ระบุถึงอ านาจหน้าท่ีของ            

ผูต้รวจราชการในการสืบสวนสอบสวน และสดบัตรับฟังเหตุการณ์เม่ือมีการร้องเรียนหรือมีเหตุอนัสมควร 

อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการตามหลกัการขอ้น้ียงัด าเนินการไดไ้ม่เต็มท่ี เน่ืองจากการตรวจราชการแบบ

บูรณาการจะมุ่งเน้นการตรวจติดตาม แผนงาน โครงการ เม่ือมีกรณีเส่ียงต่อการเกิดทุจริตจะมุ่งเน้นให้

ค  าแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกกฎหมาย และในส่วนของกลไกการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
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ตรวจสอบอ่ืน ๆ ยงัคงตอ้งแนวทางการเช่ือมโยงเพื่อใหบ้รรลุในบทบาทการตรวจสอบ (Auditing) 

9. หลักการรายงานและติดตาม รายงานการตรวจราชการจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

ถูกตอ้ง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ และเสนอขอ้สรุปขอ้เสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา ส่วนการติดตาม

เป็นการติดตามต่อหน่วยรับตรวจว่ามีการด าเนินการแก้ไขเสร็จส้ินตามขอ้เสนอแนะภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ในหลกัการขอ้น้ีอาจกล่าวไดว้่ายงัด าเนินการไดน้อ้ย เพราะผูต้รวจราชการไดส้ะทอ้นปัญหาดา้น

การรายงานว่า รายงานผลการตรวจราชการยงัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนกั ทั้งต่อฝ่ายบริหารและ

หน่วยรับตรวจ และผูช่้วยผูต้รวจราชการเองก็ยอมรับว่ารายงานการตรวจราชการบูรณาการไม่ค่อยมี

ประสิทธิภาพพอท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแทจ้ริง เน่ืองจากภาระงานมากมายท่ี

ผูช่้วยผูต้รวจราชการตอ้งรับผิดชอบมีผลต่อการเขียนรายงานผลการตรวจให้มีคุณภาพ และในการติดตาม  

แมว้่าจะมีกลไกท่ีใช้ในการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง แต่กลไกดงักล่าวยงัไม่มีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง 

10. หลักการวัดผลการปฏิบัติงาน ระบบตรวจราชการมีกลไกการวดัประสิทธิผลของการตรวจ

ราชการท่ีท าให้มัน่ใจวา่การตรวจราชการมีประสิทธิภาพ จากการเก็บขอ้มูลพบว่า การตรวจราชการส านกั

นายกรัฐมนตรีมีกลไกท่ีใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ในเชิงสัมฤทธ์ิ ซ่ึงสามารถใชว้ดัผล

การปฏิบัติงานได้ในบางประเด็น  เช่น ปริมาณข้อเสนอแนะท่ีถูกน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่            

หน่วยรับตรวจ แต่ยงัขาดการพิจารณาตวัช้ีวดัของแต่ละแผนงาน โครงการท่ีตรวจติดตามเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้

แต่ละหน่วยงานสามารถบรรลุตวัช้ีวดัของหน่วยงานนั้น ๆ ได ้ยิ่งไปกว่านั้น ยงัไม่พบว่ามีการวดันโยบาย

ของรัฐบาลโดยภาพรวม 

11. หลักการบริหารความสัมพันธ์และการส่ือสาร ส านกัตรวจราชการควรอ านวยความสะดวกให้

เกิดความสัมพนัธ์เชิงบวกและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทั้ งหมด เช่น 

หน่วยงานตรวจราชการ หน่วยรับตรวจ หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากการเก็บขอ้มูล การประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถด าเนินการไดใ้นระดบัหน่ึง สามารถด าเนินการใหเ้กิดการบูรณาการเพื่อให้

แก้ปัญหาในพื้นท่ีได้  แต่อย่างไรก็ดี ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การประสานงาน

ระหว่างผูต้รวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ยงัขาดการประสานงานเชิงรุก และผูต้รวจราชการกระทรวงได้   

กล่าววา่การประสานขอ้มูลการตรวจราชการบูรณาการยงัมีความล่าชา้  
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5.1.3 วเิคราะห์ปัญหาทีม่ีผลให้ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการไม่ประสบความส าเร็จ 

5.1.3.1 ปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure) 

 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง ทบวง กรม 

ปัญหาดา้นโครงสร้าง พบวา่ การบูรณาการยงัไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากโครงสร้าง

การตรวจราชการท่ีแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ การตรวจราชการระดบัส านกันายกรัฐมนตรี   การตรวจ

ราชการระดบักระทรวง และการตรวจราชการระดบักรม ท าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการตรวจ

ราชการได ้จากการเก็บขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์ผูต้รวจราชการและระดมความคิดเห็น ไดข้อ้สรุป   ท่ีไปใน

ทิศทางเดียวกนัว่า กระทรวงต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการตรวจราชการบูรณาการ เพราะผูต้รวจ

ราชการกระทรวงเองมีภารกิจท่ีตอ้งรับผดิชอบงานของกระทรวงเป็นหลกั ตอ้งท างานเพื่อสนองต่อรัฐมนตรี

กระทรวง ปลดักระทรวง อีกทั้งบางกระทรวงไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการตรวจราชการท าให้ไม่ไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นบุคลากรและงบประมาณ 

นอกจากน้ี ในประเด็นปัญหาเร่ืองการบูรณาการมีผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีท่านหน่ึง    

ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ของตนเองว่า “ตนเคยด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงมาก่อนในขณะนั้นก็

ไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการตรวจราชการบูรณาการและไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควร สาเหตุท่ี

ท าให้ผูต้รวจราชการกระทรวงไม่ให้ความสนใจเกิดจากประเด็นการตรวจราชการท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งกับ

กระทรวง” ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูต้รวจราชการกระทรวงท่ี

คณะผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์วา่ประเด็นการตรวจราชการบางคร้ังท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักระทรวงก็จะไม่ไดใ้ห้ความ

สนใจมากนกั ซ่ึงปัญหาเร่ืองประเด็นการตรวจราชการเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบักระบวนการตรวจราชการ

โดยจะอธิบายในล าดบัต่อไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและควรก าหนดให้ระบบการตรวจราชการ

แบบบูรณาการเช่ือมโยงในการตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม โดยกรอบกฎหมาย

ของกระทรวงและกรมทั้งหลายมีบทบาทหน้าท่ีปฏิบติัราชการให้ตอบสนองต่อภารกิจหลกัของกระทรวง

และ/หรือกรมท่ีตนสังกดัเป็นหลกันั้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการบูรณาการความร่วมมือและ

ความเขม้แขง็ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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2. ภารกจิงานของส านักตรวจราชการ  

ภารกิจงานของส านกัตรวจราชการท่ีบุคลากรตอ้งเขา้ไปร่วมปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ย ผูต้รวจ

ราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ภารกิจ 

ไดแ้ก่ ภารกิจงานตามกรอบกฎหมาย และภารกิจเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ภาพท่ี 5.1 ภารกิจงานของส านกัตรวจราชการ 

 

2.1 ภารกจิงานตามกรอบกฎหมาย 

2.1.1 งานสนับสนุนการก ากบัและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

งานสนบัสนุนการก ากบัและติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค เป็นภารกิจงานตามระเบียบส านกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการก ากบัและติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ใน

ขอ้ 5 ท่ีก าหนดให้หัวหน้าผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัและ

ติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค และขอ้ 16 ให้ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีจดัให้ผูต้รวจราชการ

ส านกันายกรัฐมนตรีประจ าเขตตรวจราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  

แต่ละคน และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับมอบหมายแก่

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงและผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดบั โดยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี

ให้รายงานต่อปลดัส านกันายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บ

ภารกจิงานของส านัก
ตรวจราชการ 

งานสนับสนุนการก ากบั
และตดิตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมภิาคฯ งานพฒันาบุคลากร     

ด้านการตรวจราชการและ
การพฒันาระบบการ

ตรวจราชการ 

งานตรวจราชการ 

งานสนับสนุน                
คณะกรรมการ              

ธรรมาภิบาลจงัหวดั 

งานสนับสนุน              
อ.ค.ต.ป. 

ภารกจิอืน่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
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มอบหมายใหก้ ากบัดูแลส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และรองรัฐมนตรีท่ีก ากบัดูแลเขตพื้นท่ีภูมิภาคท่ี

รับผดิชอบตามขอ้ 20  

2.1.2 งานพฒันาบุคลากรด้านการตรวจราชการและการพฒันาระบบการตรวจราชการ 

งานพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจราชการและการพฒันาระบบการตรวจราชการเป็นภารกิจงานตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 ขอ้ 3     

ท่ีก าหนดใหส้ านกัตรวจราชการมีอ านาจหนา้ท่ีในการเป็นศูนยป์ระสานการตรวจราชการ ประสานแผนและ

ติดตามผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ตรวจ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ

การด าเนินงาน พฒันาขีดสมรรถนะและศกัยภาพของหน่วยงาน และพฒันาการตรวจราชการรวมทั้ ง         

การสร้างระบบสนับสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและการมีส่วนร่วม          

ของประชาชน โดยสถาบนัพฒันาการตรวจราชการจะเป็นผูรั้บผิดชอบภารกิจงานน้ี ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นศูนย์

ประสานการตรวจราชการกบัหน่วยงานตรวจราชการทุกระดบัเพื่อเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ประสานแผนและ

ติดตามผลการตรวจราชการ จดัอบรมสัมมนาผูต้รวจราชการทุกกระทรวง ปัจจุบนั ส านกัตรวจราชการมี  

การจดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 4 หลกัสูตร ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูต้รวจราชการมืออาชีพ ผูต้รวจราชการระดบั

กระทรวง ผูต้รวจราชการระดบักรม และผูช่้วยผูต้รวจราชการมือใหม่ และพิจารณา เสนอแนะให้มีการ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการตรวจราชการ เป็นตน้ 

2.1.3 งานตรวจราชการ 

งานตรวจราชการของส านกัตรวจราชการ ส านกันายกรัฐมนตรีเป็นภารกิจงานตามกฎกระทรวงการ

แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 3 (10)                  

ท่ีก าหนดให้ส านักตรวจราชการมีอ านาจหน้าท่ีจดัท าแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานตรวจและติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล และด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี             

รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการของผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงงานตรวจราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 งานหลกั คือ  
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1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและตามกฎท่ีกฎหมายก าหนด ในหน่ึงปีจะ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 2 รอบ และการตรวจราชการตามมาตรา 34 ของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการ

บริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย  

2. การตรวจงานพิเศษตามภารกิจท่ีรัฐบาลมอบหมาย เช่น การตรวจ CCTV โครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นตน้ และงานตรวจติดตามหน่วยงานในก ากบัส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นภารกิจงานตามค าสั่งการของปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เช่น GECC เป็นตน้ 

2.1.4 งานสนับสนุนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั 

งานสนบัสนุนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั เป็นภารกิจงานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั พ.ศ. 2552 ในขอ้ 5 “ในจงัหวดัหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร   

ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ ก.ธ.จ. ประกอบดว้ยผูต้รวจราชการส านกั

นายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอ านาจในจงัหวดัเป็นประธาน และผูแ้ทนภาคประชาสังคม ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

และผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนในจงัหวดันั้นเป็นกรรมการ จ านวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้เป็นไปตาม

เกณฑใ์นขอ้ 6  

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีรองประธาน 

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีรองประธาน 

ให้ปลดัส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการสังกัดส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีตามท่ี

ประธานเสนอเป็นเลขานุการหน่ึงคนและผูช่้วยเลขานุการหน่ึงคน และแต่งตั้งขา้ราชการในจงัหวดันั้นตามท่ี

ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอเป็นผูช่้วยเลขานุการหน่ึงคน”  โดยงานสนับสนุนคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จงัหวดั ส่วนงานในส านกัตรวจราชการท่ีรับผิดชอบคือส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั

โดยจะท าหน้าท่ีด าเนินการสรรหาและประกาศรายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั ก าหนดแนวทาง

ปฏิบติั รูปแบบแบบฟอร์มต่าง ๆ เก่ียวกบัการสรรหาก.ธ.จ. การรายงานและปฏิบติัหน้าท่ีของก.ธ.จ. และ

จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีของก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคระรัฐมนตรีและรายงานต่อ

สาธารณะ เป็นตน้ 

2.1.5 งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) 

งานสนบัสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เป็นภารกิจงาน

ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ พ.ศ.2548 ท่ีไดก้  าหนดให้มี
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยตามระเบียบดงักล่าว ขอ้ 13 (7) คณะกรรมการฯ มี

อ านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย      

ซ่ึงผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ี

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่มจงัหวดั ดงัน้ี 

 1. ก าหนดนโยบายดา้นตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจงัหวดัและจงัหวดัให้สอดคลอ้ง

กบันโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการก าหนด รวมทั้งก าหนดประเด็นหวัขอ้การตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจงัหวดั

และจงัหวดัตามท่ีเห็นสมควร 

 2. สอบทาน ส่งเสริม และเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดัด าเนินการให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดี 

 3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก าหนด 

 4. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย 

2.2 ภารกจิเพิม่เติมอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 นอกจากภารกิจงานตามกรอบกฎหมายท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว บุคลากรส านักตรวจราชการยงั

รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี    

เป็นงานเชิงนโยบายหรือปัญหาเร่งด่วนซ่ึงมกัถูกมอบหมายให้ส านักตรวจราชการรับผิดชอบ เป็นงานท่ี

นอกเหนือจากภารกิจหลักซ่ึงถือเป็นการเพิ่มภาระงานแก่บุคคลากรของส านักตรวจราชการ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของภารกิจงานหลกัท่ีตอ้งรับผิดชอบ  เช่น โรงเรียนคุณธรรม เป็นตน้ จากการระดมความ

คิดเห็นของกลุ่มผูช่้วยผูต้รวจราชการและฝ่ายสนบัสนุนงานตรวจราชการ ไดส้ะทอ้นปัญหาเร่ืองภาระงานท่ี

ตอ้งรับผิดชอบมากมายนอกเหนือจากภารกิจหลกั ท าให้ผูช่้วยผูต้รวจราชการและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงาน

ตรวจราชการไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานตามกรอบภารกิจงานหลกัใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ  

5.1.3.2 ปัญหาด้านบุคลากร (Staff) 

 บุคลากรในการตรวจราชการจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 
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 1. ผูต้รวจราชการ 

 หากพิจารณาตามหลกัการมาตรฐานดา้นการตรวจราชการแลว้ ผูต้รวจราชการตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถ และทกัษะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการตรวจราชการท่ีท าให้

สามารถวินิจฉยัปัญหาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจราชการอยา่งมืออาชีพสามารถแกไ้ขปัญหาได้

อยา่งทนัการณ์แต่ในปัจจุบนั จากการเก็บขอ้มูลพบผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรียงัไม่สามารถบรรลุ

ตามมาตรฐานไดซ่ึ้งสาเหตุของปัญหาสามารถสรุปเป็นประเด็น ไดด้งัน้ี 

  1.1 จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ และการระดมความคิดเห็น พบว่า

กระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งของผูต้รวจราชการบางท่านไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจราชการ

อย่างแทจ้ริง แต่เป็นการโยกยา้ยดว้ยเหตุผลทางการบริหาร ซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจและสมรรถนะของผูต้รวจ

ราชการ รวมทั้งมีผลต่อการใหคุ้ณค่าและความส าคญัของงานตรวจราชการจากหน่วยรับตรวจ 

  1.2 ขาดการก าหนดมาตรฐานดา้นสมรรถนะของผูต้รวจราชการให้มีความชดัเจน ปัจจุบนั

การก าหนดสมรรถนะถูกก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงก าหนดไว้

ค่อนขา้งกวา้ง ในส านกันายกรัฐมนตรียงัไม่มีการก าหนดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับผูต้รวจราชการ1 

1.3 ขาดการก าหนดมาตรฐานกลางในการตรวจราชการ การตรวจราชการจะข้ึนอยู่กับ

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะบุคคลแมว้า่จะมีคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการแต่เป็น

เพียงการวางกรอบการปฏิบติังานไวใ้นลกัษณะกระบวนการปฏิบติัการโดยสังเขป ไม่ใช่เป็นขอ้ก าหนดใน

เชิงมาตรฐานการปฏิบติังานแบบสากลท่ีผา่นการสังเคราะห์และก าหนดไวเ้ป็นทางการ2 

  1.4 จากการสัมภาษณ์ผู ้ตรวจราชการกระทรวงและผู ้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวถึง

หลักสูตรการฝึกอบรมผูต้รวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรีว่า เน้ือหาหลักสูตรยงัมีความล้าหลัง           

การฝึกอบรมไม่ไดเ้นน้เสริมสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการตรวจราชการ จะเนน้การ

สร้างเครือข่ายผูต้รวจราชการมากกว่า ยงัขาดเน้ือหาท่ีพฒันาสมรรถนะของผูต้รวจราชการ เช่น ทกัษะ      

การเจรจา การสืบสวนสอบสวน การศึกษากรณีศึกษาเพื่อให้ผูต้รวจราชการสามารถแบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ์ร่วมกนั เป็นตน้  

 

                                                           
1ขอ้คิดเห็นจากเวทีระดมความคิดเห็นผูต้รวจราชการ วนัท่ี 11 เมษายน 2560 
2ขอ้คิดเห็นจากเวทีระดมความคิดเห็นผูต้รวจราชการ วนัท่ี 11 เมษายน 2560 
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 2. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ 

เจา้หน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการในท่ีน้ีจะหมายถึงผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หน้าท่ีฝ่าย

สนบัสนุนงานตรวจราชการเพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปตามมาตรฐานดา้นการตรวจราชการ บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานตอ้งมีสมรรถนะท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าการตรวจราชการจะด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผ่านการวินิจฉัยอย่างเป็นมืออาชีพตั้งแต่การวางแผนการตรวจราชการ การตรวจราชการ     

การรายงานและติดตามผลการตรวจราชการ  

จากการเก็บขอ้มูลพบปัญหา อุปสรรคท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานสนบัสนุนการตรวจราชการในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ 

 2.1 การเขา้สู่ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการยงัไม่ได้มีการก าหนด

คุณสมบติัหรือมาตรฐานของการเขา้สู่ต าแหน่งไวอ้ยา่งเป็นมาตรฐานท่ีเหมาะสม อีกทั้งสายการเจริญเติบโต

ไม่ไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  

2.2 กฎเกณฑ์หรือระเบียบการปฏิบติังานก็ไม่เอ้ือต่อการพฒันาและสั่งสมประสบการณ์ 

เช่นท่ีมกัมีการยา้ยเขตตรวจตลอดเวลาตามผูต้รวจราชการท าให้ผูช่้วยผูต้รวจราชการ ไม่สามารถท่ีจะสั่งสม

ประสบการณ์และองคค์วามรู้ใหเ้กิดความช านาญในพื้นท่ีได ้

2.3 การก าหนดคุณสมบัติในการเข้า รับการฝึกอบรมในหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) เช่น หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ท าให้ผูช่้วยผูต้รวจราชการไม่

สามารถเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นไดเ้น่ืองจากขาด

คุณสมบติั อีกทั้ง ยงัเป็นขอ้จ ากดัในการการเจริญกา้วหนา้ในสายอาชีพอีกดว้ย 

5.1.3.3 ปัญหาด้านกระบวนการตรวจราชการ (Process) 

 กระบวนการตรวจราชการในปัจจุบนัประกอบดว้ย ขั้นตอนการวางแผนการตรวจราชการ ขั้นตอน

การลงพื้นท่ีตรวจราชการ และการรายงานและการติดตามผลการตรวจราชการ จากการเก็บขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูล

ไดส้ะทอ้นปัญหาตามกระบวนการการตรวจราชการ ไดด้งัน้ี 
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 1. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจราชการ 

 การก าหนดขั้นตอนการวางแผนการตรวจราชการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานด้านการตรวจราชการ

จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวินิจฉัยท่ีเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการท่ีรับผิดชอบใน        

การก าหนดแผนการตรวจราชการ นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีใช้สนบัสนุนการตรวจราชการตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีผ่าน

การวิเคราะห์เป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นการตรวจราชการ อีกทั้ง การเลือก

ประเด็นการตรวจราชการตอ้งผา่นการพิจารณาและวิเคราะห์ท่ีเพียงพอเพื่อให้ไดป้ระเด็นท่ีมีความส าคญัต่อ

รัฐบาลและเป็นประโยชน์ในเชิงพื้นท่ี จากการเก็บขอ้มูลพบปัญหาในขั้นการวางแผนการตรวจราชการ       

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็น ดงัน้ี  

1.1 การสืบคน้ขอ้มูลของฝ่ายแผนเพื่อก าหนดแนวทางการตรวจราชการ ในเบ้ืองตน้จะ

สืบคน้จากเวบ็ไซต์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนขอ้มูลในรายละเอียดจะประสานขอ้มูลกบัหน่วยงานนั้น ๆ 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลรายละเอียดเชิงลึก ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในระบบการตรวจราชการในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัท า

ฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล จากขอ้คิดเห็นในเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มผูช่้วยผูต้รวจ

ราชการและฝ่ายสนบัสนุนงานตรวจราชการไดส้ะทอ้นถึงขอ้จ ากดัของขอ้มูลในเร่ืองความครบถว้น ถูกตอ้ง 

และขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่งและมีปริมาณขอ้มูลจ านวนมาก 

1.2 กระบวนการวางแผนการตรวจราชการไม่ไดถู้กออกแบบให้ภาคประชาชนไดมี้โอกาส

เขา้มาร่วมในการก าหนดแนวทางการตรวจราชการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความคุม้ค่าและประโยชน์ต่อทั้งฝ่าย

นโยบาย และพื้นท่ี 

1.3 การจดัเวทีประชุมปรึกษาหารือเพื่อท าแผนการตรวจราชการ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้

ในคู่มือการตรวจราชการของส านกันายกรัฐมนตรีจะเชิญกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เขา้มาร่วม ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีลว้นแต่สะทอ้นเป็นเสียงเดียวกนัวา่ผูต้รวจราชการกระทรวง

มกัเสนอประเด็นการตรวจราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหลกัของกระทรวง ซ่ึงการก าหนดประเด็นการตรวจ

ราชการมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นท่ี เน่ืองจากผูต้รวจราชการกระทรวง

ตอ้งรับผิดชอบงานท่ีเป็นภารกิจหลกัของกระทรวง หากประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการไม่ได้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของกระทรวง ผูต้รวจราชการกระทรวงก็อาจจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั 
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2. ขั้นตอนการลงพืน้ทีต่รวจราชการ 

 การตรวจราชการในพื้นท่ีให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการตรวจราชการ บุคลากรทั้งผูต้รวจราชการ 

ผูช่้วยผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการตอ้งมีสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติั

หน้าท่ี โดยผูต้รวจราชการตอ้งมีสมรรถนะท่ีเพียงพอเพื่อให้สามารถวินิจฉัยปัญหาและให้ขอ้เสนอแนะแก่

หน่วยรับตรวจไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมทนัต่อการแกปั้ญหา ในขณะเดียวกนั ผูช่้วยผูต้รวจราชการและ

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการเองก็ตอ้งมีสมรรถนะท่ีเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูต้รวจ

ราชการ แต่จะเนน้ท่ีงานสายสนบัสนุนโดยท าหนา้ท่ีในการสืบคน้ขอ้มูลประกอบการตรวจราชการ ซ่ึงงาน

ในส่วนน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวินิจฉัยขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตรวจราชการ ทั้งน้ี ตอ้งมีระบบท่ีจดัเก็บ

ขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ และท าหนา้ท่ีประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่ือสารท่ีสร้างสรรคร์ะหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความ

เขา้ใจในการตรวจราชการ จากการเก็บขอ้มูลพบปัญหาท่ีส่งผลต่อการบรรลุมาตรฐานดา้นการตรวจราชการ        

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็น ดงัน้ี  

  2.1 ในการเตรียมตวัก่อนลงพื้นท่ีตรวจราชการแบบบูรณาการ ในเวทีระดมความคิดเห็น

กลุ่มผูช่้วยผูต้รวจราชการและฝ่ายสนบัสนุนงานตรวจราชการ ไดก้ล่าวถึงปัญหาเร่ืองขอ้มูลท่ีประสานขอกบั

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นนโยบาย หรือแผนงาน งาน โครงการท่ีมีการ

ตรวจติดตาม ไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์ให้เป็นขอ้มูลท่ีพร้อมใชง้าน ปัจจุบนัขอ้มูลเหล่าน้ี

ไม่ไดมี้การจดัท าเป็นระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลส าหรับผูช่้วยผูต้รวจราชการและ

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ  

2.2 ในช่วงก่อนท่ีทีมตรวจราชการจะลงพื้นท่ี ผูช่้วยผูต้รวจราชการจะขอให้จงัหวดัจดัท า

เอกสารประกอบการตรวจราชการ ซ่ึงผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีและผูต้รวจราชการกระทรวงได้

สะทอ้นปัญหาเก่ียวกบัเอกสารขอ้มูลประกอบการตรวจราชการในทิศทางเดียวกนัวา่ เอกสารขอ้มูลท่ีจดัท า

โดยจงัหวดัไม่ไดผ้า่นการวเิคราะห์ใหเ้ห็นผลการด าเนินโครงการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยงัขาดการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล  

 2.3 ในการประสานระหวา่งหน่วยงาน ทั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อแจง้ก าหนดการ

และขอ้มูลส าหรับลงพื้นท่ีตรวจ จากการสัมภาษณ์ผูต้รวจราชการกระทรวง พบวา่ ก าหนดการของการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการออกมาล่าชา้ท าใหท้บัซอ้นกบักระทรวง ซ่ึงท าให้ในบางเขตผูต้รวจราชการกระทรวง
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ไม่สามารถเขา้ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการได ้อีกทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานในพื้นท่ีก็ไม่ไดมี้

การประสานใหข้อ้มูลแก่ผูต้รวจราชการกระทรวงก่อนท่ีจะลงพื้นท่ี ท าให้ผูต้รวจราชการไม่สามารถท่ีจะท า

ความเขา้ใจในโครงการต่าง ๆ ในพื้นท่ีเพื่อใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 ในการลงพื้นท่ีตรวจราชการ จากการสัมภาษณ์ผูต้รวจราชการหลายท่านกล่าวว่า 

ระยะเวลาในการตรวจราชการยงัไม่สัมพนัธ์กบัประเด็นท่ีจะตอ้งตรวจ เน่ืองจากการลงพื้นท่ีตรวจราชการ

แบบบูรณาการมีระยะเวลาในการลงพื้นท่ีจงัหวดัละหน่ึงวนั แต่เน้ือหาของประเด็นท่ีจะตอ้งตรวจมีมาก     

ท าให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการประชุมร่วมกบัคณะตรวจราชการส่งผลให้ผูต้รวจราชการไม่สามารถลงพื้นท่ี

ไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากน้ี เม่ือตรวจเสร็จส้ินแลว้ไม่มีการประชุมสรุปขอ้คน้พบจากการตรวจราชการ และ

การร่วมให้ขอ้เสนอแนะร่วมกนัของผูต้รวจราชการซ่ึงในส่วนน้ีมีผลต่อความเช่ือมัน่จากหน่วยงานราชการ

อ่ืน ๆ และภาคประชาชน อีกทั้ง ยงัมีผลต่อประสิทธิภาพของการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการอีก

เช่นกนั 
 

3. ขั้นตอนการรายงานและติดตามผลการตรวจราชการ 

 รายงานผลการตรวจราชการเป็นส่วนท่ีสามารถใช้วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจ

ราชการ โดยตามมาตรฐานด้านการตรวจราชการ การรายงานตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง และ

สามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีตรงไปตรงมาไม่ถูกแทรกแซงจากกระทรวงหรือหน่วยรับตรวจ การเขียนรายงาน

ตอ้งมีความชัดเจน กระชับและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เม่ือตรวจเสร็จส้ินแล้วตอ้งมีกลไกท่ีสามารถ

ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ สามารถมั่นใจได้ว่าหน่วยงานนั้นได้ด าเนินการในระยะเวลา           

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงกลไกการติดตามน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อคุณภาพของการตรวจราชการ จากการเก็บขอ้มูล 

พบวา่  

3.1 ในการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ ส านกัตรวจราชการจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล 

และประมวลผลเป็นรายงานเพื่อน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี จากการสัมภาษณ์ผูต้รวจราชการหลายท่านได้

สะทอ้นว่า รายงานผลการตรวจราชการไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยฝ่ายบริหาร ในการประชุมระดม

ความคิดเห็นในกลุ่มผูช่้วยผูต้รวจราชการและฝ่ายสนับสนุนงานตรวจราชการ ได้พูดถึงปัญหาท่ีท าให้

รายงานผลการตรวจไม่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการท ารายงานผลการตรวจมี

ภาระงานมาก ทั้งงานตรวจราชการ งานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั งานก ากับภูมิภาคของรอง

นายกรัฐมนตรี ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการเขียนรายงานใหไ้ดคุ้ณภาพ  
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3.2 ปัจจุบนัในขั้นตอนการเขียนรายงานผลการตรวจราชการ ไม่ไดใ้ห้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้มาร่วมวเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 3.3 ในการติดตาม ปัจจุบนัยงัไม่มีการติดตามผลท่ีเป็นระบบมีเพียงการส่งหนงัสือในการ

ติดตามการด าเนินงานในกระทรวงต่าง ๆ โดยส่วนมากกระทรวงจะตอบกลบัว่าไดด้ าเนินการแกไ้ขแล้ว     

ซ่ึงส านกันายกรัฐมนตรีเองก็ไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าได้ด าเนินการจริงหรือไม่ อีกทั้งส่ิงส าคญัท่ีเป็น

อุปสรรคในการติดตาม คือ การตรวจราชการในปัจจุบนัจะให้ความส าคญักบัประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ

ของรัฐบาล ดงันั้น ก็จะไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อประเด็นการตรวจราชการเดิมในปีก่อนหนา้  

5.1.3.4 ปัญหาด้านฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุน  

 ในเร่ืองฐานขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับงานตรวจราชการตามมาตรฐานแล้วควรมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และมีระบบการจดัเก็บ

ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถน าไปใช้ประกอบการจดัท าแผนการตรวจราชการและการให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับผูต้รวจราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการเก็บขอ้มูลสามารถสรุปประเด็นปัญหาท่ีพบ ไดด้งัน้ี 

1. ระบบการตรวจราชการบูรณาการย ังขาดฐานข้อมูลส าหรับงานตรวจราชการ                 

ทั้งฐานขอ้มูลกลางท่ีใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนการตรวจ

ราชการและลงพื้นท่ี ไม่มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ขอ้มูล ขอ้มูลไม่มีความทนัสมยั รวมทั้งขาดการเช่ือมโยง

ขอ้มูลระหวา่งงาน และฐานขอ้มูลส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลการตรวจราชการส าหรับหน่วยงานราชการอ่ืนและ   

ภาคประชาชนให้มีช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้การตรวจราชการสอดคล้อง           

กบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้การตรวจราชการเป็นกลไกท่ีสามารถ

สนองต่อความตอ้งการของประชาชนและเป็นช่องทางให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจ

ราชการ  

2.  ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ จากการทบทวนวรรณกรรมในงานของ                     

สุพจน์ ทรายแกว้ พบว่า มีปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัและการมีภารกิจท่ีหลากหลายของส านกัตรวจ

ราชการ การจดัอตัราก าลงัของบุคลากรสนับสนุนค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

จึงส่งผลต่อการปฏิบติัตามแผนการตรวจราชการและคุณภาพการตรวจราชการ ส่วนบุคลากรสนบัสนุนยงัมี

อตัราก าลงัท่ีไม่สมดุลกบัภาระงาน ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลของคณะผูว้ิจยัพบว่า ปัจจุบนัปัญหาน้ียงัคงมีอยู ่
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เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนยงัคงมีภาระงานท่ีถูกมอบหมายนอกเหนือจากขอบเขตงานท่ีก าหนดไวเ้ป็นงานท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมายท่ีมกัถูกส่งมายงัส านกัตรวจราชการรับผดิชอบ 

ส่วนที ่2 วเิคราะห์ตามความท้าทายทีม่ีผลกระทบต่อระบบการตรวจราชการ 

 จากการศึกษาของคณะผูว้ิจยัพบวา่นอกจากบทบาทท่ีส าคญั 4 ประการและมาตรฐานดา้นการตรวจ

ราชการท่ีคาดหวงัให้ระบบตรวจราชการสามารถด าเนินการให้บรรลุไดน้ั้น ท่ามกลางบริบทของสังคมท่ีมี

การเปล่ียนแปลงระบบการตรวจราชการยงัจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้รองรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะ

เขา้มามีผลกระทบในอนาคต จากการศึกษาพบว่ามี 5 ประการ ไดแ้ก่ การตรวจราชการท่ีสอดคล้องกบั

หลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management) ระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นประโยชน์ (Technology and Information) การตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ระบบตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) และการตรวจราชการท่ีมี

บทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction)  

ภาพท่ี 5.2 ภาพรวมสถานการณ์ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการทั้ง 5 ดา้น3 

 

 

                                                           
3 A = การตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพ้ืนท่ี (Area base management)  
  T = ระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นประโยชน์ (Technology and Information)  
 G = การตรวจราชการเพ่ือความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล (Good governance)  
I = ระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration)  
R = การตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) 
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ค่าเฉล่ียในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่การตรวจราชการบูรณาการมีความเหมาะสม

ในระดบัปานกลาง โดยด้านท่ีได้รับคะแนนประเมินมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก คือ การตรวจราชการท่ีมี

บทบาทในเชิงป้องกนั (ค่าเฉล่ีย 6.99, SD = 2.04) ตามมาดว้ยการตรวจราชการท่ีมีความสอดคลอ้งตามหลกั

ธรรมาภิบาล (ค่าเฉล่ีย 6.11, SD = 2.42) และการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี 

(ค่าเฉล่ีย 6.10, SD = 1.78) ท่ีมีคะแนนประเมินอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนดา้นระบบการตรวจราชการท่ี

เช่ือมโยงและบูรณาการ (ค่าเฉล่ีย 5.90, SD = 2.51) และระบบตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 5.78, SD = 2.08) แมจ้ะมีผลคะแนนนอ้ยท่ีสุดแต่ผูต้อบก็ยงัเห็นวา่มีความเหมาะสม

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

อยา่งไรก็ดี เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม จะเห็นไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามใน

กลุ่มผูต้รวจราชการมีแนวโน้มเห็นว่าระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการมีความเหมาะสมมากกว่าเม่ือ

เทียบกับความคิดเห็นของกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนท่ีใน

ภาพรวมให้คะแนนมากสุดในแต่ละด้านไม่เกินระดับปานกลาง โดยด้านท่ีท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาค

ประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลางแต่ค่อนมาทางน้อย คือ ระบบการตรวจ

ราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ  (ค่าเฉล่ีย 4.46, SD = 2.51) รายละเอียดค่าเฉล่ียแต่ละดา้นจ าแนกตามกลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.1 ภาพรวมผลการตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ดา้น 

ด้าน 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

 

ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

การตรวจราชการท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารเชิงพ้ืนท่ี (Area 
base management) 

6.66 1.60 105 6.11 1.74 110 5.54 1.80 54 6.10 1.78 269 

ระบบการตรวจราชการ
ท่ีใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้ป็น
ประโยชน์ (Technology 
and Information) 
 

6.40 1.78 105 5.96 1.76 110 4.99 2.08 54 5.78 2.08 269 
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ด้าน 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

 

ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

การตรวจราชการเพื่อ
ความสอดคลอ้งตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

7.02 1.68 105 6.61 1.38 110 4.70 2.42 54 6.11 2.42 269 

ระบบการตรวจราชการ
ท่ีเช่ือมโยงและบูรณา
การ (Integration) 

6.83 1.87 105 6.42 1.61 110 4.46 2.51 54 5.90 2.51 269 

การตรวจราชการท่ีมี
บทบาทในเชิงป้องกนั 
(Risk reduction) 

7.72 1.55 105 7.10 1.82 110 5.67 2.04 54 6.99 2.04 269 

เม่ือศึกษาในรายละเอียดขององคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละประเด็นหลกัทั้ง 5 ดา้น ท าให้ไดข้อ้คน้พบ

ในรายละเอียดมากข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 การตรวจราชการทีส่อดคล้องกบัหลกัการบริหารเชิงพืน้ที่ (Area base management)  

การตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีไม่ใช่เพียงแค่การให้พื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

และสามารถแกปั้ญหาให้กบัพื้นท่ีไดเ้ท่านั้น แต่หมายถึงการก าหนดประเด็นการตรวจท่ีเหมาะสมกบับริบท

ของพื้นท่ีดว้ยเช่นกนั ซ่ึงระบบการตรวจราชการในปัจจุบนัมีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงให้พื้นท่ีเขา้มามี

ส่วนร่วมในการตรวจราชการแต่ยงัด าเนินการไดไ้ม่มากนกั หากพิจารณาตามกระบวนการตรวจราชการ   

ภาคประชาชนจากพื้นท่ีไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเร่ิมของกระบวนการ การตรวจราชการไม่ได้

ออกแบบกระบวนการท่ีให้พื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ เช่น การใชบ้ริบทของพื้นท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน

การพิจารณาประเด็นการตรวจราชการ  
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ภาพท่ี 5.3 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management)4 

 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงปริมาณจะพบว่าดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิง

พื้นท่ี พบว่า องค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยรับตรวจให้ความส าคญักบั   

การตรวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 7.13, SD = 2.08) ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบั      

ปานกลาง คือ รายงานผลการตรวจราชการเหมาะสม รวดเร็ว และน าขอ้มูลจากภาคประชาชนมาประกอบ 

(ค่าเฉล่ีย 5.64, SD = 2.43) อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูต้อบทั้ง 3 กลุ่ม เห็นจากภาพไดช้ดัเจนว่า         

ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากขององคป์ระกอบยอ่ยดา้นความ

เหมาะสมของท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน (ค่าเฉล่ีย 7.06, SD = 1.66) รายละเอียดค่าเฉล่ียใน

ภาพรวมและจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม สรุปดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

                                                           
4 A1=การวางแผนการตรวจราชการยดึโยงกบัพ้ืนท่ีและภาคส่วนท่ีหลากหลาย 
A2=การติดตามประเมินผลภายหลงัการตรวจราชการ 
A3=รายงานผลการตรวจราชการเหมาะสม รวดเร็ว และน าขอ้มูลจากภาคประชาชนมาประกอบ 
A4=ความเหมาะสมของท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
A5=หน่วยรับตรวจให้ความส าคญักบัการตรวจราชการ 
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ตารางท่ี 5.2 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management) 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

A1=การวางแผนการตรวจ
ราชการยดึโยงกบัพ้ืนท่ีและ
ภาคส่วนท่ีหลากหลาย 

6.73 2.04 105 6.34 1.80 110 5.43 2.17 54 6.31 2.17 269 

A2=การติดตามประเมินผล
ภายหลงัการตรวจราชการ 

7.03 1.81 105 6.11 2.38 110 6.14 1.99 54 6.48 1.99 269 

A3=รายงานผลการตรวจ
ราชการเหมาะสม รวดเร็ว
และน าขอ้มูลจากภาค
ประชาชนมาประกอบ 

6.24 2.01 105 5.58 2.22 110 4.58 2.43 54 5.64 2.43 269 

A4=ความเหมาะสมของท่ี
ปรึกษาผูต้รวจราชการภาค
ประชาชน 

5.94 2.63 105 6.21 1.93 110 7.06 1.66 54 6.28 1.66 269 

A5=หน่วยรับตรวจให้
ความส าคญักบัการตรวจ
ราชการ 

7.63 1.72 105 7.04 1.96 110 6.31 2.08 54 7.13 2.08 269 

ส่วนรายละเอียดของขอ้ค าถามดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารเชิงพื้นท่ี ประเด็นท่ี

มีคะแนนมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก คือ ประเด็นตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการมีการเช่ือมโยง

นโยบายของรัฐบาลและประเด็นปัญหาของพื้นท่ี (ค่าเฉล่ีย 7.34, SD = 1.94) ส่วนประเด็นท่ีมีคะแนนนอ้ย

ท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งน้อย คือ ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บรายงานผลสรุปการตรวจราชการและ

การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.60, SD = 2.99) รายละเอียดดงัตาราง

ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.3 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารเชิงพื้นท่ี (Area base management)  

แยกตามองคป์ระกอบยอ่ยรายขอ้ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

1. การวางแผนการตรวจราชการยดึโยงกบัพืน้ที่
และภาคส่วนทีห่ลากหลาย 

6.31 268 2.17 

1.1 ประเด็นตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การมีการเช่ือมโยงนโยบายของรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาของพ้ืนท่ี 

7.34 
 
 

1.939 
 
 

268 
 
 

1.2 กระบวนการจดัท าแผนการตรวจราชการเอ้ือ
ใหเ้กิดการเช่ือมโยงนโยบายของประเทศกบั
ปัญหาและความตอ้งการของพ้ืนท่ี 

6.87 
 
 

2.156 
 
 

266 
 
 

1.3 การวางแผนการตรวจราชการมีตวัแทนจาก
พ้ืนท่ีเช่น ส่วนจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินในสดัส่วนท่ี
เหมาะสม 

5.56 
 

3.093 
 

268 
 

1.4 การวางแผนการตรวจราชการมีผูแ้ทนจาก
หน่วยรับตรวจราชการเขา้มามีส่วนร่วมก าหนด
ประเด็นการตรวจอยา่งเหมาะสม 

5.49 
 

3.037 
 

267 
 

2.การตดิตามประเมนิผลภายหลงัการตรวจ
ราชการ 

6.48 268 1.99 

1.6 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมี
ตวัแทนจากพ้ืนท่ี เช่นส่วนจงัหวดั หรือทอ้งถ่ินใน
สดัส่วนท่ีเหมาะสม 

6.24 
 

2.362 
 

267 
 

1.7 การติดตามประเมินผลการตรวจราชการมี
ผูแ้ทนจากหน่วยรับตรวจราชการเขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งเหมาะสม 

6.73 
 

2.146 
 

267 
 

3.การรายงานผลการตรวจราชการเหมาะสม 
รวดเร็ว และน าข้อมูลจากภาคประชาชนมา
ประกอบ 

5.64 269 2.43 

1.8 หน่วยงานในพ้ืนท่ีไดรั้บรายงานผลสรุปการ
ตรวจราชการและขอ้เสนอแนะอยา่งรวดเร็ว
ครอบคลุมและเหมาะสม 

6.22 
 

2.623 
 

269 
 

1.9 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บรายงานผลสรุปการ
ตรวจราชการและการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ
อยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

4.60 
 

2.990 
 

268 
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ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 
1.10 ขอ้มูลท่ีส าคญัจากภาคประชาชน ภาคเอกชน
ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในรายงานการ
ตรวจราชการอยา่งเหมาะสม 

6.07 
 
 

2.455 
 
 

268 
 
 

4.ความเหมาะสมของทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน 

6.28 268 1.66 

1.5 ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนมี
คุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการ
ตรวจราชการของแต่ละพ้ืนท่ี 

 
6.28 

 
2.218 

 
268 

 
5.หน่วยรับตรวจให้ความส าคญักบัการตรวจ
ราชการ 

7.13 269 2.08 

1.11 หน่วยรับตรวจเห็นความส าคญัและใหค้วาม
ร่วมมือในกระบวนการตรวจราชการ 

7.13 
 

1.951 
 

269 
 

 

5.2.2 ระบบการตรวจราชการทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นประโยชน์ (Technology and Information) 

 ระบบตรวจราชการท่ีสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้ห้เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจ

ราชการและเกิดการส่ือสารท่ีรวดเร็วและทนัการณ์ ซ่ึงในปัจจุบนั การตรวจราชการก็ยงัไม่ได้มีการน า

เทคโนโลยีเพื่อเขา้มาอ านวยความสะดวกในดา้นการจดัการขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับวางแผนการตรวจ

ราชการ และข้อมูลประกอบการลงพื้นท่ีของผูต้รวจราชการ รวมทั้ง การจดัการข้อมูลของส านักตรวจ

ราชการเองก็ยงัไม่มีการจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นในอนาคต 

นอกจากน้ี ในการเผยแพร่ขอ้มูลการตรวจราชการนอกจากการเผยแพร่ทางเวบ็ไซตก์็ไม่ไดมี้ช่องทางอ่ืนใน

การส่ือสารระหวา่งทั้งภาคหน่วยงานราชการดว้ยกนัเอง และภาคประชาชน  
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ภาพท่ี 5.4 ค่าเฉล่ียดา้นการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ (Technology and Information)5 

 

เม่ือพิจารณาผลการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นประโยชน์ พบว่า องค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก คือ การใช้เทคโนโลยีของ      

ทีมตรวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 6.79, SD = 2.41) ส่วนองคป์ระกอบย่อยท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ ความสะดวกในการเขา้ถึงและให้ขอ้มูลของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 4.72, SD = 2.71) โดยผูต้อบ

แบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นต่อความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยไปทิศทางเดียวกนัตามภาพ 

แต่ ท่ี เ ห็นชัด เจนคือความคิดเห็นของ ท่ีปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชนท่ี มีในระดับน้อย                      

ต่อองคป์ระกอบยอ่ยดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงและให้ขอ้มูลของประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.52, SD = 2.71) 

รายละเอียดค่าเฉล่ียในภาพรวมและจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

                                                           
5 T1=ระบบและการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการ 
 T2=ความสะดวกในการเขา้ถึงและใหข้อ้มูลของประชาชน 
 T3=มีคู่มือการตรวจราชการท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 T4=การใชเ้ทคโนโลยขีองทีมตรวจราชการ 
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ตารางท่ี 5.4 ค่าเฉล่ียดา้นการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ (Technology and Information) 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

T1=ระบบและการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุน
การตรวจราชการ 

6.12 2.23 105 5.61 2.05 110 4.51 2.37 54 5.59 2.37 269 

T2=ความสะดวกในการ
เขา้ถึงและใหข้อ้มูลของ
ประชาชน 

5.07 2.52 105 4.96 2.35 110 3.52 2.71 54 4.72 2.71 269 

T3=มีคู่มือการตรวจราชการ
ท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

6.75 2.14 105 6.40 2.00 110 6.31 2.51 54 6.52 2.51 269 

T4=การใชเ้ทคโนโลยขีอง
ทีมตรวจราชการ 

7.30 1.75 105 6.78 1.70 110 5.80 2.41 54 6.79 2.41 269 

รายละเอียดของขอ้ค าถามดา้นระบบการตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ 

ประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการ 

สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัการณ์ (ค่าเฉล่ีย 6.92, SD = 2.14) 

ส่วนประเด็นท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งนอ้ย คือ ประชาชนสามารถเขา้ถึงและให้

ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.72, SD = 2.56) รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.5 ค่าเฉล่ียดา้นการท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ (Technology and Information) 

แยกตามองคป์ระกอบยอ่ยรายขอ้ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

1.ระบบและการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพือ่สนบัสนุน
การตรวจราชการ 

5.59 269 2.37 

2.1 มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบั
ประเด็นท่ีตรวจอยา่งเพียงพอและเขา้ถึงไดง่้าย 

5.54 
 

2.35 
 

268 
 

2.2 มีระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
เพ่ือสนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5.37 
 

2.54 
 

268 
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ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

2.7 มีระบบ/ฐานขอ้มูลสนบัสนุนท่ีสามารถ
เรียกใชไ้ดท้นัทีในระหวา่งการลงพ้ืนท่ีตรวจและ
การเขียนรายงาน 

5.85 
 

2.37 
 

269 
 

2.ความสะดวกในการเข้าถึงและให้ข้อมูลของ
ประชาชน 

4.72 268 2.71 

2.3 ประชาชนสามารถเขา้ถึงและใหข้อ้มูลท่ี
สนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งสะดวก 

4.72 
 

2.56 
 

268 
 

3.มคู่ีมอืการตรวจราชการทีชั่ดเจนและเข้าใจง่าย 6.52 268 2.51 

2.4 มีคู่มือการตรวจราชการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การตรวจราชการส าหรับผูต้รวจและผูแ้ทนภาค
ประชาชนท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

6.52 
 
 

2.161 
 
 

268 
 
 

4.การใช้เทคโนโลยขีองทมีตรวจราชการ 6.79 269 2.41 

2.5 ผูต้รวจราชการมีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

6.65 
 

2.16 
 

268 
 

2.6 ผูช่้วยผูต้รวจราชการเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการ
ตรวจราชการสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การตรวจราชการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัการณ์ 

6.92 
 
 

2.14 
 
 

269 
 
 

 

5.2.3 การตรวจราชการเพือ่ความสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) 

นอกจากการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ ท่ีจ  าเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ     

บา้นเมืองท่ีดี หรือ หลกัธรรมาภิบาลแลว้ ระบบตรวจราชการเองก็เช่นกนัท่ีตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั

หลกัธรรมาภิบาล ทั้งการส่งเสริมหลกันิติธรรมและคุณธรรมในเกิดข้ึนในระบบ สร้างการมีส่วนร่วมโดย

การก าหนดให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งท าให ้       

การตรวจราชการเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อรัฐบาลและประชาชนอย่างแท้จริงซ่ึงในปัจจุบัน           

การตรวจราชการอาจจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้มากข้ึน จากการเก็บขอ้มูล พบว่า 

กลไกท่ีปรึกษาภาคประชาชนยงัไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างแทจ้ริง หากพิจารณาตาม

กระบวนการจะพบว่า ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมเพียงการลงพื้นท่ีตรวจราชการร่วมกบัผูต้รวจ

ราชการเท่านั้น  
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ภาพท่ี 5.5 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)6 

 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงปริมาณด้านการตรวจราชการเพื่อความสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ นิติธรรมและคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย 6.78, SD 

= 2.44) ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมและ            

ความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 5.38, SD = 2.77) โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นต่อความเหมาะสม

ในแต่ละองค์ประกอบย่อยไปทิศทางเดียวกนัตามภาพ อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน               

มีความเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย ต่อองคป์ระกอบย่อยดา้นการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส (3.47, SD = 2.77) 

รายละเอียดค่าเฉล่ียในภาพรวมและจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี5.6 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

G1=นิติธรรมและ
คุณธรรม 

7.44 1.62 105 6.88 1.48 110 5.29 2.44 54 6.78 2.44 269 

G2=การมีส่วนร่วม
และความโปร่งใส 

5.93 2.37 105 5.78 1.80 110 3.47 2.77 54 5.38 2.77 269 

                                                           
6 G1=นิติธรรมและคุณธรรม 
G2=การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
G3=ความรับผิดชอบและความคุม้ค่า 
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องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

G3=ความ
รับผิดชอบและ
ความคุม้ค่า 

7.27 1.83 105 6.93 1.64 110 4.76 2.69 54 6.63 2.69 269 

รายละเอียดของขอ้ค าถามดา้นระบบการตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล    

อยูใ่นระดบัมาก คือ ผูต้รวจราชการและผูช่้วยผูต้รวจราชการมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การปฏิบติังานและจริยธรรมในการตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชดัเจนและเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 7.33, SD = 2.13) 

ส่วนประเด็นท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งน้อย คือ ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ      

ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตั้งแต่การจดัท าแผนจนถึงการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ 

(ค่าเฉล่ีย 4.82, SD = 2.78) รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.7 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการเพื่อความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

แยกตามองคป์ระกอบยอ่ยรายขอ้ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

1.นิตธิรรมและคุณธรรม 6.78 269 2.44 

3.1 มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจริยธรรมในการตรวจราชการท่ี
เพียงพอชดัเจนและเหมาะสม 

6.69 
 

2.35 
 

269 
 

3.4 ผูต้รวจราชการและผูช่้วยผูต้รวจราชการมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการปฏิบติังานและจริยธรรมในการตรวจราชการท่ีเพียงพอชดัเจน
และเหมาะสม 

7.33 
 
 

2.13 
 
 

269 
 
 

3.5 มีหลกัประกนัความอิสระในการตรวจราชการ เช่น กฎหมายการถ่วงดุลจาก
ภาคส่วนท่ีหลากหลาย ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเพียงพอ ฯลฯ 

6.32 
 

2.62 
 

269 
 

3.8 กฎหมายและกฎระเบียบมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการตรวจราชการใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.79 
 

2.01 
 

269 
 

2.การมส่ีวนร่วมและความโปร่งใส 5.38 269 2.77 
3.2 ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมตั้งแต่การ
จดัท าแผนจนถึงการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ 

4.82 
 

2.78 
 

268 
 

3.6 มีการเผยแพร่ขอ้มูลกระบวนการตรวจหรือรายงานผลการตรวจราชการท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมสู่สาธารณะ 

5.91 
 

2.87 
 

269 
 

3.ความรับผดิชอบและความคุ้มค่า 6.63 269 2.69 
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ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 
3.3 รายงานผลและขอ้เสนอแนะจากการตรวจราชการไดถู้กน าไปใชเ้พื่อใหมี้การ
ด าเนินการตามนโยบายหรือการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 

6.21 
 

2.48 
 

269 
 

3.7 การตรวจราชการมีผลท าใหก้ารด าเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

7.05 
 

2.18 
 

269 
 

5.2.4 ระบบการตรวจราชการทีเ่ช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) 

 การตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการนั้นเป็นการตรวจราชการท่ีสามารถเช่ือมโยงหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งกระทรวง ทบวง กรมให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ มีการเช่ือมโยงบูรณาการขอ้มูลระหวา่ง

กัน ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีร่วมกัน กล่าวได้ว่า การตรวจราชการต้องสามารถเช่ือมโยงทั้ งระหว่าง

หน่วยงานราชการและระหวา่งภาคประชาชน ซ่ึงในระบบการตรวจราชการในปัจจุบนัมีจุดอ่อนหรือสาเหตุ

ท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกนัในการตรวจราชการแบบบูรณาการได้ คือ การไม่ได้

รับความร่วมมือจากกระทรวง อีกทั้งกระทรวงไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการท างานแบบบูรณาการ     

ซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากทศันคติของผูต้รวจราชการท่ีมองว่าการตรวจราชการไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์     

ต่อกระทรวง นอกจากน้ี ประเด็นการตรวจก็ไม่ได้ครอบคลุมให้หลายกระทรวงเข้ามามีส่วนร่วม                   

การตรวจราชการของผูต้รวจส านักนายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง ผูต้รวจราชการกรมมี

ลกัษณะต่างคนต่างท างานขาดการประสานงานเพื่อประหยดังบประมาณและลดความซ ้ าซอ้น 
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ภาพท่ี 5.6 ค่าเฉล่ียดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration)7 

 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ พบวา่ องค์ประกอบ

ย่อยท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก คือ การบูรณาการระหว่างกระทรวงและส านักนายกรัฐมนตรี 

(ค่าเฉล่ีย 6.60, SD = 2.76) ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ระบบ

สนบัสนุนเพื่อลดความซ ้ าซอ้น (ค่าเฉล่ีย 5.83, SD = 2.91) โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นต่อ

ความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบย่อยไปทิศทางเดียวกนัตามภาพ รายละเอียดค่าเฉล่ียในภาพรวมและ

จ าแนกตามกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.8 ค่าเฉล่ียดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

I1=การบูรณาการ
ระหวา่งกระทรวงและ
ส านกันายกรัฐมนตรี 

7.10 2.27 105 6.75 1.80 110 5.33 2.76 54 6.60 2.76 169 

I2=กระบวนการตรวจ
ราชการ 

7.10 1.79 105 6.65 1.61 110 4.77 2.61 54 6.45 2.61 169 

                                                           
7 I1=การบูรณาการระหวา่งกระทรวงและส านกันายกรัฐมนตรี 
  I2=กระบวนการตรวจราชการ 
  I3=ระบบและกลไกส่งต่อขอ้คน้พบ 
  I4=ระบบสนบัสนุนเพ่ือลดความซ ้ าซ้อน 



157 
 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

I3=ระบบและกลไกส่ง
ต่อขอ้คน้พบ 

6.57 2.59 105 6.24 2.27 110 3.59 3.06 54 5.84 3.06 169 

I4=ระบบสนบัสนุนเพื่อ
ลดความซ ้ าซอ้น 

6.48 2.27 105 6.09 2.00 110 4.06 2.91 54 5.83 2.91 269 

รายละเอียดของขอ้ค าถามดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการอยูใ่นระดบัมาก คือ 

กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือในขั้นตอนการลงพื้นท่ีตรวจราชการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 

6.70, SD = 2.17) ส่วนประเด็นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าให้

ลดขั้นตอนและความซ ้ าชอ้นในการรายงานผลการตรวจราชการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 5.80, SD 

= 2.60) รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.9 ค่าเฉล่ียดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (Integration) แยกตาม

องคป์ระกอบยอ่ยรายขอ้ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

1.การบูรณาการระหว่างกระทรวงและส านกั
นายกรัฐมนตรี 

6.60 269 2.76 

4.1 การออกแบบระบบตรวจราชการไดบู้รณาการ
การตรวจราชการของกระทรวงและส านกั
นายกรัฐมนตรีใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6.60 
 
 

2.29 
 
 

269 
 
 

2.กระบวนการตรวจราชการ 6.45 269 2.61 

4.2 กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือ
ในขั้นตอนการจดัท าแผนการตรวจราชการมีความ
เหมาะสม 

6.43 
 

2.40 
 

269 
 

4.3 กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือ
ในขั้นตอนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการมีความ
เหมาะสม 

6.70 
 

2.17 
 

269 
 

4.4 กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือ
ในขั้นตอนการรายงานผลการตรวจราชการมีความ
เหมาะสม 

6.32 
 

2.25 
 

269 
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ประเดน็ ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

4.5 กลไกการเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือ
ในขั้นตอนการติดตามประเมินผลการตรวจ
ราชการมีความเหมาะสม 

6.34 
 
 

2.31 
 
 

269 
 
 

3.ระบบและกลไกส่งต่อข้อค้นพบ 5.84 269 3.06 

4.6 มีระบบและกลไกการส่งต่อประเด็นขอ้คน้พบ
จากการตรวจราชการไปยงัหน่วยงานตรวจสอบ
อ่ืน 

5.84 
 

2.80 
 

269 
 

4.ระบบสนับสนุนเพือ่ลดความซ ้าซ้อน 5.83 269 2.91 

4.7 มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและ
ความซ ้ าชอ้นในการวางแผนการตรวจราชการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.81 
 
 

2.56 
 
 

269 
 
 

4.8 มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและ
ความซ ้ าชอ้นในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.89 
 
 

2.54 
 
 

269 
 
 

4.9 มีระบบสนบัสนุนท่ีช่วยท าใหล้ดขั้นตอนและ
ความซ ้ าชอ้นในการรายงานผลการตรวจราชการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.80 
 
 

2.60 
 
 

269 
 
 

 

5.2.5 การตรวจราชการทีม่ีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction) 

เพื่อให้การตรวจราชการบรรลุเป้าหมายของบทบาทการตรวจราชการ และสอดคล้องกบัมาตรฐาน

ดา้นการตรวจราชการ ดงันั้น ระบบตรวจราชการตอ้งสามารถตรวจในประเด็นท่ีมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด

ความเสียหาย อีกทั้ง  ผูต้รวจราชการตอ้งสามารถวินิจฉัยเพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคต จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์     

ท่านหน่ึงไดก้ล่าวในประเด็นเร่ืองน้ีวา่ ปัจจุบนัการตรวจราชการแทบจะไม่สามารถตรวจในเชิงป้องกนัความ

เส่ียงได ้เพราะเป็นการตรวจตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล 
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ภาพท่ี 5.7 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk  reduction)8 

 

ผลการตอบแบบสอบถามดา้นการตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยท่ี

มีคะแนนมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การให้ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 7.55, SD = 2.23) 

ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ระบบรับแจง้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและ

มัน่ใจได ้(ค่าเฉล่ีย 6.23, SD = 2.89) โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นต่อความเหมาะสมในแต่

ละองคป์ระกอบยอ่ยไปทิศทางเดียวกนัตามภาพ รายละเอียดค่าเฉล่ียในภาพรวมและจ าแนกตามกลุ่มผูต้อบ

แบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.10 ค่าเฉล่ียดา้นการตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk reduction)9 

องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

R1=การใหข้อ้เสนอแนะ
ของผูต้รวจราชการ(ผูต้รวจ
ราชการมีความเช่ียวชาญ
และใหข้อ้เสนอแนะแก่

8.02 1.53 105 7.49 1.84 110 6.76 2.23 54 7.55 2.23 269 

                                                           
8R1=การให้ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ  
R2=การรายงานผลท่ีโนม้นา้วให้เกิดการพฒันา  
R3=ระบบรับแจง้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและมัน่ใจได ้ 
R4=ความเช่ือมัน่ของหน่วยรับตรวจ  
9รายละเอียดขอ้ค  าถามในดา้นน้ีมีเพียง 4 ขอ้ จ  าแนกได ้4 องคป์ระกอบยอ่ยตามรายละเอียดขอ้ค  าถาม 
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องค์ประกอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ทีป่รึกษาฯ รวม 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

หน่วยรับตรวจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม) 

R2=การรายงานผลท่ีโนม้
นา้วใหเ้กิดการพฒันา (การ
รายงานผลการตรวจราชการ
และขอ้เสนอแนะมีการ
น าเสนอขอ้เทจ็จริงอยา่ง
แม่นย  าเป็นธรรม ไม่มีอคติ 
และโนม้นา้วใจใหเ้กิดการ
พฒันาไม่ใช่การต าหนิ) 

8.19 1.51 105 7.49 1.96 110 6.19 2.30 54 7.50 2.30 269 

R3=ระบบรับแจง้ขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือและมัน่ใจได ้(มี
ระบบท่ีสร้างความมัน่ใจกบั
ประชาชนในการใหข้อ้มูล
หรือแจง้เบาะแสอยา่งมี
ประสิทธิภาพ) 

6.91 2.67 105 6.44 2.59 110 4.46 2.89 54 6.23 2.89 269 

R4=ความเช่ือมัน่ของหน่วย
รับตรวจ (หน่วยรับตรวจมี
ความเช่ือมัน่ใหค้วาม
ร่วมมือและด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะ) 

7.77 1.64 105 7.00 2.07 110 5.30 2.71 54 6.96 2.71 269 

 

 

 

 



161 
 

บทที ่6 

  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุปการศึกษาวจัิย 

การศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการน้ี เนน้การศึกษาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี     

 1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2551- ปัจจุบนั 

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความทา้ทายส าคญัท่ีมีผลต่อระบบบริหารราชการแผ่นดินและ

ระบบการตรวจราชการ 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

และน าไปสู่ระบบการตรวจราชการยคุใหม่ 

จากวตัถุประสงคด์งักล่าว คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดและออกแบบวิธีวิจยั โดยไดเ้ก็บขอ้มูล

ในรูปของการศึกษาจากเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการระดมความคิดเห็นในกลุ่มเป้าหมาย 

ท าใหไ้ดข้อ้คน้พบและวเิคราะห์ผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ดงัต่อไปน้ี1 

วตัถุประสงค์ท่ี 1 การวิเคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการในช่วงระหว่าง พ.ศ.2551- 

ปัจจุบนั เม่ือวิเคราะห์และประเมินระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการเขา้กบับทบาทท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ 

การติดตามและประเมินผล การตรวจสอบ การให้ค  าปรึกษาแนะน าและแกไ้ขปัญหา และการริเร่ิมนโยบาย

ใหม่ ๆ พบว่า การตรวจราชการแบบบูรณาการท าหน้าท่ีได้มากท่ีสุดในบทบาทของการให้ค  าปรึกษา

เสนอแนะและแกไ้ขปัญหา ตามมาดว้ยการการติดตามและประเมินผล ขณะท่ีบทบาทการตรวจสอบยงัขาด

กลไกท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ ส่วนบทบาทด้านการริเร่ิมนโยบายใหม่นั้นแม้ว่าผูต้รวจ

ราชการจะสามารถให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานผลการตรวจราชการแต่ในทางปฏิบติัรายงานผล

การตรวจราชการยงัไม่ไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย อยา่งไรก็ดี ทั้ง 4 บทบาทน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ี

เป็นหน่วยรับตรวจและผูต้รวจราชการบางท่านเห็นว่าบทบาทท่ีระบบตรวจราชการแบบบูรณาการควรท า

มากข้ึนคือการเสนอแนะและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยรับตรวจ เพราะจะท าให้เกิดการยอมรับจาก   

                                                           
1 ในบทน้ีน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 และ 2 โดยสรุปเท่านั้น เน่ืองจากไดน้ าเสนอรายละเอียดในบทท่ี 

5 แลว้ 
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หน่วยรับตรวจและยงัสะทอ้นความสามารถเชิงบูรณาการของระบบตรวจราชการและเชิงรุกในการช่วยให้

การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลประสบความส าเร็จ  

จากมาตรฐานสากลวา่ดว้ยการตรวจราชการ พิจารณาประยกุตใ์ชภ้ายใตบ้ริบทการตรวจราชการของ

ไทยแบ่งได้เป็น 11 ประการ ได้แก่ หลกัสมรรถนะ หลกัอิสระ หลกัวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ หลกัควบคุม

คุณภาพ หลกัการวางแผน หลกัการรวบรวมและบนัทึกหลกัฐาน หลกัการตรงต่อเวลา หลกัการต่อตา้นการ

ฉ้อโกงและท าผิดกฎหมาย หลกัการรายงานและติดตาม หลกัการวดัผลการปฏิบติังาน หลกัการบริหาร

ความสัมพนัธ์และการส่ือสาร ในภาพรวมระบบตรวจราชการแบบบูรณาการในปัจจุบนัไดมี้การด าเนินงาน

อยูแ่ลว้บางส่วนแต่ยงัไม่ครบถว้นในแต่ละมาตรฐาน ยกตวัอยา่งเช่น หลกัสมรรถนะท่ีมีก าหนดคุณสมบติัไว้

เพียงกวา้ง ๆ แต่ไม่มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับสายงานตรวจราชการ หรือหลกัการวดัผลการปฏิบติังานท่ี

การตรวจราชการแบบบูรณาการยงัขาดกลไกวดัผลการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองและวดัผลได้เชิงสัมฤทธ์ิ 

อย่างไรก็ดี มาตรฐานท่ีบุคลากรในระบบตรวจราชการแบบบูรณาการพอจะด าเนินได้ค่อนขา้งมากกว่า

มาตรฐานอ่ืน คือ หลกัการบริหารความสัมพนัธ์และการส่ือสารเพราะสามารถส่ือสารระหว่างหน่วยตรวจ

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้ 

นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์และประเมินยงัพบว่า ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการมีปัญหา 4 

ประการท่ีท าใหไ้ม่สามารถบรรลุบทบาทของการตรวจราชการตามท่ีคาดหวงัได ้ไดแ้ก่  

1. โครงสร้างของระบบท่ีมีผูต้รวจราชการแยกหน่วยงานและภาระงานท่ีมากของผูช่้วยผูต้รวจ

ราชการในส านกันายกรัฐมนตรี  

2. บุคลากรในสายงานตรวจท่ีมีการแต่งตั้งผูท่ี้มีปัญหาเป็นผูต้รวจราชการจึงท าให้ไม่ได้รับการ

ยอมรับ ผูช่้วยผูต้รวจราชการไม่สามารถมีความก้าวหน้าเป็นผูต้รวจราชการได้ บุคลากรบางท่านยงัขาด

ประสบการณ์และองคค์วามรู้เพียงพอ  

3. กระบวนการตรวจราชการ ยงัมีปัญหาด้านความร่วมมือร่วมถึงการบูรณาการการท างานให้

บรรลุผลสัมฤทธ์ิร่วมกนัระหวา่งหน่วยตรวจราชการในการก าหนดประเด็นการตรวจ การลงพื้นท่ี และการ

จดัท ารายงานและติดตามผลการด าเนินการ  

4. ขอ้มูลและระบบสนบัสนุน ส่วนใหญ่ยงัขาดการท าฐานขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ในระบบการตรวจ

ราชการและการส่ือสารต่อสาธารณะ การจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลยงัผูกติดอยู่กบัเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในแต่ละ

ส่วนรวมไปถึงระบบหรือกลไกการส่ือสารระหว่างผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรีและผูต้รวจราชการ

กระทรวงและกรม เพื่อบูรณาการขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจราชการแบบบูรณาการดว้ย 



163 
 

วตัถุประสงค์ท่ี 2 การศึกษาวิเคราะห์บริบทหรือความทา้ทายส าคญัท่ีมีผลต่อระบบบริหารราชการ

แผ่นดินและระบบการตรวจราชการ พบว่า ความทา้ทายส าคญัมี 5 ประการ ได้แก่ การบริหารเชิงพื้นท่ี 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรรมาภิบาล การเช่ือมโยงและบูรณาการ และการบริหารเชิงป้องกนั ผลวิเคราะห์จาก

แบบสอบถามพบว่าการตรวจราชการท่ามกลางความท้าทายทั้ ง 5 ด้านน้ีในภาพรวม พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเห็นว่าการตรวจราชการบูรณาการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง โดยด้านท่ีได้รับ

คะแนนประเมินมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ การตรวจราชการท่ีมีบทบาทในเชิงป้องกนั (ค่าเฉล่ีย 6.99, SD 

= 2.04) ตามมาดว้ยการตรวจราชการท่ีมีความสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล (ค่าเฉล่ีย 6.11, SD = 2.42) 

และการตรวจราชการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเชิงพื้นท่ี (ค่าเฉล่ีย 6.10, SD = 1.78) ท่ีมีคะแนน

ประเมินอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  ส่วนดา้นระบบการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ (ค่าเฉล่ีย 5.90, 

SD = 2.51) และระบบตรวจราชการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 5.78, SD = 2.08) 

แมจ้ะมีผลคะแนนนอ้ยท่ีสุดแต่ผูต้อบก็ยงัเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เห็นได้ว่าความทา้ทายท่ีมีค่าคะแนนมากท่ีสุดในระดบัมาก คือ การตรวจราชการท่ีมีบทบาทเชิง

ป้องกนั ส่วนความทา้ทายท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เป็นประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์หลายท่านวา่การตรวจราชการในปัจจุบนัไม่เนน้

การจบัผิดแต่เนน้การให้ขอ้เสนอแนะซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความทา้ทายในเร่ืองของการป้องกนัปัญหาท่ี

อาจเกิดข้ึนในอนาคต  ขณะเดียวกนัปัญหาทา้ทายส าคญัคือเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูลและ

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อลดความซ ้ าซ้อนและท าให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรวจราชการ ระดับ

คะแนนดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงให้สอดรับกบัความทา้ทายแต่ละดา้นต่อไปเพื่อ

ไปสู่เป้าหมายของการตรวจราชการแบบบูรณาการตามท่ีคาดหวงั 

นอกจากน้ี เม่ือแยกวิเคราะห์ความทา้ทายตามกลุ่มของผูแ้สดงความคิดเห็นเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม

ผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน กลุ่มผูต้รวจราชการมี

แนวโนม้ประเมินในระดบัมากวา่ระบบตรวจราชการแบบบูรณาการสามารถรับมือกบัความทา้ทายทั้ง 5 ดา้น

ได ้ตามมาดว้ยกลุ่มผูช่้วยผูต้รวจราชการ และท่ีปรึกษาภาคประชาชนท่ีมีแนวโนม้เห็นวา่ระบบตรวจราชการ

แบบบูรณาการยงัไม่สามารถรับมือกบัความทา้ทายท่ีมีต่อระบบไดดี้นกั อาจเป็นเพราะกระบวนการตรวจ

ราชการไม่ได้เปิดกวา้งให้กบัท่ีปรึกษาภาคประชาชนได้เขา้มาสู่กระบวนการตั้งแต่การก าหนดประเด็น 

วางแผน และจดัท ารายงาน มีเพียงขั้นตอนเดียวท่ีท่ีปรึกษาภาคประชาชนได้เขา้ร่วมคือการลงพื้นท่ีตรวจ

เท่านั้น ท าใหไ้ม่เกิดการรับรู้เก่ียวกบัระบบตรวจราชการมากนกัเม่ือเทียบกบักลุ่มผูต้อบอ่ืน  
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จากการศึกษาวิเคราะห์และสรุปขอ้คน้พบดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาวิเคราะห์

เพื่อตอบวตัถุประสงค์ทั้ ง 2 ขอ้ เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลระบบการตรวจราชการโดย

พิจารณาจากบทบาทการตรวจราชการท่ีพึงปรารถนาเป็นส าคญั  สภาพปัญหา และความทา้ทายท่ีมีผลต่อ

ระบบตรวจราชการ ส่วนวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คณะผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบ

การตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และน าไปสู่ระบบการตรวจราชการยุคใหม่โดยแบ่งขอ้เสนอเป็น 

2 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อเสนอเบ้ืองต้นในระยะแรกเร่ิมเร่งด่วนเฉพาะหน้า หน่วยงานหลักคือส านัก

นายกรัฐมนตรีสามารถด าเนินการได้เป็นการภายในซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับของ

บุคลากร กระบวนการ และส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ และส่วนท่ีสองเป็นขอ้เสนอปฏิรูปเชิงนโยบาย

และโครงสร้าง ซ่ึงเป็นขอ้เสนอเพื่อพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการในระยะยาว ดงัน้ี 

6.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ 

6.2.1 ข้อเสนอเบือ้งต้น  

ส าหรับขอ้เสนอเบ้ืองตน้ เป็นขอ้เสนอท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นระยะแรกเร่ิมเร่งด่วนเฉพาะหน้า

ก่อนมีการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐทั้งระบบ   เพื่อบรรลุเป้าหมายในการแสดงบทบาท

หลกั 4 ประการนั้น คณะผูว้ิจยัใช้มุมมองเครือข่ายแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative  network) คือการ

ปรับปรุงและด าเนินงานเพื่อสร้างความเป็นเจา้ของดว้ยปัจจยั 3 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คน เป้าหมายร่วม และ

ส่ิงแวดลอ้ม2 ดงัต่อไปน้ี   

ภาพท่ี 6.1 กรอบขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้ 

 
                                                           

2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นเจา้ของ (Ownership factor) โดย Pierce & other, 2003 อา้งใน ชญาภา เจนวณิชวิบูลย,์ 2554, น.14 

ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย
ร่วม 

คน 
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1. คน คือ การสร้างความรู้สึกของการมีคุณค่าของการเป็นบุคลากรในระบบตรวจราชการผา่นการ

สร้างความเป็นมืออาชีพ การไดรั้บการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ และความกา้วหน้าในอาชีพ วิธีการ เช่น 

การจดัท ากรอบสมรรถนะของบุคลากรในสายการตรวจราชการ การแบ่งกลุ่มการตรวจราชการเป็นกลุ่มงาน

แลว้เวยีนผูต้รวจราชการตามความเช่ียวชาญ การก าหนดผูช่้วยผูต้รวจราชการเป็นผูเ้ช่ียวชาญประจ าเขต 3 ปี 

การใหผู้ช่้วยผูต้รวจราชการสามารถเป็นผูต้รวจราชการได ้การให้รางวลัหรือค่าตอบแทนจูงใจระดบัทีมและ

บุคคล การไม่แต่งตั้งผูมี้ปัญหาเป็นผูต้รวจราชการ เป็นตน้  

2. การสร้างเป้าหมายร่วมกนั คือ การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เปิดกวา้ง ดึงดูดความสนใจร่วม และใช้

ประโยชน์ได ้เช่น สร้างคุณค่าร่วมของการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกนัโดยอาจแบ่งตามกลุ่มงาน 

การตรวจราชการตามกลุ่มงานเพื่อบูรณาการแทนการตรวจราชการของแต่ละกระทรวง การร่วมจดัท า

มาตรฐานระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการบูรณาการ คือ ปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดการตรวจราชการแบบ

ร่วมแรงร่วมใจ เช่น การออกระเบียบหรือกฎหมายท่ีเอ้ือให้เกิดการเคล่ือนยา้ยบุคลากร การออกแบบและ

จดัระบบฐานขอ้มูล การสร้างพื้นท่ีส่วนรวม (เช่น การสัมมนาเพื่อพฒันาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้น

การตรวจราชการ หรือสมาคมผูต้รวจราชการ) สร้างระบบประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและ

ต่อเน่ือง (ประเมิน 360 องศา และมีการตรวจท่ีสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานของส่วนราชการ)  

ขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหายงัอาจเช่ือมโยงกบัสภาพปัญหาดา้นบุคลากร กระบวนการ และการ

สนบัสนุน ท่ีสามารถด าเนินการไดใ้น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการ และการสนบัสนุน ดงัน้ี  

1. บุคลากร (staff)   

คุณสมบติัและสมรรถนะ ขีดความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในงานตรวจราชการของ

บุคลากรในระบบตรวจราชการแบบบูรณาการนั้น   มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิของการแสดงบทบาท            

การตรวจราชการ  จากการศึกษาวเิคราะห์มีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา ดงัต่อไปน้ี  

 1.1 จดัให้มีแผนและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ (Guide for core competencies)  ผูต้รวจราชการ

และบุคลากรเจา้หน้าท่ีสนับสนุนงานตรวจราชการ รวมทั้ง พิจารณาทบทวนเน้ือหาและกระบวนการจดั

อบรมหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับผูต้รวจราชการ  ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หนา้ท่ีในหน่วยสนบัสนุน

การตรวจราชการ  เพื่อพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ  และความเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพตรวจราชการ (occupational  mastery) อาทิเช่น3  

                                                           
3 ประยกุตใ์ช้แผนและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ รวมทั้งหลกัสูตรการอบรมของ CIGIE ซ่ึงเน้นการพฒันาสมรรถนะในแต่ละ

ต าแหน่งอยา่งเป็นระบบ เช่น หลกัสูตรการทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ (Critical Thinking Skills) การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ 
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 1.2 หลกัสูตรส าหรับผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง/กรม  เช่น 

หลกัสูตรบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการ (Role & Function and Authorities), หลกัสูตรการวินิจฉยั

ตดัสินอยา่งมืออาชีพ (professional judgment)     

 1.3 หลกัสูตรส าหรับผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการกระทรวง/กรม  

เช่น หลกัสูตรการเทคนิคการรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ขอ้มูล, การวางแผนการตรวจราชการ, การจดัท า

รายงานผลการตรวจราชการ, การพฒันาบุคลิกภาพ      

1.4  หลกัสูตรส าหรับเจา้หนา้ท่ีในหน่วยสนบัสนุนการตรวจราชการ  เช่น หลกัสูตรเก่ียวกบัเทคนิค

วธีิการประสานงานและอ านวยการอยา่งมืออาชีพ, การจดัเก็บ สืบคน้และธ ารงรักษาขอ้มูล   

ในการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมมีขอ้ควรค านึงถึงหลกัการ ดงัน้ี4 

 1.  ต้องเน้นการบรรลุว ัตถุประสงค์เ ป็นหลัก เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้  ทักษะ               

ความเช่ียวชาญในงานตรวจราชการส าหรับผูต้รวจราชการและบุคลากรในส่วนสนบัสนุนงานตรวจราชการ 

ดงันั้น รูปแบบวิธีการอบรมควรมีทั้งการบรรยาย การอภิปรายแลกเปล่ียนและการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้ง

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 2. มีวิทยากร ซ่ึงมีความรู้ในงานตรวจราชการ รวมถึงมีการสร้างความเช่ียวชาญในการ

ถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนอภิปรายร่วมกนั 

 ในการน้ี ควรมีการเตรียมการผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพส าหรับกลุ่มผูต้รวจราชการ 

ผูช่้วยผูต้รวจราชการ และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน จ านวนกลุ่มละ 2 – 3 ท่าน มาจากส านกันายกรัฐมนตรีหรือ

กระทรวงใดก็ได ้เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเป็นวิทยากรมืออาชีพและภารกิจงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

ตรวจราชการแบบมืออาชีพโดยอาจมีการจดัท าความร่วมมือเพื่อท างานแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานตรวจ

ราชการในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ เกาหลีใต ้ฝร่ังเศส5 ในระยะเวลา 2 - 3 

เดือน ให้เกิดการเปรียบเทียบและน ามุมมองแนวปฏิบติัท่ีดีมาใช้ในหลักสูตรหรือใช้เป็นข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงระบบตรวจราชการแบบต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี เพื่อบรรลุผลตามแผนและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ ควรได้มีการจดัท าฐานขอ้มูลการ

พฒันาสมรรถนะผูต้รวจราชการและบุคลากรในส่วนสนับสนุนงานตรวจราชการเป็นรายบุคคล โดย

                                                                                                                                                                                     

ซ่ึงมีหลายระดบั (เช่นWriting Fundamentals ,Coaching Effective Writing,  Advanced Report Writing) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั CIGIE’ s Quality 
Standard  for Inspection and Evaluation ซ่ึงเน้นท่ีคุณภาพมาตรฐานในการตรวจราชการ โดยเฉพาะรายงานผลการตรวจท่ีตอ้งถูกตอ้ง ชดัเจน  
สมบูรณ์  กระชบั น่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์และทนัการณ์    

4 ดงัตวัอยา่งใน Appendix B. of Quality Standards for Inspection and Evaluation       
5 ประเทศกรณีศึกษาเก่ียวกบัระบบตรวจราชการ ในรายงานวิจยัของทศพร ศิริสมัพนัธ์ (2543)  
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เช่ือมโยงประกอบกบัการประเมินผลงานประจ าปี และเป็นขอ้มูลน าเขา้ในส่วนของการพฒันาและฝึกอบรม 

(Re-train) ตามขอ้เสนอในส่วนท่ีสองต่อไปท่ีเก่ียวกบัปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 

2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจราชการ ท าให้การวินิจฉัย                 

ช้ีขาดอยู่บนฐานขอ้มูลและองค์ความรู้  โดยระบบการจดัการความรู้  (Knowledge Base & Knowledge 

Management) เพื่อการน ามาใชป้ระโยชน์และส่ือสารต่อสาธารณะดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่   

 2.1 ระบบฐานขอ้มูลการตรวจราชการท่ีมีขอ้มูลครบถว้น สมบูรณ์ เช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ

ดว้ยกนั   การเขา้ถึงของบุคลากรในระบบตรวจราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงประชาชนทัว่ไปได้ง่าย 

และมีช่องทางการเสนอขอ้มูล ความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไป     

2.2  การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  เช่น Video Conference, Facetime, Video Calls หรือ Skype เพื่อ

การส่ือสารระหว่างทีมตรวจราชการและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งก่อนการตรวจ ในระหว่างการตรวจ และหลงัการ

ตรวจเพื่อร่วมปรึกษาหารือจดัท าแผนและเลือกประเด็นการตรวจราชการ ร่วมสรุปรายงานผลการตรวจและ

การติดตามการด าเนินการ   รวมไปถึงการส่ือสาร และรับขอ้มูลความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการ

ภาคประชาชนดว้ย  

3.  มาตรการพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญงานตรวจราชการดว้ยกลไกการบริหารงานภายใน  

3.1  การจดัทีมตรวจราชการ  โดยก าหนดให้มี  “ผูช่้วยผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจ” เป็นผูช่้วย

ผูต้รวจราชการท่ีประจ าอยู่ในเขตพื้นท่ีเดิมในระยะเวลาหน่ึง เช่น 2 - 3 ปี โดยไม่ยา้ยเขตตรวจตามผูต้รวจ

ราชการ เพื่อสั่งสมทกัษะความเช่ียวชาญในเขตตรวจ รวมถึงมีการจดัเก็บขอ้มูลการตรวจราชการเขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มูล (ทั้งขอ้มูลการประสานงานและอ านวยการ และขอ้มูลประเด็นและผลการตรวจราชการและการ

ติดตามการด าเนินการ) เม่ือผูช่้วยผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจได้อยู่ประจ าพื้นท่ีเดิมครบก าหนดเวลา       

มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีการถ่ายโอนและจดัระบบฐานขอ้มูลของพื้นท่ีตรวจท่ีไดป้ระจ าอยู่

อยา่งสมบูรณ์แลว้ก็สามารถยา้ยไปเป็นผูช่้วยผูต้รวจราชการในเขตพื้นท่ีอ่ืนไดเ้พื่อเรียนรู้งานในเขตพื้นท่ีอ่ืน 

และเพื่อประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางสายอาชีพในอนาคต ทั้งน้ี ไม่ควรเป็นการเปล่ียนทีมตรวจราชการ  

ยกทีม อาจมีผูช่้วยผูต้รวจราชการบางท่านประจ าเขตตรวจเดิมไวก่้อนเพื่อถ่ายทอดงานและฐานขอ้มูลแก่   

ทีมตรวจราชการใหม่ท่ียา้ยมาจากเขตตรวจอ่ืน      

3.2  ตั้งคณะท างานดา้นวิชาการ  รับผิดชอบศึกษาและสรุปวิเคราะห์ขอ้มูล  ประเด็นการตรวจและ

การสรุปรายงานผลการตรวจราชการ  ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ  ผูช่้วย

ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  และผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวง  และก าหนดให้มี  “ผูช่้วยผูต้รวจ
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ราชการผูรั้บผดิชอบประเด็นตรวจ” ท าหนา้ท่ีประสานความร่วมมือและจดัท าขอ้มูลทางวิชาการ เผยแพร่แก่

ทีมตรวจราชการทั้งหมด      

2. กระบวนการ (process)  

จากการศึกษากระบวนการตรวจราชการท่ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกัของระบบตรวจราชการแบบ

บูรณาการนั้น  พบว่าในทางปฏิบติัสามารถก าหนดมาตรการภายใน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานตรวจ

ราชการ  สร้างความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

2.1  การวางแผนและก าหนดประเด็นการตรวจ  

 ขั้นการวางแผนและก าหนดประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการน้ี  เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัและ             

มีผลโดยตรงต่อความเขม้แข็งของการบูรณาการการตรวจราชการในภาพรวมและขั้นการด าเนินการอ่ืน ๆ 

ต่อเน่ืองไป  

การก าหนดแผนงานโครงการหรือประเด็นการตรวจราชการจ านวนหลายประเด็นมีผลโดยตรงต่อ

ประสิทธิภาพการตรวจราชการซ่ึงท าไดเ้ฉพาะบทบาทในการตรวจติดตาม (Monitoring) และให้ค  าปรึกษา

แนะน า และเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหา (Consulting and Mentoring) โดยท่ียงัไม่

สามารถบรรลุผลซ่ึงการแสดงบทบาทในดา้นการประเมินผล (Evaluation) ให้เห็นไดอ้ยา่งเป็นระบบ ดงันั้น 

ในการพิจารณาจดัท าแผนและก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการควรยดึแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

 1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ในแผนงาน โครงการ หรือนโยบาย ท่ีไดรั้บการจดัสรร

งบประมาณประจ าปี ทั้งน้ี โดยสอดคลอ้งตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีจดัสรรงบประมาณตามภารกิจของพื้นท่ี 

ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค (Area Base) ท่ีมีการบูรณาการการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี (ระดบัชุมชน จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั

และภาค) เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการควรเน้นการตรวจราชการตามนโยบาย

รัฐบาลท่ีเป็นประเด็นใหญ่และสะทอ้นภาพรวมนโยบายมากกว่าการตรวจเฉพาะแผนงานโครงการใด

โครงการหน่ึง ซ่ึงน่าจะเป็นขอบเขตความรับผดิชอบของการตรวจราชการในระดบักระทรวงอยูแ่ลว้ 

 ทั้งน้ี โดยก าหนดขอ้ผูกพนัการเขา้ร่วมการตรวจราชการจากผูบ้ริหารกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามแผนงาน โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะความรับผิดชอบร่วมกัน (Collective 

Responsibility) 

 2. การตรวจราชการตามแผนงาน โครงการ หรือนโยบายส าคญัของรัฐบาล ประเด็นนโยบาย

เร่งด่วนหรือการตรวจติดตามกรณีส าคัญเร่งด่วน ทั้ ง ตามความต้องการของคณะรัฐมนตรีและ/หรือ

นายกรัฐมนตรี 
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 3. มีการน าแผนการตรวจราชการประจ าปีของแต่ละกระทรวงเขา้ร่วมการพิจารณาวางแผน

และก าหนดประเด็นตรวจราชการดว้ย  โดยตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัประเด็นตรวจราชการของกระทรวง และมีการ

ต่อยอดจากผลสรุปการตรวจราชการของกระทรวงดว้ย  

2.2  การด าเนินการตรวจ  

การลงพื้นท่ีตรวจราชการโดยทีมตรวจราชการนั้น การบูรณาการความร่วมมือให้อยูร่่วมการตรวจ

ราชการจนเสร็จส้ิน  และการบูรณาการความคิดความเห็นในการจดัท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ

ร่วมกนัเป็นหวัใจส าคญัซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งอ านวยการและประสานความร่วมมือน้ีให้เกิดข้ึนให้ได ้ รวมทั้งจดั

ใหที้มตรวจราชการไดป้ระชุมปรึกษาหารือร่วมกนั ดงัน้ี   

2.2.1 ก่อนวนัตรวจราชการ  จดัประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมของทีมตรวจราชการ   

2.2.2  หลงัการตรวจราชการ  จดัประชุมปรึกษาหารือ สรุปผลการตรวจราชการ และจดัท ารายงาน

ผลการตรวจราชการ  รวมทั้งการเตรียมการน าเสนอต่อฝ่ายนโยบายต่อไป    

ในการน้ี  สมาชิกในทีมตรวจราชการทั้งหมด ทั้งผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงหรือกรม  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน (ทั้ง 4 ดา้น) ผูช่้วยผูต้รวจราชการและ

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนอ่ืนๆ  เขา้ร่วมการประชุม   

2.3  การรายงานผลการตรวจราชการ    

รายงานสรุปผลการตรวจราชการท่ีน าเสนอผลการก ากบั ติดตาม ประเมินผลในเชิงผลสัมฤทธ์ิต่อ

ฝ่ายนโยบายและผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงสาธารณะ  เป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงคุณค่าและประโยชน์ของกลไกการ

ตรวจราชการ  ดงันั้น  จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงใหต้อบสนองความตอ้งการและบรรลุผล

ตามเป้าหมายของการมีกลไกการตรวจราชการ     

จากการศึกษา มีขอ้เสนอในการปรับรูปแบบวธีิการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อ   

2.3.1  ก าหนดให้มี “คู่มือการจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ”  เพื่อคุณภาพการรายงาน            

ผลการตรวจ  ซ่ึงรายงานตอ้งน าเสนอขอ้เทจ็จริง อยา่งแม่นย  า เป็นธรรม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์น าเสนอ

ขอ้คน้พบและผลสรุป รวมทั้งขอ้แนะน าในลกัษณะโนม้นา้วใจใหด้ าเนินการ  (Persuasive manner)   

2.3.2  ก าหนดให้มีแบบมาตรฐาน (Template) ส าหรับการจดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ 

เพื่อท าให้เน้ือหารายงานเป็นการสรุปประเมินผลการตรวจราชการท่ีเห็นถึงผลการติดตามประเมินผล

แผนงาน โครงการ และนโยบาย ท่ีสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินการได ้ 

2.3.3  ก าหนดให้ทีมตรวจราชการ  น าเสนอสรุปรายงานผลการตรวจราชการต่อฝ่ายนโยบาย

โดยตรง  เพื่อสนองตอบต่อฝ่ายนโยบาย และสร้างความตระหนกัรู้ในความส าคญัและการใชป้ระโยชน์จาก
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กลไกการตรวจราชการ  ทั้งน้ี เป็นมาตรการท่ีช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันายกระดบัคุณภาพ

การตรวจราชการระหวา่งเขตตรวจทั้ง 18 เขต ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย  

3. การสนับสนุน (Support) 

 การสร้างเคร่ืองมือใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในคุณภาพและศกัยภาพของงาน

ตรวจราชการ 

3.1  มาตรฐานคุณภาพการตรวจราชการและการประเมิน (Quality Standard for Inspection and 

Evaluation) ประกอบดว้ยหลกัการและมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงัน้ี   

สมรรถนะ (Competency) ความเป็นอิสระ (Independence)  การวินิจฉยัอยา่งมืออาชีพ (Professional 

Judgment) การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  การวางแผน (Planning)  การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล 

(Data collection and Analysis) พยานหลกัฐาน (Evidence) การเก็บรักษาขอ้มูล (Records Maintenance)         

ทนัการณ์  (Timeliness) การทุจริต/ท าผิดกฎหมายและการละเมิด ( Fraud, other illegal acts and abuse)       

การรายงาน (Reporting)  หลักการวดัผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) การติดตามผล      

(Follow up)  ความสัมพนัธ์ในการท างานและการส่ือสาร  ( Working relations and Communication)   

3.2 คู่มือการจดัท ารายงานผลการตรวจราชการ และแบบฟอร์ม  (Manual and Template)  

3.3  แผนและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ (Guide for core competencies) บุคลากรในระบบตรวจ

ราชการ 

แนวทางพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายแบบร่วมแรงร่วมใจ สรุปให้

เช่ือมโยงกบัการแกไ้ขปัญหาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6.1 แนวทางพฒันาระบบตรวจราชการแบบบูรณาการเบ้ืองตน้ 

ปัจจัยสร้าง

ความเป็น

เจ้าของร่วม 

สาเหตุของปัญหา รับมือความท้าทาย 

บุคลากร กระบวนการ การสนับสนุน 

คน - หมุนเวยีนผูต้รวจ

ราชการตามความ

เช่ียวชาญ  

- ผช.ผต.เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

- แบ่งการตรวจเป็น

กลุ่มงาน/พื้นท่ีแทน

แบบกระทรวง 

- มีกรอบสมรรถนะ

และด าเนินการ

พฒันาตามกรอบ

สมรรถนะ 

- ความสอดคลอ้งกบั

พื้นท่ี 

- เช่ือมโยงและบูรณา

การ 
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ประจ าเขต 3 ปี  

- ผช.ผต.สามารถเป็น

ผูต้รวจราชการ 

- มีคณะท างานวชิาการ 

- มีหลกัสูตรเฉพาะกลุ่ม 

- จดัท าฐานขอ้มูล

ประเมินผลงานประจ าปี 

- การใหร้างวลั/

ค่าตอบแทนจูงใจระดบั

ทีมและบุคคล  

- สร้างผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็น

วทิยากรมืออาชีพ 

 - การป้องกนัความ

เส่ียง 

เป้าหมาย

ร่วม 

- สร้างคุณค่าร่วมของ

ระบบ 

 

- ก าหนดมาตรฐาน

ระบบการตรวจ

ราชการ 

- ก าหนดประเด็นตรวจ

ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก

เป็นเจา้ของร่วม/ ไม่

ซ ้ าซอ้น 

- เพิ่มการมุ่งตอบสนอง

ต่อฝ่ายบริหารและ

ผูรั้บบริการหลกั โดย

ใหที้มตรวจรายงานผล

ต่อฝ่ายบริหารและ

ผูรั้บบริการหลกั  

- สร้างระบบ

ฐานขอ้มูลท่ี

เช่ือมโยงกนั 

 

- ความสอดคลอ้งกบั

พื้นท่ี 

- เช่ือมโยงและบูรณา

การ 

สภาพ 

แวดล้อม 

- ออกระเบียบหา้มแต่งตั้ง

ผูมี้ปัญหาเป็นผูต้รวจฯ 

- ประเมินการตรวจ

ราชการแบบต่อเน่ือง 

- ออกแบบและ

จดัระบบฐานขอ้มูล 

- ธรรมาภิบาล 

- เทคโนโลยี 
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- ออกระเบียบ/กฎหมาย

เพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย

บุคลากรขา้มกระทรวง 

- ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ

ส่ือสารในกระบวนการ

ตรวจ 

- ประชุมปรึกษาหารือ

ในทีมตรวจทั้งก่อน

และหลงัตรวจ 

- จดัสมาคม/

กิจกรรม/แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

- มีคู่มือและ

มาตรฐานการจดัท า

รายงาน 

- การป้องกนัความ

เส่ียง 

ขอ้เสนอดงักล่าวอาจช่วยให้ระบบตรวจราชการสามารถรับมือกบัความทา้ทาย ไดแ้ก่ การตรวจ

ราชการท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารเชิงพื้นท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณา

การ ยกตวัอยา่งการตรวจราชการตามขอ้เสนอในดา้นการสร้างเป้าหมายร่วมและสภาพแวดลอ้มยอ่มมีส่วน

ท าให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ ขณะท่ีการสร้างคุณค่าและ

ความสามารถของบุคลากรจะท าให้เกิดความเช่ียวชาญและความเป็นมืออาชีพซ่ึงส่งผลต่อแนวโน้มการท า

หนา้ท่ีตรวจราชการในเชิงป้องกนัไดม้ากข้ึน  

6.2.2 ข้อเสนอในระยะยาวเพือ่ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 

การปฏิรูประบบการตรวจราชการในเชิงโครงสร้าง เป็นส่ิงจ าเป็นหากตอ้งการบรรลุเป้าหมายหลกั 

ท่ีตอ้งการให้การแสดงบทบาทของการตรวจราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามบทบาทท่ีคาดหวงัครบถว้นทั้ง 4 

ประการ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่โดยโครงสร้างระบบและกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดให้แสดงบทบาท

หลกัได ้3 ประการ ขาดก็แต่เพียงบทบาทในการริเร่ิมเสนอทบทวนหรือการออกนโยบายใหม่ ๆ เท่านั้น   

อยา่งไรก็ตาม ดว้ยบริบทและความทา้ทายใหม่ รวมไปถึงความคาดหวงัจากฝ่ายนโยบายท่ีตอ้งการ

เห็นบทบาทการตรวจราชการท่ีครอบคลุม ครบถ้วน และตอบโจทย์ในยุคต่อจากน้ี จึงจ าเป็นตอ้งมีการ

ทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและการแบ่งส่วนราชการ การออกแบบโครงสร้าง

องค์กรและระบบการตรวจราชการแบบใหม่ รวมไปถึงการพฒันาและจดัให้มีบุคลากรในระบบการตรวจ

ราชการทุกประเภท ทุกระดบัอยา่งเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ และการอยูใ่นสถานะและมีอ านาจ

อยา่งพอท่ีจะท าให้การตรวจราชการบรรลุผลไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดผลสัมฤทธ์ิไดน้ั้นก็ตอ้งมี

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ดงักรอบคิดต่อไปน้ี   
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ภาพท่ี 6.2 กรอบการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 

 

 
1. การทบทวน (Re-think) 

ข้อเสนอก่อนหน้าน้ีอาจท าได้เพียงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากบุคลากร กระบวนการ และการ

สนับสนุน แต่ยงัไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ภายใต้กรอบคิดเก่ียวกับการปรับโครงสร้าง

บริหารงานและการจดัสรรงบประมาณ ความคาดหวงัในการตรวจราชการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งบทบาท

หลกัท่ีพึงปรารถนาของกลไกการตรวจราชการ คณะผูว้จิยัจึงขอเสนอระบบตรวจราชการในอนาคตโดยตอ้ง

เร่ิมต้นจากการคิดทบทวนบทบาทท่ีคาดหวังของระบบตรวจราชการแบบบูรณาการทั้ ง 4 บทบาท                 

ท่ีคณะผูว้จิยัเสนอ ไดแ้ก่  

1. การติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นการติดตามงานนโยบายของรัฐบาลระหว่างการด าเนินงาน              

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการในปัจจุบนัไดด้ าเนินการอยู่ ในบทบาทน้ีมีความทา้ทาย

ส าคญัในเร่ืองของธรรมาภิบาลและการตรวจราชการท่ีมีผลในเชิงป้องกนัเขา้มา เน่ืองจากการตรวจราชการ

ในเชิงรุกนั้นไม่ใช่เพียงด าเนินไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ยงัตอ้งท าให้เกิดผลความคุม้ค่าและป้องกนั

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยผูรั้บตรวจดว้ย  

2. การตรวจติดตามเพื่อการตรวจสอบ บทบาทดา้นน้ีของการตรวจราชการแบบบูรณาการอาจไม่

โดดเด่นเท่ากบัหน่วยตรวจสอบด้านการทุจริตท่ีมีอยู่ในประเทศไทย หรือดงัเช่นหน่วยตรวจราชการของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศองักฤษ ซ่ึงไดมี้การก าหนดบทบาทและอ านาจท่ีชดัเจนในเร่ืองของการ

ตรวจสอบการทุจริต งบประมาณ และการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ แมจ้ะไม่ใช่บทบาทท่ีโดดเด่นของ

ระบบตรวจราชการแต่ความทา้ทายส าคญัในเร่ืองของการบูรณาการและเช่ือมโยง รวมทั้งการมีบทบาทใน

Re-
Engineering 

Re-design 

Re-train Re-tool 

Re-think 
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เชิงป้องกนันั้น ได้ส่งผลให้ระบบการตรวจราชการนั้นเม่ือพบความผิดปกติหรือแนวโน้มให้เกิดความ

เสียหายรุนแรงย่อมตอ้งสามารถเช่ือมโยงและมีกลไกส่งต่อไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบและ

สืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ 

3. การให้ขอ้เสนอแนะ สะทอ้น และแกไ้ขปัญหาให้กบัหน่วยรับตรวจ เป็นบทบาทท่ีมีแนวโนม้ว่า

จะท าให้เกิดการยอมรับของหน่วยรับตรวจเพราะการตรวจราชการไดมี้ผลเขา้ไปช่วยให้การปฏิบติัราชการ  

มีความสะดวกมากข้ึนและไม่ไดเ้นน้การจอ้งจบัผิด ดงัเช่นการตรวจราชการของประเทศญ่ีปุ่นท่ีผลจากการ

ตรวจราชการส่วนใหญ่น ามาซ่ึงการแก้ไขกฎหมายและระเบียบซ่ึงช่วยท าให้การปฏิบติัราชการมีความ

สะดวกยิง่ข้ึน บทบาทน้ีมีความทา้ทายในเร่ืองการตรวจราชการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลและ

การตรวจราชการท่ียดึโยงกบัพื้นท่ี เพราะการตรวจราชการท่ีมีบทบาทเสนอแนะและแกไ้ขปัญหาจะช่วยให้

เกิดการมีส่วนร่วม ความคุม้ค่า และเกิดการแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพื้นท่ีมากข้ึน 

4. การริเร่ิมนโยบายใหม่ ๆ บทบาทน้ีไม่ใช่เพียงการตรวจราชการจะท าให้เกิดการเสนอนโยบาย

ใหม่เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการเสนอมาตรการและมุมมองใหม่ให้กบัฝ่ายบริหาร ความทา้ทายส าคญัใน

บทบาทน้ีคือ การตรวจราชการท่ียึดโยงกบัพื้นท่ี และการตรวจราชการท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ เพราะทีม

ตรวจราชการนอกจากจะต้องมีความเช่ียวชาญเชิงเทคนิคแล้วยงัต้องรู้จกักับพื้นท่ีและมีทักษะในการ

เช่ือมโยงกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ทั้ง 4 บทบาทของระบบตรวจราชการแบบบูรณาการ ต่างมีความท้าทายท่ีส าคญัอย่างการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เร่ืองเทคโนโลยีและฐานขอ้มูลตลอดจนระบบสนบัสนุนถือ

เป็นปัญหาส าคญัแต่หากสามารถจดัการและกา้วขา้มอุปสรรคน้ีไปไดย้่อมเปล่ียนเป็นการขบัเคล่ือนระบบ

การตรวจราชการใหไ้ปถึงยงัเป้าหมายทั้ง 4 บทบาทไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. การออกแบบใหม่ (Re-design) 

การออกแบบโครงสร้างและระบบตรวจราชการใหม่ตามกรอบคิดขา้งตน้ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิใน

การแสดงบทบาททั้ง 4  ดา้นขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัขอเสนอให้มีการออกแบบโครงสร้างองคก์รระบบการตรวจ

ราชการประกอบดว้ย   

 1. หัวหน้าผูต้รวจราชการระดับภาค  โดยออกแบบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานก ากับและ

ติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค มีบทบาทหน้าท่ีบริหารงานตรวจราชการในระดบัภาค ข้ึนตรงและ

รับผดิชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
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 2. กลุ่มงานตรวจราชการ (Cluster) การจดักลุ่มงานตามความเช่ียวชาญของผูต้รวจราชการกระทรวง 

และผูต้รวจราชการกรม มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบงานตรวจราชการใน 2 ระดบั กล่าวคือ ระดบัภาค และ

ระดบัหน่วยงานคือกระทรวงหรือกรมท่ีสังกดั แลว้แบ่งกลุ่มงานระดบัภาคสอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญดา้น

พื้นท่ีและประเด็นของหวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาค การแบ่งกลุ่มงานอาจมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม

ในแต่ละรัฐบาล6    

การออกแบบโครงสร้างและระบบตรวจราชการใหเ้ป็นหน่วยงานในสังกดัส านกันายกรัฐมนตรีเป็น

ขอ้เสนอท่ีตอบโจทยค์วามทา้ทายและตอบสนองโดยตรงต่อฝ่ายนโยบายท่ีเป็นผูรั้บบริการหลกัของระบบ

การตรวจราชการ7  ซ่ึงจะแกปั้ญหาในเชิงความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีมีในโครงสร้างระบบการตรวจราชการ

แบบเดิมได้ และเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการงานตรวจราชการให้รองรับต่อการบริหารราชการ

แผ่นดินยุคใหม่ ซ่ึงมีแนวโน้มจะบูรณาการการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งข้ึน 

ดงันั้น ระบบและกลไกการติดตามก ากบัดูแลตรวจสอบและประเมินผลท่ีท าในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทน

คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จึงตอ้งปรับ

สถานะและบทบาทอ านาจหน้าท่ีให้รองรับต่อภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์  นโยบาย   อีกทั้งต้องสามารถ

เช่ือมโยงกบัหน่วยรับตรวจท่ีอยู่ในพื้นท่ีไดม้ากยิ่งข้ึน  สร้างการยอมรับความร่วมมือและรับผิดชอบของผู ้

บริหารงานในระดบักระทรวงและระดบัจงัหวดั      

ทิศทางการตรวจราชการท่ีชดัเจนและเป็นหน่ึงเดียวท่ีเกิดข้ึนจากระดบันโยบาย ผา่นหวัหนา้ผูต้รวจ

ราชการระดบัภาคไปยงัผูต้รวจราชการท่ีออกแบบให้สังกดัตามความเช่ียวชาญตามกลุ่มงานเช่น เศรษฐกิจ 

สังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม8  ซ่ึงครอบคลุมบทบาทงานราชการบริหารทั้งหมด (Cross Government Function)            

โดยคณะหัวหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาคมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีหลกัในการติดตามก ากบัและประเมินผล

การตรวจราชการวา่สอดคลอ้งและบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือไม่ รวมทั้งมีอ านาจในการพิจารณาความดี

                                                           
6 หวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาคและการแบ่งกลุ่มงานจะมีจ านวนก่ีกลุ่มงานนั้น อาจปรับเปล่ียนตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น รัฐบาล

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา มอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีก ากบัและติดตามการปฏิบติัราชการในภูมิภาค ณ 
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 มี 8 ภูมิภาค การแบ่งกลุ่มงานตรวจราชการอาจแบ่งตามนั้นและปรับเปล่ียนไปในแต่ละรัฐบาล โดยประเด็นตรวจราชการ
ทั้งประเทศอาจมี 2 – 3 ประเด็น ในแต่ละภาคอาจล าดบัประเด็นส าคญัในการตรวจราชการไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 

7 ขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 20 มีนาคม 2560 และเวทีระดมความ
คิดเห็นผูต้รวจราชการ วนัท่ี 11 เมษายน 2560  

8 สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของสมพร วรเศรษฐมงคล, 2544 
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ความชอบ9 การให้รางวลัและผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทีมตรวจราชการท่ีมีผลงานโดดเด่น เป็นแบบอยา่ง 

ท่ีดี  หรือทีมตรวจราชการท่ีมีภาระมากกวา่ เช่น การตรวจราชการในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

ในส่วนของระบบสนับสนุนงานตรวจราชการควรจดัแบ่งส่วนงานภายในเป็น 2 ส่วนคือ ทีมฝ่าย

บริหารและทีมวชิาการ    

ส าหรับการออกแบบในเชิงกระบวนการนั้น เม่ือโครงสร้างและระบบตรวจราชการออกแบบใหม่  

กระบวนการท างานตรวจราชการทุกขั้นตอน ต้องมีการทบทวนใหม่ทั้งกระบวนการ โดยท่ีการก าหนด

แผนการตรวจราชการประจ าปี ตอ้งยืดหยุ่น ไม่แข็งตวัซ่ึงจะส่งผลเป็นขอ้จ ากดัการตรวจราชการเสียเอง    

โดยมีหลักเกณฑ์ส าคญั คือ การตรวจราชการท่ีสามารถตรวจก่อนท่ีจะเกิดความผิดพลาดและเสียหาย     

ตรวจเม่ือมีความผิดพลาดและเสียหาย รวมถึงตรวจและประเมินหลงัความผิดพลาดและเสียหายจากการ

ปฏิบติัราชการหรือละเลยการปฏิบติัราชการได ้ยิ่งไปกวา่นั้น  รูปแบบวิธีการตอ้งไม่ผกูติดและจ ากดัไวเ้พียง

การลงพื้นท่ีตรวจโดยตรงเท่านั้น  การเปิดช่องให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่มาใช้ในการตรวจ     

การติดตาม การก ากับและประเมินนั้น นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพแล้วยงัมีผลดีในการลดขั้นตอน และ       

ลดตน้ทุนดา้นทรัพยากรไปได ้   

นอกจากน้ี  การยึดมัน่ต่อหลกัธรรมาภิบาลและการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้มาในระบบการตรวจ

ราชการและการบริหารงานภาครัฐโดยรวมนั้น การออกแบบกระบวนการตรวจในทุกขั้นตอน นับแต่        

การวางแผน การด าเนินการตรวจ และการรายงานสรุปผลการตรวจตอ้งยึดหลกันิติธรรมคือตอ้งมีกรอบ

กฎหมายให้อ านาจไว ้การบริหารงานภายในยึดหลกัคุณธรรมในการแต่งตั้ง โยกยา้ย พิจารณาผลงานและ

ความดีความชอบ  ตอ้งโปร่งใสคือขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลการตรวจราชการ

และการติดตามการด าเนินการต้องส่งให้ถึงผูบ้ริหารและเปิดเผยและให้สาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่าย         

เป็นกลไกท่ีมีความคุม้ค่าและมีความรับผิดชอบ เพราะมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการใชจ่้ายทรัพยากรของรัฐ  

รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งและผูไ้ดรั้บผลกระทบไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการอย่างเหมาะสม

และสร้างสรรค ์  

แบบอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัความทา้ทายในเร่ืองธรรมาภิบาลและการยึดโยงกบัพื้นท่ี เช่น การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการให้ขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนและก าหนดประเด็นการตรวจ  ซ่ึงน ามา

จากการประเมินโดยคณะผูป้ระเมินภาคประชาชนท่ีท าหนา้ท่ีเก็บสถิติและรวบรวมขอ้มูลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
                                                           

9 ประยกุตจ์ากโครงสร้างและระบบขององักฤษท่ีมี GIAA เป็นหน่วยก าหนดแนวทางการติดตามก ากบังานราชการ ประกนัคุณภาพ
ภายในเก่ียวกบัระบบและกระบวนการตรวจราชการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงก าหนดกรอบหลกัเกณฑ์และกลไกการ
พฒันาสมรรถนะความเช่ียวชาญบุคลากร และเสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบราชการโดยรวมให้ตอบสนองต่อผูรั้บบริการหลกัทั้งฝ่าย
นโยบายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
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มาใชว้เิคราะห์ในการตดัสินใจดว้ย10 เป็นตน้ ตวัอยา่งการยดึโยงกบัประชาชนยงัช่วยให้เกิดการถ่วงดุล ไม่วา่

รัฐบาลใดเขา้มาบริหารประเทศก็เห็นความส าคญัและใช้ระบบตรวจราชการเป็นเคร่ืองมือ เพราะประเด็น

และแผนการตรวจราชการไดถู้กก าหนดจากความตอ้งการท่ียึดโยงกบัพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริงเขา้ไปดว้ย 

ขอ้ดีของโครงสร้างเช่นน้ีคือ 1) เชิงโครงสร้าง เป็นการสร้างการยอมรับของหน่วยรับตรวจและ

กระทรวงต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการตรวจราชการแบบบูรณาการท่ีส านักนายกรัฐมนตรีเป็น

ผูรั้บผิดชอบอยู่ 2) บุคลากร โครงสร้างสามารถช่วยให้เกิดการพฒันาบุคลากรและความเช่ียวชาญได ้

เน่ืองจากระบบถูกออกแบบใหมี้การเล่ือนไหลบุคลากรขา้มกระทรวงและตอ้งมีการเรียนรู้งานอยา่งเพียงพอ

และเหมาะสมก่อนท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้าผู ้ตรวจราชการระดับภาคของส านักนายกรัฐมนตรี                   

3) กระบวนการ ในเชิงของการบูรณาการขั้นตอนการวางแผน การลงพื้นท่ี และการรายงาน โครงสร้างแบบ

น้ีช่วยแก้ปัญหาไดเ้พราะถูกออกแบบให้มีการเล่ือนไหลของบุคลากรขา้มสายงานมากข้ึน เกิดการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ และเครือข่ายบุคลากรในสายงานตรวจ จึงอาจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม 4) ขอ้มูล 

ดว้ยโครงสร้างเปิดให้มีการเคล่ือนไหวและเรียนรู้ขา้มสายงานมากข้ึน ท าให้ตอ้งมีการพฒันาระบบขอ้มูลท่ี

รวดเร็วและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัมากข้ึนมิฉะนั้นจะไม่เกิดการเรียนรู้และเคล่ือนยา้ยบุคลากรขา้ม

สายงานได ้  

นอกจากน้ี โครงสร้างแบบน้ียงัสนองต่อความท้าทายในเร่ืองของความสอดคล้องกับพื้นท่ี 

เทคโนโลยี ธรรมาภิบาล เช่ือมโยงและบูรณาการ และการป้องกนั เพราะสนบัสนุนให้เกิดการแบ่งทีมตรวจ

ตามความเช่ียวชาญเป็นรายดา้นและพื้นท่ี เนน้การเคล่ือนยา้ยขา้มสายงานท่ีส่งผลต่อความรู้สึกเป็นเจา้ของ

ระบบตรวจราชการร่วมกนั และท าให้เกิดความเป็นมืออาชีพจากการเรียนรู้ขา้มสายงานนั้น แต่อาจตอ้ง

ระมดัระวงัโครงสร้างเช่นน้ีอาจเน้นความเติบโตในอาชีพเพื่อจูงใจให้คนเห็นความส าคญัของระบบและ

ตอ้งการให้เกิดการยอมรับดว้ยการเพิ่มอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจราชการทัว่ไป ซ่ึงอาจท าให้เกิดการพฒันา

เพื่อเขา้สู่ต าแหน่งในระดบัสูงมากกวา่พฒันาความเป็นมืออาชีพในสายงานตรวจราชการอยา่งแทจ้ริง  

 

3. การสร้างเคร่ืองมือใหม่ (Re-tool)  

จากโครงสร้างและกระบวนการท่ีเสนอไปก่อนหน้าน้ี จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือส าคญัรองรับ ไดแ้ก่ 

ระบบความกา้วหน้าในสายงาน มาตรฐานการปฏิบติังาน ระบบฐานขอ้มูล ในส่วนน้ีขอกล่าวเน้นเฉพาะ

                                                           
10 ประเทศองักฤษมีการตั้งคณะผูป้ระเมินภาคประชาชนท าการรวมรวมขอ้มูลและสถิติจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัพ้ืนท่ีเพ่ือเป็น

ขอ้มูลในการจดัท ารายงานและตดัสินใจ ประกอบการน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2543) 
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ระบบความกา้วหน้าในสายงานเน่ืองจากมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบฐานขอ้มูลไดก้ล่าวถึงแลว้ใน

ส่วนขอ้เสนอเบ้ืองตน้ อาจน าไปประยกุตใ์ชด้ว้ยกนัได ้

ระบบความกา้วหน้าในสายงานการเขา้สู่ต าแหน่งของผูต้รวจราชการในภาพรวมทั้งผูต้รวจระดบั

กรม กระทรวง และหวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาค ควรมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1. ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งควรมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการตรวจราชการ หากยงัมี

คุณสมบติัไม่ครบตามมาตรฐานแต่ละด้านท่ีแต่ละต าแหน่งต้องการ ควรเข้ารับการอบรมและผ่านการ

ประเมินผลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. ผูต้รวจราชการแต่ละระดบัควรมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัการตรวจราชการในระดบัก่อน

หน้าน้ีมาก่อน  เพื่อให้มีความรู้ประสบการณ์ท่ีสะทอ้นความเช่ียวชาญและความหลากหลายในระดบัหน่ึง

ก่อนพฒันาไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไป อาทิเช่น ในปัจจุบนัโครงสร้างหน่วยงานสนบัสนุนการตรวจราชการ

ระดบักรมส่วนใหญ่เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน ไม่มีอตัราก าลงัส าหรับหน่วยงานท่ีแน่นอน ดงันั้น    

เม่ือมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนงานตรวจราชการระดบักรม และระดบักระทรวงท่ีเป็น

ทางการครบทุกหน่วยงานแลว้ การเขา้สู่ต าแหน่งผูต้รวจราชการระดบักรม ควรผ่านการเป็นผูช่้วยผูต้รวจ

ราชการมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี และมีการหมุนเวียนงานตรวจระหว่างเขตไม่น้อยกว่า 2 เขต11 หากจะเป็น

ผูต้รวจราชการระดบักระทรวงหรือผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ตอ้งเคยเป็นผูต้รวจราชการระดบั

กรมหรือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการตรวจราชการในระดบัเดียวกนัอยา่งนอ้ย 3 ปี และผา่นการเป็น

ผูต้รวจระดบักรมหรือด ารงต าแหน่งในลกัษณะงานและระดบัเดียวกนัมาแลว้อย่างนอ้ย 2 หน่วยงาน/2 เขต

ตรวจ ท่ีมีระดบัความรับผดิชอบ/ความเช่ียวชาญเทียบเท่ากบัผูต้รวจระดบักรม  

3. การเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้าผูต้รวจราชการระดับภาค มีความพิเศษมากข้ึน เพื่อให้เป็นผูต้รวจ

ราชการไดท้ั้ง 4 บทบาทและเป็นเสมือนตวัแทนนายกรัฐมนตรีในการก ากบัติดตามตรวจราชการ นอกจากมี

คุณสมบติัตามมาตรฐานและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ผูต้รวจราชการระดบัภาคตอ้งผ่านการฝึกอบรมใน

หลกัสูตรเฉพาะต าแหน่งดว้ย และอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีโดยผา่นการรับรองของวุฒิสภา12 

                                                           
11 ประเทศฝร่ังเศส ผูช่้วยผูต้รวจราชการสามารถเป็นผูต้รวจราชการได้ เกณฑ์เบ้ืองตน้คือตอ้งมีประสบการณ์ในงานตรวจราชการ

อยา่งนอ้ย 4 ปี  
12 ประเทศอเมริกา ผูต้รวจราชการในกระทรวงท่ีส าคญัไดรั้บการแต่งตั้งและถอดถอนจากประธานาธิบดีโดยผ่านความเห็นชอบจาก

สภาคองเกรส ส่วนผูต้รวจราชการในกระทรวงท่ีไม่ส าคญัมากรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
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หวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาคอาจมีจ านวน 6 คน13 ท าหนา้ท่ี 1) เช่ือมโยงนโยบายระหวา่งรัฐบาลไปสู่การ

ปฏิบติัโดยตรง 2) บริหารระบบตรวจราชการแบบบูรณาการในระดบัภาคท่ีรับผิดชอบและร่วมกบัหวัหน้า

ผูต้รวจราชการระดบัภาคอ่ืนในการยกระดบัระบบการตรวจราชการทั้งระบบ 3) ก ากบัติดตามการตรวจ

ราชการระดับภาคท่ีประกอบด้วยการตรวจราชการระดับกระทรวงและกรมในรูปแบบของกลุ่มงาน 

(Cluster) 4) น าเสนอผลการตรวจราชการเพื่อประเมินนโยบายทั้งระบบ รวมถึงมีผลต่อการปรับปรุงและ

ริเร่ิมนโยบายบายใหม่ต่อนายกรัฐมนตรี  

ส าหรับหวัหนา้ผูต้รวจราชการระดบัภาค ควรมีประสบการณ์การท างาน ทกัษะ และความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัการตรวจราชการในระดบัสูง อาทิเช่น เม่ือมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน

ระหว่างหน่วยงานระดบักระทรวงแลว้ หัวหน้าผูต้รวจราชการภาคควรมีประสบการณ์เก่ียวกบัการตรวจ

ราชการระดบักระทรวง/ส านกันายกรัฐมนตรี อยา่งนอ้ย 3 ปี และผา่นการเป็นผูต้รวจราชการระดบักระทรวง

หรือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการในระดบัเทียบเท่าอย่างนอ้ย 2 กระทรวง/สายงาน และผ่าน

การประเมินในหลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งดว้ย เป็นตน้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ มุมมอง เครือข่าย 

และไดรั้บการยอมรับจากผูต้รวจราชการและหน่วยรับตรวจ 

ส าหรับตวัอยา่งความกา้วหนา้ในสายงานของบุคลากรในระบบตรวจราชการ น าเสนอให้เห็นชดัเจน

ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6.2 ตวัอยา่งคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของบุคลากรในระบบตรวจราชการ  

ระดับ คุณสมบัติเบือ้งต้น 

ผู้ตรวจราชการระดับกรม/

เทียบเท่า 

- มีคุณสมบติัตามมาตรฐานการตรวจราชการ 

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจราชการเฉพาะต าแหน่งของส านัก

นายกรัฐมนตรี 

- เป็นผูช่้วยผูต้รวจราชการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีการหมุนเวียนงาน

ตรวจระหว่างเขตไม่น้อยกว่า 2 เขต (เม่ือมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ

เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานระดบักรมแลว้) 

ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ - มีคุณสมบติัตามมาตรฐานการตรวจราชการ 

                                                           
13 สอดคลอ้งกบัแนวคิดการแบ่งเขตการตรวจราชการเป็น 6 ภาค จากการสมัภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.วิษณุ 

เครืองาม วนัท่ี 20 เมษายน 2560 
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ก ร ะ ท ร ว ง / ส า นั ก

นายกรัฐมนตรี 

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจราชการเฉพาะต าแหน่งของส านัก

นายกรัฐมนตรี 

- เคยเป็นผูต้รวจราชการระดบักรมหรือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ

ตรวจราชการในระดบัเดียวกนัอยา่งนอ้ย 3 ปี  

- ผา่นการเป็นผูต้รวจระดบักรมหรือด ารงต าแหน่งในลกัษณะงานและระดบั

เดียวกันมาแล้วอย่างน้อย 2 หน่วยงาน /2 เขตตรวจ ท่ี มีระดับความ

รับผิดชอบ/ความเช่ียวชาญเทียบเท่ากบัผูต้รวจระดบักรม (เม่ือมีการก าหนด

หลักเกณฑ์การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานระดับ

กระทรวงแลว้) 

หวัหน้าผูต้รวจราชการระดบั

ภาค 

- มีคุณสมบติัตามมาตรฐานการตรวจราชการ 

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจราชการเฉพาะต าแหน่งของส านัก

นายกรัฐมนตรี 

- เคยเป็นผูต้รวจราชการระดบักระทรวง/ส านกันายกรัฐมนตรี อยา่งนอ้ย 3 ปี  

- ผา่นการเป็นผูต้รวจราชการระดบักระทรวงหรือส านกันายกรัฐมนตรีหรือ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจราชการในระดบัเทียบเท่าอย่างน้อย 2 

กระทรวง /หน่วยงาน (เม่ือมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเปล่ียนแปลง         

การปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานระดบักระทรวงแลว้) 

 

4. การพฒันาและฝึกอบรม (Re-train) 

การพฒันาและฝึกอบรม เน้นการพฒันาเพื่อให้บุคลากรในสายงานมีคุณลักษณะเป็นไปตาม

มาตรฐานการตรวจราชการ มีความเช่ียวชาญ และเตรียมความพร้อมส าหรับการเขา้สู่ต าแหน่งในระดบัท่ี

สูงข้ึนไป รายละเอียดของหลกัสูตรจะมีความเฉพาะตามระดับ ได้แก่ หัวหน้าผูต้รวจราชการระดบัภาค 

ผูต้รวจราชการกระทรวงและกรม ผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวงและกรม และเจา้หน้าท่ีสนบัสนุนอ่ืน ๆ 

โดยการออกแบบและจดัท าหลักสูตรควรเป็นไปเพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานการตรวจราชการและความเช่ียวชาญเชิงเทคนิค  เช่น การเรียนรู้เน้ืองานของกระทรวงหรือ
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หน่วยงานท่ีจะเข้าตรวจมากข้ึน เทคนิคการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีถูกต้องในงานตรวจราชการ การสืบสวน

สอบสวน การเขียนรายงานส าหรับงานตรวจราชการ เป็นตน้14  

ส าหรับกระบวนการพฒันาและฝึกอบรมควรเพิ่มความหลากหลายของวิธีการโดยเนน้ให้เกิดทกัษะ

ความเช่ียวชาญมากกวา่ความรู้ เช่น การอภิปราย การสอนงานและฝึกปฏิบติังานจริง (On the job training) 

การสัมมนาเชิงปฏิบติัการและแลกเปล่ียนประสบการณ์การตรวจราชการ ทั้งน้ี ควรมีการจดัตั้งเป็นสถาบนั

ฝึกอบรมการตรวจราชการโดยเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีในการประเมินความจ าเป็น ออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ฝึกอบรมและพฒันาทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะทางแก่ผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ี

สนบัสนุน รวมทั้งติดตามประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อน าผลการฝึกอบรมไปใช่ร่วมกนั

กบัระบบประเมินผลการปฏิบติังาน การเคล่ือนยา้ย และเล่ือนต าแหน่ง  

ส าหรับทกัษะความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับผูต้รวจราชการและบุคลากรสนับสนุนตาม

มาตรฐานการตรวจราชการ เสนอดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 6.3 ทกัษะความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับผูต้รวจราชการและบุคลากรสนบัสนุนตามมาตรฐาน

การตรวจราชการ15 

ที่ ทกัษะและความรู้ความสามารถทีต้่องการ  ผช.ผต. / ผต. /  

หน.ผต.ภาค   

  (ระดับ) 

7 8 9 10 11 

1 คุณค่ า ร่วม  บทบาทผู ้ตรวจราชการ  นโยบาย  กฎหมาย 

กระบวนการตรวจราชการ 

x x x x x 

2 มาตรฐานการตรวจราชการและจริยธรรมงานตรวจราชการ x x x x x 

3 การใชง้านคอมพิวเตอร์ ระบบขอ้มูล และเทคโนโลยสีารสนเทศ x x x x x 

4 เทคนิคการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล x x x x x 

                                                           
14

 สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม วนัท่ี 20 เมษายน 2560 และแนวทางของ 
CIGIE ประเทศสหรัฐอเมริกา 

15 ทกัษะความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นเสนอโดยพิจารณาจากหลกัสูตรการอบรมผูต้รวจราชการ ผูช่้วยผูต้รวจราชการของส านัก
นายกรัฐมนตรี ประกอบกบัแนวทางการพฒันาทกัษะทัว่ไปส าหรับผูต้รวจราชการของ CIGIE ประเทศอเมริกา (CIGIE, 2012, p.23) ทั้งน้ี เป็น
เพียงทกัษะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับงานตรวจราชการยงัไม่ใช่หลกัสูตรการฝึกอบรม และตอ้งเป็นทกัษะเฉพาะกบังานตรวจราชการ 
เช่น การรวบรวมหลกัฐานส าหรับงานตรวจราชการ การสอบถามและการสมัภาษณ์ส าหรับงานตรวจราชการ การเขียนรายงานส าหรับงานตรวจ
ราชการ เป็นตน้ 
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ที่ ทกัษะและความรู้ความสามารถทีต้่องการ  ผช.ผต. / ผต. /  

หน.ผต.ภาค   

  (ระดับ) 

7 8 9 10 11 

5 กฎหมายพื้นฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ฯลฯ 

x x x x x 

6 การรวบรวมหลกัฐาน x x x x x 

7 การเขียนรายงาน (ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง) x x x x x 

8 แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาประเทศ เช่น 

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวทางพฒันาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

x x x x x 

9 การสร้างความสัมพนัธ์และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ x x x x x 

10 การสอบถามและสัมภาษณ์  x x x x 

11 การก าหนดประเด็นและการวางแผนการตรวจราชการ  x x x x 

12 การเลือกพื้นท่ีตรวจราชการและการสอบทานความเช่ือถือได้

ของขอ้มูล 

 x x x x 

13 การสอนงานและฝึกอบรมทีมตรวจราชการ  x x x x 

14 การวนิิจฉยัและสรุปประเด็นการตรวจราชการ  x x x x 

15 การตลาด/ประชาสัมพนัธ์การตรวจราชการ   x x x 

16 กระบวนการนิติบญัญติัและกระบวนการทางนโยบาย   x x x 

17 กระบวนการงบประมาณของหน่วยงาน   x x x 

18 การจดัการและการสร้างความร่วมมือของทีมตรวจราชการ   x x x 

19 การแถลงการณ์/น าเสนอผลการตรวจราชการต่อฝ่ายบริหาร    x x 

20 การจดัการกบัส่ือ สาธารณะ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง    x x 

21 การบริหารและพฒันาระบบตรวจราชการ     x 
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นอกจากน้ี ในภาพกวา้งของระบบตรวจสอบทั้งประเทศ ยงัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส าคญัท่ีทุก

รัฐบาลควรค านึงถึง 2 ประการ ประการแรก การมีเป้าหมายและแนวนโยบายการตรวจราชการท่ีชดัเจน 

เพื่อให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี น้ีมีทิศทางและเกิดการยอมรับการท าหน้าท่ีของหน่วยตรวจราชการ          

ประการท่ีสอง หากพิจารณาระบบตรวจราชการเขา้ด้วยกันกบัระบบตรวจสอบอ่ืน ๆ รัฐบาลควรมีการ

ทบทวนความซ ้ าซอ้นของระบบตรวจสอบในภาพรวมทั้งประเทศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงกลไกประสานการ

เช่ือมต่อและการปรับปรุงกฎหมาย น าไปสู่การป้องกนัปัญหาไม่ให้พื้นท่ีรับการตรวจสอบซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

หน่วยขบัเคล่ือนภารกิจและนโยบายตอ้งรับการตรวจจากหลายหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอหลกัการ

เพื่อยกระดบัการตรวจสอบ (Inspection) และบงัคบัใชก้ฎหมาย ขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และพฒันา (OECD, 2013) ท่ีวา่รัฐบาลควรพฒันานโยบายการตรวจสอบท่ีมีเป้าหมายชดัเจนและมีแนวทาง

ด าเนินการในระยะยาว เพราะหากมีวิสัยทศัน์ท่ีดีก็จะท าให้เกิดการรับรู้และยอมรับหน้าท่ีของหน่วยท่ี

ปฏิบติังานตรวจสอบ และรัฐบาลควรระบุพื้นท่ีท่ีมีความซ ้ าซ้อนระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ 

เพราะพื้นท่ีตรวจหน่ึงอาจรับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน เพราะขาดการประสานเช่ือมต่อท่ีดีและมี

การตรวจสอบภายใตก้ฎหมายคนละฉบบั การด าเนินการในระดบันโยบายดงักล่าวนั้นถือวา่เป็นไปตามหลกั

การบูรณาการและเช่ือมโยง และหลกัธรรมาภิบาลอีกดว้ย 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.วษิณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 

2. นายจิรชยั มูลทองโร่ย    ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

3. นางเมธินี เทพมณี    เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

4. นายจิราย ุนนัทธ์ราธร    หวัหนา้ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

5. นางภทัรภร  ฐิติยาภรณ์    ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

6. นางประภาศรี  บุญวเิศษ   ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

7. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์  วเิชียรสรรค ์  ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

8. นายสุรศกัด์ิ เรียงเครือ    ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

9. นายวรพนัธ์  เยน็ทรัพย ์   ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

10. นายอิสระ  ศิริวรภา    ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

11. นายแพทยม์รุต จิรเศรษฐศิริ   หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

12. นายแพทยศุ์ภกิจ ศิริลกัษณ์   ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

13. นายบณัฑิตย ์ศรีพุทธางกรู   หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

14. นายสุรจิตต ์อินทรชิต    หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

15. นายระพี ผอ่งบุพกิจ    หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

16. นายชยัพฒัน์ ไชยสวสัด์ิ   ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

17. นายวบิูลย ์โคว้ตระกลู   ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

18. นายบุญช่ืน ถิระสิทธิวฒัน์   ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

19. นายจีระ อรุณเทววโิรจน์   ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

20. นางนงลกัษณ์ มีสัจจี    ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการระดมความคิดเห็นผู้ตรวจราชการ 

11 เมษายน 2560 ณ ห้องบุญเรือน บัวจรูญ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น 

1. นายจิราย ุนนัทธ์ราธร   หวัหนา้ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

2. นายสุรศกัด์ิ เรียงเครือ   ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

3. นางอจัจิมา จนัทร์สุวานิชย ์  ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

4. พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วชีิยรสวรรค ์  ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

5. นางภทัรพร ฐิติยาภรณ์   ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

6. นางสาวปภสัมน อมัราลิขิต  ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

7. นางสาวอรนุช ศรีนนท ์   ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

8. นายสุกิจ ประกาศสุขการ   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

9. นายกฤช อจัฉริยาภิรมย ์   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10. ผศ.ดร.อรทยั ก๊กผล   รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 

11. นางสาวปัทมา สูบก าปัง   นกัวชิาการผูช้  านาญการสถาบนัพระปกเกลา้ 

12. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก   นกัวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ 

13. นางสาวนนัทนชั อินทร์หม่อม   ผูช่้วยวจิยัและบริหารโครงการ  
 

สรุปประเด็นระดมความคิดเห็น 

1. แนวทางในการพฒันาระบบการตรวจราชการ 

 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างระบบตรวจราชการ 

  1.1.1 สายอาชีพของผู้ตรวจราชการ 

 สายอาชีพของผูต้รวจราชการ ไม่เห็นด้วยท่ีเป็นผูต้รวจแล้วจะยา้ยไปเป็นฝ่าย

บริหาร อยากใหเ้ป็นผูต้รวจมืออาชีพไป 

 การปรับโครงสร้าง ผูต้รวจส านักนายกมีภาพท่ีดีแต่ไม่เติบโต หากเสนอให้

โครงสร้างเป็น Super ผูต้รวจราชการ ผูต้รวจราชการส านกันายกคงจะตอ้งเป็น C11 และผูต้รวจราชการควร
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มีอ านาจมากกวา่ผูว้า่ราชการ เพราะท่ีผา่นมาผูต้รวจราชการส านกันายกและผูว้า่ราชการอยูร่ะดบัเดียวกนั ท า

ให้ไม่ได้รับความใส่ใจ หากผูต้รวจราชการมีอ านาจในระดบัท่ีมากกว่าก็น่าจะได้รับความสนใจมากข้ึน 

นอกจากการใหมี้ super ผูต้รวจราชการแลว้ ตอ้งมีสถาบนัการอบรมตอ้งไปคู่กนัดว้ย และไม่ควรเป็นสถาบนั

อบรมแต่น่าจะเป็นองค์กร องคก์รน้ีควรตอ้งมีผูต้รวจราชการจากทุกกระทรวงมาอยูร่วมกนั แลว้แบ่งคลสั

เตอร์ตามความเช่ียวชาญแลว้หมุนความเช่ียวชาญหมุนวนไป จากนั้นผูต้รวจราชการทุกคนก็จะมีความเป็น

มืออาชีพได ้แต่ไม่ใช่วา่เขา้มาแลว้ก็เกษียณไปเสียก่อน เม่ือมาเป็นผูต้รวจแลว้ตอ้งสามารถข้ึนเป็นอธิบดีได้

ดว้ย 

  1.1.2 การเข้าสู่ต าแหน่งและการเป็นผู้บริหารสูงสุด 

 ผูต้รวจราชการท่ีมีท่ีมาหลากหลายเป็นส่ิงดีเพราะท าให้ตรวจไดห้ลากหลายแต่เม่ือ

เขา้มาแลว้ระบบมีมาตรฐานเพียงใด ในระดบักระทรวงนั้นผูท่ี้จะไปเป็นอธิบดีตอ้งเป็นผูต้รวจราชการอยู่

แลว้ ก็ถือวา่เป็นการเล่ือนต าแหน่ง (Promote) ไปในตวั ถือวา่การเขา้มาสู่ต าแหน่งผูต้รวจส านกันายกนั้นไม่

น่าเป็นห่วง ท่ีห่วงคือการรักษามาตรฐานการท าหนา้ท่ี 

 การตรวจราชการแบบบูรณาการ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผูต้รวจราชการ

ท่ีมาจากคนละหน่วยงานกนั 

  1.1.3 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ อาจแบ่งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจฝ่ายบริหารและฝ่ายวชิาการ 

 การก้าวข้ึนมาเป็นผูต้รวจราชการ ควรมีสายความก้าวหน้ามาจากผูช่้วยผูต้รวจ

ราชการดว้ยเช่นกนั เพราะบางท่านอาจเคยเป็นผูบ้ริหารแต่ไม่เคยเป็นผูต้รวจราชการมาก่อนก็จะไม่รู้เร่ือง

และเป็นปัญหาในขั้นตอนการตรวจราชการดว้ยเช่นกนั และผูต้รวจราชการเองก็ไม่ไดมี้ความรู้เฉพาะในแต่

ละเร่ือง ก็ใชว้ธีิแบบไม่เป็นทางการแกไ้ขปัญหาโดยการสอบถามจากเพื่อน การแกปั้ญหาก็อาจใชก้ารอบรม

เร่ืองเฉพาะทาง และการมีพี่เล้ียง ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันา  

 ผูช่้วยผูต้รวจราชการควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท างาน ไม่ควรให้เป็น

ผูช่้วยตั้งแต่ตน้จนเกษียณราชการ เพราะบางท่านก็มีความสามารถควรไดรั้บความกา้วหนา้ในสายอาชีพไป

เป็นผูต้รวจราชการได ้ผูช่้วยผูต้รวจราชการควรมีความสามารถใน 2 ส่วนไดแ้ก่ ความสามารถดา้นระบบ

ขอ้มูลหรือวชิาการ และในดา้นอ านวยการคือท าหนา้ท่ีในการประสานความสะดวก  
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1.2 การพฒันาบุคลากรในระบบตรวจราชการ 

  1.2.1 หลักสูตร (ทัศนคติ เทคนิค จริยธรรม) เช่ือมโยงกับการเข้าสู่ต าแหน่งจนถึงการเป็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 การอบรมควรมีการปูพื้นฐานให้ผูต้รวจราชการมีความรู้แบบทัว่ไปเสียก่อน แต่

เม่ือลงตรวจในพื้นท่ีต้องการประเด็นเฉพาะจะเป็นเร่ืองดีส าหรับการเรียนรู้จากผูต้รวจราชการท่ีมีท่ีมา

หลากหลาย 

 หลกัสูตรอบรมของส านกันายกฯ มีหลกัสูตรส าหรับผูช่้วยผูต้รวจราชการ ผูต้รวจ

ราชการกรม ผูต้รวจราชการกระทรวง ต่อไปอาจจะใหผู้อ้  านวยการส านกัมาเขา้อบรมเพราะแนวโนม้อนาคต

จะตอ้งมาเป็นผูต้รวจราชการ อาจจะตอ้งมาอบรมผูต้รวจราชการกรมก่อน ควรให้ผูอ้  านวยการส านกัฯ ได้

เรียนรู้กระบวนการวธีิการของผูต้รวจราชการดว้ย 

  1.2.2 การพฒันาผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ เช่น ผู้ช่วยผู้ตรวจอยู่ประจ าเขตพืน้ที ่3 ปี 

  อยากใหผู้ช่้วยผูต้รวจสั่งสมประสบการณ์ในแต่ละเขตพื้นท่ีสัก  3 ปี เพื่อใหเ้ก่งแลว้ถ่ายโอน

ขอ้มูลความรู้ใหก้บัผูช่้วยท่านอ่ืนก่อนยา้ยไปเขตอ่ืน 

1.3 มาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ หลักสมรรถนะที่ผู้ตรวจราชการต้องมีความ

เช่ียวชาญหลักวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ การวางแผนการตรวจราชการการรายงานผลการติดตามหลังการ

ตรวจสอบ 

 มาตรฐานทั้ง 5 ขอ้ท่ีเสนอมา ผูต้รวจใหม่อาจบกพร่องในเร่ืองความเช่ียวชาญ  

 ประเด็นดา้นสมรรถนะ มีตามท่ี ก.พ.ก าหนด ซ่ึงค่อนขา้งกวา้ง แต่ในรายละเอียดของส านกั

นายกยงัไม่มีการก าหนดอย่างเป็นทางการ แต่เดิมผูต้รวจราชการกระทรวงยงัไม่มี มีเฉพาะผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เวลาตรวจราชการทุกกระทรวงก็ฝากกระทรวงมหาดไทย ต่อเม่ือมีการปรับโครงสร้าง

กระทรวง กระทรวงอ่ืนก็ตั้งผูต้รวจราชการเขา้มา ผูต้รวจราชการส านักนายกจะช่วยสะทอ้นและติดตาม

นโยบายนายกรัฐมนตรี หากผูต้รวจราชการส านกันายกมี Job description ก็ดี เพราะจะเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานได ้

 ส่วนในเร่ืองมาตรฐานการติดตามผลหลงัการตรวจสอบ ยอมรับว่าท าดา้นน้ีค่อนขา้งน้อย 

แต่ปัจจุบนัมีกรรมการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
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 การเป็นผูต้รวจราชการท่ีเข้ามาใหม่ สมรรถนะท่ีส าคญัคือ การคุมประเด็นและการจบั

ประเด็นเพื่อให้การรายงานของหน่วยรับตรวจตรงประเด็นและผูต้รวจราชการสามารถวินิจฉัยปัญหาได ้

ต่อมาเม่ือผูต้รวจราชการมีประสบการณ์ไปแลว้ 2-3 ปี ก็สามารถท าใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเห็นความส าคญัได ้

เพราะผูต้รวจราชการเร่ิมเก่งแลว้  

 มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระก็เป็นจุดเด่นหน่ึงของผูต้รวจราชการส านกันายก  

 มาตรฐานเร่ืองรายงาน ท่ีผ่านมารัฐบาลเห็นความส าคญักบัเสียงประชาชนมากกว่าเพราะ

ฐานเสียงมาจากประชาชน แต่รัฐบาลน้ีให้ความส าคัญกับผลการตรวจจากผู ้ตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรีเน่ืองจากตอ้งการเห็นผลเร็วและแรง 

 แมจ้ะมีการอบรม และผูต้รวจราชการมีความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ แต่การลงตรวจแต่ละพื้นท่ีมี

บริบทท่ีแตกต่างกนัก็ตอ้งใช้ศิลปะและความสามารถเฉพาะตวั หากมีมาตรฐานกลางก็จะท าให้ผูต้รวจมี

มาตรฐานกลางในการปฏิบติัร่วมกนั ประเด็นเร่ืององค์ความรู้ก็ส าคญัเพราะผูต้รวจตอ้งศึกษาและติดตาม

ประเด็นนโยบายและเช่ือมโยงไดอ้ยา่งครบถว้นและสามารถประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 มาตรฐานการบริหารความสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความส าคญัเช่นกนั เพราะเขา้กนักบั

วฒันธรรมไทย ฝ่ายบริหารคาดหวงัใหผู้ต้รวจราชการส านกันายกสามารถประสานและบูรณาการให้เกิดการ

แกปั้ญหา   

 ประเด็นและระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นรายงานการตรวจจะเก็บไวใ้นระบบอย่างน้อย 7 ปี 

ระบบฐานขอ้มูลเพื่อส่งต่อขอ้มูลระหว่างผูต้รวจเม่ือมีการยา้ยเขต ท่ีผ่านมามีขอ้มูลพื้นฐานทุกเขตอยู่แล้ว 

ขอ้มูลอ่ืน อยา่งเช่น ท่ีพกั การเดินทาง ฯลฯ พยายามท าเพื่อใหเ้กิดปัญหานอ้ยลง 

 มาตรฐานดา้นการวางแผน เก่ียวกบัวิธีก าหนดประเด็นการตรวจ มีการด าเนินการอยู่แลว้ 

โดยพยายามเลือกประเด็นท่ีส าคญัและหลายกระทรวงเก่ียวขอ้ง 

2. บทบาทการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

 2.1 ผู้ตรวจราชการต้องเป็นผู้เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาลไปสู่จังหวดั  

และสามารถเป็นทีป่รึกษาของจังหวดั 

 การมาเป็นผูต้รวจราชการส านกันายก ท าให้เห็นภาพรวม ท าอยา่งไรจะให้เกิดการผสม ท า

ใหเ้กิดมุมมองหลากหลายท่ีลงตวั 

 ควรก าหนดนโยบายออกมาท่ีให้ความส าคัญและให้ความหมายของผูต้รวจราชการ 

ประกอบกบัการท างานของผูต้รวจราชการ เช่น พื้นท่ีมีปัญหาแลว้ผูต้รวจราชการแกไ้ขปัญหาได ้ก็จะท าให้

ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ 
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2.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ต้องช่วยสะท้อนนโยบายกลบัมายงัผู้ออกนโยบาย 

 เร่ืองการสะทอ้นนโยบายกลบัมายงัผูอ้อกนโยบายนั้นผูต้รวจราชการส านกันายกค่อนขา้ง

ท าไดดี้ เป็นจุดเด่นของการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านกันายกรัฐมนตรี 

 ปัจจุบนัสามารถใชก้ลไกท่ีมีอยูท่ี่ผูต้รวจราชการสามารถเสนอเร่ืองไปสู่ฝ่ายบริหาร แต่การ

ลงตรวจราชการ เราไม่ไดใ้ช้ขอ้มูลอย่างคุม้ค่า เพราะฝ่ายบริหารก็ไม่ไดใ้ห้ความส าคญั ในภาพรวมระบบ

ใหญ่ เสนอขอ้มูลอะไรก็ไม่ไดรั้บการน าไปใช้ สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลใน

การวางแผน ทั้งท่ีผลจากการตรวจราชการไดส้ะทอ้นปัญหานโยบายรัฐบาล ท าให้การตรวจราชการไม่เป็น

ผลคุม้ค่า ฝ่ายการเมืองท่ีผา่นมาก็ไม่ไดค้าดหวงัผลจากการตรวจสอบของผูต้รวจราชการ หากขอ้เสนอแนะ

ของผูต้รวจราชการมีความเขม้แขง็บางคร้ังฝ่ายการเมืองไม่เอาดว้ยก็ไม่จูงใจให้เสนอผลการตรวจท่ีเขม้แขง็ 

 การบูรณาการท าไดย้าก ตั้งแต่การลงตรวจไม่เคยมีผูต้รวจราชการกระทรวงอ่ืนติดตามไป

กบัผูต้รวจราชการส านักนายก ไปตรวจเพียงชัว่ขณะไม่ไดอ้ยู่จนส้ินสุดกระบวนการ ผูต้รวจราชการบาง

กระทรวงมีจ านวนไม่มาก อาจมีภาระมาก บางส่วนอาจไม่ให้ความส าคญัการแกปั้ญหาในเชิงระบบการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ผูเ้ขา้ร่วมระดมความคิดเห็นเสนอว่าจะท าอย่างไรให้เกิดการบูรณาการ ท า

อยา่งไรให้ทั้ง 19 กระทรวงลงตรวจพร้อมกนัเพียงปีละ 2 คร้ัง แลว้จะช่วยแกปั้ญหาไดเ้ม่ือลงไปทีเดียวทุก

กระทรวง โดยแต่ละกระทรวงไม่จ  าเป็นตอ้งลงตรวจของกระทรวงใครกระทรวงมนัเลยก็ได ้

 บางคร้ังการมีผูต้รวจราชการพิเศษก็ท าใหผู้ต้รวจราชการรู้สึกนอ้ยใจเช่นกนั  

2.3 กลไกการตรวจราชการต้องมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาของพืน้ที่มากกว่าที่จะให้ค าแนะน า

เพยีงอย่างเดียว  

 ผูต้รวจราชการไม่จ  าเป็นตอ้งมีอ านาจดงัเช่นผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แต่อาจมี

บทบาทในการช่วยเช่ือมประสานและบูรณาการแกปั้ญหาในพื้นท่ีได ้หากผูต้รวจราชการสามารถช่วยพื้นท่ี 

เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดัได ้ก็จะท าให้พื้นท่ีรับตรวจตอ้งการผูต้รวจราชการมากข้ึน คือผูต้รวจสามารถแปร

ความตอ้งการหรือปัญหาของพื้นท่ีไปสู่การปฏิบติัไดแ้ต่การช่วยเหลือจงัหวดัไดก้็ยงัเป็นเร่ืองความสามารถ

เฉพาะบุคคล 

 การตรวจแบบติดตามและประเมินผล (Monitoring)ควรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ส่วน

การตรวจเพื่อแกไ้ขปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายควรมีสัดส่วนร้อยละ 80 จะท าให้ผูต้รวจมีความส าคญัและ

ทุกคนอยากเขา้มาเป็นผูต้รวจราชการหากเพิ่มเน้ืองานดา้นการให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้งานมีความหมาย 

ดาบหรืออ านาจของผูต้รวจราชการอาจเป็นวงเงินฉุกเฉินและจ าเป็นเม่ือพื้นท่ีมีปัญหา 
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 การตรวจราชการส่ิงท่ีส าคญัคือขอ้เสนอแนะ บางจงัหวดัโยนปัญหามาก็ช่วยแกไ้ขปัญหา

ได ้บางจงัหวดัไม่มีปัญหาเสนอมาเพื่อใหช่้วยแกปั้ญหา แต่บทบาทการเขา้ไปแกปั้ญหาพื้นท่ีอาจจะตอ้งปรับ

ใหมี้ส่วนน้ีมากข้ึน 

2.4 การสนับสนุนข้อมูลเกีย่วกบัประเด็นการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการ 

การสนบัสนุนขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นการตรวจราชการ มีการอบรมผูช่้วยผูต้รวจราชการอยูแ่ลว้ และ

เร่ืองฐานขอ้มูลจะไม่มีปัญหาอะไรมากนกั เห็นวา่หากผูช่้วยผูต้รวจราชการเขม้แข็ง ผูต้รวจก็สามารถรับได้

หลายเขต ระบบฐานขอ้มูลตอ้งมีความแขง็แรงเพื่อใหค้นท่ีไม่รู้ไดเ้ขา้มาสานต่องานได ้

2.5 ควรให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทีเ่ป็นเจ้าของเร่ืองเป็นหัวหน้าทมีตรวจ 

 ผูต้รวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี อาจไม่ต้องรู้ทุกเร่ืองแต่อาจพอรู้เร่ืองว่าใครเป็น

เจา้ภาพหลกัและสามารถส่งต่อปัญหาไปไดท้นัที 

 การให้ผูต้รวจเจ้าภาพหลกัเป็นหัวหน้าทีม บางเร่ืองมีหลายเจา้ภาพก็ไม่รู้จะให้ใครเป็น

หวัหนา้ทีม แต่อาจจะล าบากในความเป็นจริง 

 การลงพื้นท่ีตรวจราชการแบบบูรณาการ ส านกันายกรัฐมนตรีอาจตั้งงบประมาณในการลง

พื้นท่ีตรวจส าหรับหน่วยงานท่ีจะลงพื้นท่ีตรวจราชการดว้ยกนัแต่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
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ภาคผนวก ค 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายสนับสนุนงานตรวจราชการ  
ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

วนัที ่28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบุญเรือน ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสาววรพรรณ  เลิศไกร รักษาการในต าแหน่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นติดตามการปฏิบติัราชการ

ในพื้นท่ีภาคกลาง 
2.นางสาวอารียา  ไกรทอง  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นติดตามการปฏิบติัราชการในพื้นท่ีภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. นายทศัพนัธ์  พงษเ์ภตรา  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นติดตามการปฏิบติัราชการในพื้นท่ีภาคใต ้
4. นางจนัทร์วไิล  อยูเ่จริญ  ผูอ้  านวยการส่วนแผนและขอ้มูลการตรวจราชการ 
5. นางวนิดา  ทิพยโ์อสถ   ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาการตรวจราชการ 
6. นางเบญวรรณธนะปัทม ์  ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 
7. นายกฤชอจัฉริยาภิรมย ์  นกัวเิคราะห์แผนและนโยบายช านาญการ 
8. ผศ.ดร.อรทยั ก๊กผล   รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 
9. นางสาวปัทมา สูบก าปัง  นกัวชิาการผูช้  านาญการ 
10. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก  นกัวชิาการ 
11. นางสาวนนัทนชั อินทร์หม่อม  ผูช่้วยวจิยัและบริหารโครงการ 
 

สรุปประเด็นระดมความคิดเห็น 

1. แนวทางพฒันาระบบการตรวจราชการ 

1.1 กลไก “การบูรณาการ” ในกระบวนการตรวจราชการ   

 การก าหนดประเด็นในการตรวจราชการ ไม่ได้เลือกจากนโยบายหรือโครงการท่ีท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อภาพรวมจริง ๆ เป็นการเลือกจากโครงการอะไรก็ไดท่ี้สามารถท าให้หลายกระทรวงมาตรวจ

ร่วมกนั 

 นโยบายหรือโครงการท่ีไปตรวจร่วมกนั ฝ่ายแผนฯ ประมวลขอ้มูลจ านวนมาก ขณะท่ีกระทรวงอ่ืน

ก็ไม่ไดรู้้ขอ้มูลไปดว้ย ส านกันายกฯ ก็ไม่ไดมี้ขอ้มูลท าประเด็นการตรวจท่ีสะทอ้นลกัษณะปัญหามากนกั 
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เท่ากบัวา่เป็นเพียงจ านวนคนไม่ก่ีคนคิดประเด็นส าหรับการวางแผน ท าใหก้ารเสนอประเด็นการตรวจนั้นไม่

มีทิศทาง เช่น เร่ืองขยะ ท่ีส านักนายกฯ ท าประเด็นข้ึนมาทั้งท่ีไม่เช่ียวชาญ คนท่ีรู้อาจจะเป็นกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 ปรับปรุงโครงสร้างระบบตรวจราชการ   

 ปัญหาเร่ืองการตรวจราชการอย่างหน่ึงคือรายงาน ผูท่ี้ท  ารายงานจะมีงานเยอะมาก มีงานตรวจ

ราชการ งานธรรมาภิบาลจงัหวดั งานก ากบัภูมิภาคของรองรับนายก ฯลฯ ท าใหเ้วลาในการศึกษาหาขอ้มูลมา

สนบัสนุนจึงไม่ค่อยมีเพราะปริมาณงานมีมากเกินก าลงัคน แต่เดิมมีเฉพาะงานตรวจแบบบูรณาการจนในปี 

2551 ท่ีเร่ิมมี กธจ.ท าให้เป็นงานเขา้มาท่ีผูช่้วยผูต้รวจราชการ  ผูช่้วยฯ จึงไม่ค่อยมีโอกาสศึกษาหาความรู้

ประกอบการท ารายงานใหมี้คุณภาพได ้และงานด่วนท่ีเขา้มาจึงตอ้งจดัการงานด่วนนั้นก่อน 

 ขอใหว้เิคราะห์ปริมาณงานกบัอตัราก าลงัคน อยากมีโอกาสพฒันาแต่ไม่มีเวลา 

 งานท่ีไม่ควรเป็นของผูช่้วยผูต้รวจเลย (งานฝากแต่ก็เป็นนโยบาย) เช่น โรงเรียนคุณธรรม ธพจ. เม่ือ

มีการขอใหแ้กไ้ขปัญหาใด ๆ ก็มกัมาตกอยูท่ี่ส านกัตรวจราชการ ส านกันายกรัฐมนตรี ไม่มีกลไกกลัน่กรอง

งานใหต้รงกบัภารกิจหลกัของแต่ละฝ่าย งานของ สปน. บางงานมกัถูกส่งมาท่ีส านกัตรวจราชการ ทั้งท่ีควร

เป็นของฝ่ายอ่ืนในส านกันายกรัฐมนตรี 

 งานธุรการของเขตการตรวจราชการมีมากแมจ้ะมีผูช่้วยเขา้มาให้แลว้เขตละ 1 คน แต่ก็ยงัคงไม่

เพียงพอกบัเน้ืองาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีตอ้งการความละเอียด 

1.3 การพฒันาศักยภาพและความเช่ียวชาญในงานตรวจราชการ  

 ตอ้งให้ผูต้รวจราชการประจ าแต่ละเขตอย่างน้อย 2 ปี ป้องกนัปัญหาการยา้ยผูช่้วยผูต้รวจราชการ

ตามผูต้รวจราชการไป 

 การเป็นผูช่้วยผูต้รวจเขา้มาแลว้ก็มีการพฒันาโดยการไปอบรม แต่ไม่สามารถไปเป็นผูต้รวจราชการ

ได ้ผูช่้วยฯ เป็นต าแหน่งสายวิชาการ ส่วนผูต้รวจราชการเป็นสายบริหาร การท่ีผูช่้วยผูต้รวจจะเป็นผูต้รวจ

ราชการได ้ตอ้งยา้ยมาสายอ านวยการ ผ่านต าแหน่งบริหารระดบัตน้ก่อนแลว้จึงเป็นผูต้รวจราชการซ่ึงถือ

เป็นต าแหน่งบริหารระดบัสูงได ้

 ระเบียบ ก.พ.เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเคล่ือนยา้ยสายงานและยงัเป็นอุปสรรคในการเขา้อบรมใน

หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพต่างๆ ของผูช่้วยฯ เพราะติดขดัเร่ืองคุณสมบติั 

 การพฒันาผูช่้วยผูต้รวจเพื่อความเป็นมืออาชีพ ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรฝึกอบรม 
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 ความสามารถของผูช่้วยผูต้รวจราชการ ควรมีความสามารถดา้นการวิเคราะห์ประเด็นได ้สามารถ

ประสานติดตาม มีความรู้เชิงทกัษะ มีจิตใจบริการ เป็นทั้งฝ่ายเลขาและวชิาการได ้

 ผูช่้วยฯ ควรมีความรู้ในพื้นท่ีของตวัเอง เพราะเม่ือมีกรณีหรือประเด็นก็สามารถใช้ข้อมูลเพื่อ

เสนอแนะแก่ผูต้รวจได้ ถ้าผูช่้วยอยู่ในพื้นท่ีได้ยาวนานก็จะได้ช่วยท าให้เกิดประโยชน์ ถ้าวางกติกาแล้ว

ผูต้รวจราชการท าไดว้า่ไม่เลือกเจา้หนา้ท่ีตามไปดว้ยก็จะท าให้เกิดความเช่ียวชาญ ไม่ใช่ความรู้เฉพาะพื้นท่ี

แต่ยงัเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัพื้นท่ีดว้ย 

 เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะให้มีการหมุนกนัอยู่ในภาค ท าให้มีความช านาญในพื้นท่ี ท่ีอาจมองไปถึง

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญประจ าภาค แต่ไม่แน่ใจว่าภาคใตจ้ะเห็นดว้ยหรือไม่เพราะบางคนอาจไม่อยากอยูพ่ื้นท่ี

นั้นตลอด อาจอยูพ่ื้นท่ีเดียวซักประมาณ 2 ปี แลว้เปล่ียนเขตเพื่อการเรียนรู้ได ้หากมีการก าหนดเปล่ียนเขต

ภายในภูมิภาคก็จะท าให้มีความเช่ียวชาญ แต่จะให้ยา้ยขา้มภูมิภาคเลยก็ได ้แต่คงไม่ไปทั้งทีมเพื่อให้ขอ้มูล

องคค์วามรู้ยงัอยู ่

1.4 การสร้างคุณภาพมาตรฐานการตรวจราชการ 

 เคยมีการพูดคุยวา่ทีมผูช่้วยฯ จะตอ้งศึกษาแต่ละประเด็นร่วมกนักบัฝ่ายแผน เช่น แบ่งทีมกนัศึกษา

ทีมละประเด็น หากอยากรู้เร่ืองประเด็นอ่ืนก็ไปถามกบัทีมอ่ืน เพื่อท าให้ผูช่้วยทุกคนไม่ตอ้งมาศึกษาทุก

ประเด็น แต่ปัจจุบนัมีปัญหาวา่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมท าจริงเพราะต่างฝ่ายต่างยงัท าแบบเดิมอยู ่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมเปล่ียน 

 ความเป็นอิสระของผูช่้วยฯ มีบา้งเม่ือท างานกบัผูต้รวจราชการ จนผูต้รวจราชการไวว้างใจแต่การ

ตดัสินใจเป็นของผูต้รวจราชการ ผูช่้วยฯ ไม่ไดถึ้งขั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูต้รวจราชการ 

 รายงานผลการตรวจราชการท่ีไดเ้ห็นวา่ไม่คุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ การตรวจแบบบูรณา

การมี 2 คร้ัง ถา้มีการตรวจราชการแบบพิเศษก็จะถึง 3 คร้ังในแต่ละปี ควรมีการพูดคุยกนัถึงเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ เห็นว่าการเขียนรายงานการตรวจราชการท่ีท าไปแล้วไม่เห็นผลส าเร็จ ท าเสร็จแต่ไม่มี

ประสิทธิผล  

 การติดตามหลงัจากมีขอ้เสนอแนะ เม่ือมีหนงัสือส่งไปท่ีจงัหวดัแลว้ผูช่้วยผูต้รวจราชการก็ไปตาม

ประเด็น ส่วนใหญ่หน่วยรับตรวจก็ตอ้งท าให้ได้เต็มร้อย เพราะเป็นตวัช้ีวดั แต่ไม่แน่ใจว่าท าจริงหรือไม่ 

ปกติให้ขอ้เสนอแนะไปก็จะรอเวลาประมาณ 2-3 เดือนแลว้แต่ความยากของประเด็น มีการลงไปสุ่มดูวา่ท า

จริงหรือไม่ การติดตามในความเป็นจริงตามปีงบประมาณตรวจราชการแลว้มีการรายงานวา่แกไ้ขปัญหาแลว้

ก็จบไป 
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1.5 พฒันากลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพือ่บทบาทเช่ือมโยงพืน้ทีก่บัระบบงานตรวจราชการ  

 ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ช่วยสะท้อนปัญหาในเชิงพื้นท่ีให้ทราบ สะท้อนส่ิงท่ี

ประชาชนตอ้งการจริงคืออะไร แต่ควรคดัเลือกดว้ยเพราะบางคนมีลกัษณะเป็น NGOs ป่วนมากกว่าให้

ขอ้เสนอแนะ ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนก็คิดว่ากระทรวงไม่ค่อยให้ความส าคญักบัท่ีปรึกษาฯ ภาคประชน

เท่าไหร่ บางกระทรวงมีขอ้จ ากดังบประมาณจึงไม่ไดเ้ชิญท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนครบทุกดา้น ถา้คนท่ีเขา้

มาเป็นท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนแลว้จอ้งจบัผิดก็ไม่เหมาะสม วิธีการคดัเลือกควรปรับกลไกหรือวิธีการเพื่อ

คดัสรรคน เพราะบางเขตต่อตา้นและคิดว่าเจา้หน้าท่ีรัฐทุจริตตลอดเวลาจนผูต้รวจราชการตอ้งคอยก ากบั

เร่ืองการใชค้  าพดูและการแสดงออก  

2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วย

สนับสนุนฯ  

2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารสาธารณะ มุ่งเน้นธรรมาภิบาลในระบบตรวจราชการ

ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม  ลดความซ ้าซ้อน เป็นกลไกการส่งต่อข้อมูล/ข้อค้นพบ  และมีช่องทาง

การรับแจ้งข้อมูลทีน่่าเช่ือถือและมั่นใจได้    

 ในการท างานขอ้มูลมาจากหลายแหล่ง เม่ือจะใชข้อ้มูลสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ก็ตอ้งน ามา

พฒันาเป็นขอ้มูลในส่วนของตวัเอง ซ่ึงก็ตอ้งใชเ้วลา ฐานขอ้มูลของหน่วยงานอ่ืนบางคร้ังก็ไม่เป็นปัจจุบนัก็

ไม่สามารถเขา้ไปดูไดแ้ละตอ้งถามจากหน่วยงานนั้น เช่นขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณ ท่ีหลายคร้ังไปลงตรวจ

ก็ตอ้งเร่งรัดหน่วยงานใหช่้วยกรอกขอ้มูล 

 หลงัจากการตรวจไม่มีการเก็บขอ้มูลการท างานไวเ้ป็นฐานขอ้มูล 

 ผูช่้วยท างานบนฐานขอ้มูลท่ีไม่ไดอ้ยู่กบัตวัเองเลย เช่น การตรวจติดตามกองทุนหมู่บา้นห้าแสน

บาท ท่ีแมมี้การตรวจแต่ก็ไม่สามารถตรวจไดค้รบ เพราะขอ้มูลอยู่กบักระทรวงอ่ืน โดยกระทรวงเจา้ของ

ขอ้มูลเองบางคร้ังก็มีขอ้มูลไม่ครบ 

2.2 กลไกการเสริมสร้างศักยภาพ ความตระหนักรู้ในคุณค่าและความส าคัญ และการพัฒนาความ

ร่วมมือของทมีตรวจราชการ   

 การตรวจบูรณาการหน่วยงานอ่ืนไม่อยากเขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะไดต้รวจงานกระทรวงของตนเองอยู่

แลว้ บางประเด็นตรวจส านกันายกรัฐมนตรีไปตรวจก็ซ ้ าซอ้น 

 การตรวจแบบบูรณาการท่ีผา่นมาเป็นลกัษณะของการขอความร่วมมือมากกวา่ ไม่ไดมี้ผลบงัคบัและ

ไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัของหน่วยงานอ่ืน จึงท าใหไ้ม่เกิดความร่วมมือ 
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 หลกัการของการตรวจแบบบูรณาการ โดยหลกัการแลว้ดี เพราะท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปดู

ปัญหาแลว้มีการแกไ้ขปัญหาไดเ้ลย แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานอ่ืนท่ีไปร่วมตรวจก็จะอยูร่่วมไดไ้ม่ตลอด 

ผูต้รวจราชการบางคนไม่ไดเ้สนอแนะในเชิงวเิคราะห์เพราะไม่ไดจ้ริงจงั 

 เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะท าแผนการตรวจแบบบูรณาการเป็นภาค เม่ือไดป้ระเด็นมาแลว้ก็อาจเขา้ไปดู

วา่แต่ละกระทรวงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นนั้นอย่างไรบา้ง เพื่อเล่ียงปัญหาการปฏิเสธว่าหน่วยงานของตนไม่

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ 

 การตรวจราชการส่วนใหญ่ ประเด็นตอนน้ีมกัเป็นแบบ project base ท าให้เป็นการตรวจเร่ืองเล็ก

และแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ไม่มาก แต่ถ้าก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ความเหล่ือมล ้ า 

กระทรวงไหนก็เก่ียวขอ้งและไดต้รวจเร่ืองท่ีใหญ่กวา่ 

 การท่ีผูต้รวจราชการลงไปพร้อมกนัในลกัษณะของการตรวจราชการแบบบูรณาการช่วยแกปั้ญหา

บางอย่าง เม่ือเจอปัญหาเฉพาะในพื้นท่ีท่ีตอ้งการการช่วยเหลือท่ีมากกว่ามีแค่บางหน่วยงานลงไป ก็จะ

สามารถแกปั้ญหาและประสานงานกนัในพื้นท่ีไดเ้ลย ท าใหแ้กปั้ญหาไดร้วดเร็วกวา่ 

2.3 กลไกสนับสนุนความร่วมมือในการตรวจราชการ เช่น การจัดตารางเวลาตรวจราชการ  งบประมาณ  

ข้อมูลเกีย่วกบัประเด็นการตรวจราชการ ฯลฯ   

 ปัญหาการเขียนรายงาน เช่น เร่ืองขยะ ท่ีเป็นประเด็นการตรวจแบบปีต่อปี ฝ่ายแผนจะตอ้งวิ่งโทรหา

หน่วยงานท่ีคิดวา่เก่ียวขอ้ง เพื่อไดข้อ้มูลมา ระยะเวลาในการเตรียมขอ้มูลก็ไม่มาก เร่ืองเชิงเทคนิคก็พยายาม

เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยาย แต่ผูช่้วยฯทุกคนก็ไม่สามารถเขา้ร่วมไดท้ั้งหมด แล้วการก าหนดประเด็นการ

ตรวจราชการเชิญผูต้รวจกระทรวงอ่ืนก็มีมาบา้ง บางกระทรวงก็ไม่มา   

 หากมีการมาท างานรวมกันในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีท่ีมาจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อก าหนด

ประเด็นและจดัท าขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตรวจราชการ ฝ่ายแผนของส านกัตรวจราชการก็จะตอ้งกลายเป็นฝ่าย

เลขา ตอ้งนดั เชิญ ประสานงาน ท าให้เพิ่มงานเขา้มาอีก การเชิญกระทรวงต่าง ๆ มาช่วยท าก็จะเพิ่มงานเขา้

มาอีกการท างานในรูปแบบน้ีเคยท าแลว้แต่ก็เป็นการเพิ่มภาระดงักล่าว 
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ภาคผนวก ง 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

วนัที ่21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันพระปกเกล้า (ฝ่ังห้องอบรม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายชาญศิลป์ ปานแกว้   ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นเศรษฐกิจ 

2.นายธนกฤต ปิยสิรินนัท ์  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นสังคม 

3.นายสกล รุ่งโรจน์   ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนวชิาการ 

4. นายไพโรจน์ นพทีปกงัวาน  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นเศรษฐกิจ 

5. นางอนงค ์วรวรรณปรีชา  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นสังคม 

6. ผศ.ดร.วไิลลกัษณ์ เลขาข า  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นสังคม 

7. นายปกรณ์พฒัน์ เทพเอ้ือตระกลู ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

8. นายสมหวงั ถุงสุวรรณ   ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นเศรษฐกิจ 

9. นางศิริพร กฤชสินชยั   ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นสังคม 

10. นางสาวสุธิดา แสงเพชร  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนดา้นสังคม 

11. นางสาวปัทมา สูบก าปัง  นกัวชิาการผูช้  านาญการ สถาบนัพระปกเกลา้ 

12. นางสาวนิตยา โพธ์ินอก  นกัวชิาการ สถาบนัพระปกเกลา้ 

13. นางสาวนนัทนชั อินทร์หม่อม  ผูช่้วยวจิยัและบริหารโครงการสถาบนัพระปกเกลา้ 

สรุปประเด็นระดมความคิดเห็น 

1. แนวทางพฒันาระบบการตรวจราชการ 

1.1 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างมีดุลยภาพและและมีศักยภาพ 

 การตรวจราชการของส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งแกปั้ญหาท่ีระบบตน้ทาง บางคร้ังท่ีไปตรวจราชการ

และลงพื้นท่ี ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนไม่มีโอกาสน าเสนอเก่ียวกบัพื้นท่ีรับตรวจ เพราะขา้ราชการ

ในพื้นท่ีเป็นผูเ้สนอพื้นท่ีรับตรวจจึงท าให้เกิดการเตรียมการไวก่้อนแลว้ได ้เม่ือมาลงตรวจก็จะไม่

พบปัญหาอะไร 
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 ภาคประชาชนไม่สามารถเสนอไดใ้นประเด็นท่ีเป็นขอ้เท็จจริง เพราะอาจขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีส่วน

ราชการไดเ้สนอ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเสนอผลการด าเนินงานท่ีดี 

 ระบบการตรวจราชการของประเทศไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จ เห็นวา่การตรวจราชการของบาง

กระทรวงนั้นค่อนขา้งขาดประสิทธิภาพ การตรวจราชการของส านกันายกรัฐมนตรีนั้นพอรับได ้แต่

ก็ยงัมีปัญหาการไปลงพื้นท่ีตรวจท่ีไม่ไดมี้การประชุมวา่ตอ้งการผลสัมฤทธ์ิอะไร 

 การเชิญท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนของบางกระทรวงเช่น ศึกษาธิการ เชิญเฉพาะท่ีปรึกษาด้าน

วชิาการท่ีส่วนใหญ่ในอดีตเป็นครู ท าใหไ้ม่ไดมุ้มมองท่ีหลากหลาย ควรเชิญมาร่วมตรวจให้ครบทุก

ดา้น บางกระทรวงลงพื้นท่ีตรวจแลว้ก็ไม่ใช้ท่ีปรึกษาฯ ภาคประชาชน เม่ือตั้งข้ึนมาแลว้ก็ควรใช้

ประโยชน์ ผูต้รวจส านกันายกรัฐมนตรีในเขตของตน (สมุทรปราการ) ถือวา่ดีมาก แต่ก็ตอ้งมีความ

ชดัเจนคือวตัถุประสงคใ์นการตรวจราชการแต่ละคร้ัง 

 ผูต้รวจราชการจะไม่มีทางเห็นขอ้เท็จจริงและจะถูกหลอกให้ดูแต่ผลส าเร็จ แต่ไม่เห็นปัญหา หากมี

ขอ้มูลให้ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนช่วยกนัตรวจสอบก่อนก็จะช่วยดูสภาพความเป็นจริง หากอยาก

ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาก็ตอ้งเห็นสภาพของจริง ดูโครงการท่ีแย่สุดด้วย อย่างน้อยก็ได้รู้

ปัญหาและจะช่วยกนัท าใหดี้ข้ึน 

 การตรวจราชการ ควรมีการมาลงมาคุยกบัท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนโดยเฉพาะทั้งวนั ไม่ควรใชเ้วลา

แค่เพียง 1-2 ชัว่โมง ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนจะสามารถบอกไดว้า่ขา้ราชการคนใดประพฤติตวัไม่

ดี ท่ีผา่นมาไม่ค่อยมีการสอบถามปัญหากบัท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ท าใหท่ี้ปรึกษาฯภาคประชาชน

ก็จะไม่ใหข้อ้มูลเช่นกนัเพราะถือวา่ไม่ถามก็ไม่บอก  

 ท่ีผ่านมา การรายงานผลมี output แต่ไม่มี outcome และ impact ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนให้

ความเห็นได้ แต่ตอ้งท าการบ้านไปก่อน บางคร้ังตอ้งยอมรับว่าไม่ได้ศึกษาไปก่อน อาศยัว่าไป

ประชุมกบัเร่ืองอ่ืนบ่อยคร้ังก็พอเขา้ใจและใหข้อ้มูลได ้แต่หากตรวจราชการแบบลงตรวจพื้นท่ีก่อน

แลว้เอาปัญหาขอ้มูลมาคุยกนัจะไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่ 

 การตรวจราชการควรเป็นการสะทอ้นปัญหาอย่างแทจ้ริง ขอ้มูลจากท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนควร

น ามาใชป้ระโยชน์และสะทอ้นปัญหาใหม้าก 

 ประเด็นการมีส่วนร่วม แผนพฒันาจงัหวดัหรือประเทศไม่ได้เกิดจากประชาชนจริง ๆ แผนจึง

เปล่ียนแปลงตลอดเพราะไม่ได้มาจากประชาชนมีส่วนร่วม เพราะภาครัฐไม่เคยน าความรู้จาก

ประชาชนมาใส่ไวใ้นแผน ผูต้รวจราชการตอ้งเขา้ถึงประชาชนใหไ้ดแ้ลว้สะทอ้นปัญหาน้ีสู่สังคม 
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1.2 ฐานข้อมูลการตรวจราชการทีเ่ปิดเผย โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าถึงของสาธารณะชน   

 ตอ้งการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย เพราะการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ผลการตรวจ

ราชการไม่สามารถสืบค้นผลย้อนหลังไปได้ว่าตรวจแล้วผลเป็นอย่างไร ท าให้ส้ินเปลือง

งบประมาณในการตรวจ ขอ้มูลท่ีน าเสนอโดยส่วนราชการต่าง ๆ แมจ้ะมีอยู่แต่ก็ควรจะท าไวว้่ามี

การแกไ้ขประเด็นเดิมแลว้หรือยงั เพื่อยอ้นหลงักลบัไปดูผลการด าเนินงานและการแกไ้ขภ่ยหลงั

การตรวจราชการไปแล้ว การน าเสนอในวนัตรวจมีเอกสารมากมายอ่านไม่ทนัหากมีการจดัท า

ฐานขอ้มูลให้ไปสืบคน้ผลยอ้นหลงั และการแกไ้ขท่ีผา่นมาก็จะสามารถเขา้ไปดูได ้และท่ีปรึกษาฯ

ภาคประชาชน ก็จะไดศึ้กษาก่อนแลว้ใหข้อ้เสนอแนะได ้

1.3 ฐานข้อมูลทีป่รึกษาภาคประชาชนจ าแนกตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

 บทบาทท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน เพื่อให้ราชการส่วนกลางไดรู้้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงจาก

ราชการส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากการรับรู้แต่เพียงจากส่วนราชการภูมิภาคอยา่งเดียว ในยุคแรก

ผูต้รวจราชการภาคประชาชนจะไดรั้บการคดัสรรจากกระทรวง โดยมีการเสนอช่ือจากพื้นท่ีข้ึนไป

ยงักระทรวง ท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ก็ได้รับคดัเลือกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสังคมก็ไดรั้บการคดัเลือกจาก กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์ท าใหไ้ดท่ี้ปรึกษาฯภาคประชาชนเฉพาะดา้นจริง ๆ แต่การคดัเลือกท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน

ระยะหลงักลบัใหท้างพื้นท่ีเลือกเองทั้งหมด 

1.4 กลไกการติดตามประเมินผลการตรวจราชการโดยภาคประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

 อยากให้ขอ้มูลจากภาคประชาชนไดถู้กน าไปใช้ในการท ารายงาน เพราะพื้นท่ีมีขอ้มูลมากมายท่ี

อยากจะให้ บางคร้ังไปดูขอ้มูลการรายงานผลการตรวจราชการแลว้ก็ไม่พบว่ามีขอ้มูลท่ีเสนอไป 

แสดงวา่ไม่ไดน้ าขอ้มูลไปใช ้จึงท าใหภ้าคประชาชนไม่อยากเขา้มาร่วมในการตรวจราชการ 

 ผูต้รวจราชการท่ีลงตรวจพื้นท่ีจริง ช่วงเชา้จะเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยรับตรวจ แต่จริงๆ แลว้อยาก

ใหก้ลบักนัโดยลงดูในพื้นท่ีก่อนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึงกลบัมาประชุมเพื่อให้

เป็นการมาสรุปผลดว้ย แลว้จะไดป้ระเด็นผลการตรวจท่ีดี ท่ีผา่นมาประชุมก่อนแลว้ลงพื้นท่ีจากนั้น

ก็แยกยา้ยกนักลบั ไม่มีการสรุป หากมีการกลบัมาพดูคุยกนัหลงัจากลงตรวจและใหก้ารติดตามวา่จะ

ติดตามผลอยา่งไร หน่วยงานใดด าเนินการอะไรต่อบา้ง จะเป็นประโยชน์มากกวา่ 
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 การตรวจราชการควรน าเสนอผลสู่สาธารณะไปเลย ให้ประชาชนรู้ว่าการตรวจราชการเป็นไปเพื่อ

อะไร ปัญหาคือขอ้มูลท่ีเสนอผา่นเวบ็ไซตไ์ม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ควรเสนอวา่เร่ืองท่ีฝ่ายราชการ

ท าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะชุมชนเองหรือส่วนราชการในพื้นท่ีท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ ปัญหาการใชง้บประมาณคราวละมาก ๆ และเร่งด่วนมีมาก การตรวจราชการจะช่วย

ท าให้รัฐบาลรู้ว่าในพื้นท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นั ก็ใช้วิธีเปล่ียนวนัท่ีและเลียนแบบจากพื้นท่ีอ่ืน 

ท าใหก้ารใชง้บประมาณไม่เกิดประโยชน์ งบประมาณท่ีไดม้าก็ท าเร่ืองเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า แสดงวา่ท า

อยูเ่ร่ืองเดิมโดยไม่รู้วา่ส าเร็จหรือลม้เหลวเพราะอะไร พื้นท่ีท่ีไดรั้บงบก็ไดรั้บอยูเ่ร่ือยไป ส่วนพื้นท่ี

ท่ีขาดโอกาสหรือไม่ใกลชิ้ดขา้ราชการก็ไม่ไดรั้บงบประมาณอยูอ่ยา่งเดิม  

 ผลการตรวจราชการไม่จ  าเป็นตอ้งเสนอเฉพาะผลส าเร็จเท่านั้น ประชาชนจะไดรู้้ว่าส่ิงท่ีปรากฏใน

รายงานนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ แก้ปัญหาอย่างไร เพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบอีกรอบหน่ึงและ

ช่วยกนัแกปั้ญหาร่วมกนั 

2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วย

สนับสนุนฯ  

2.1 ระบบฐานข้อมูลสารสเทศทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและมีช่องทางการให้ข้อมูลจากประชาชน 

 เห็นดว้ยกบัเร่ืองการจดัท าฐานขอ้มูล เพราะท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการก็ไม่รู้จะตรวจอะไร เม่ือโดน

ถามก็ท าไดเ้พียงบอกเล่าประสบการณ์ เพราะไม่รู้จะตอบค าถามอยา่งไรใหต้รงประเด็น  

 ระหว่างการตรวจราชการ ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนตอ้งเขียนรายงานการตรวจส่งให้ทุกคร้ัง การ

เขียนรายงานของท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนเม่ือส่งไปแลว้ควรจะไดน้ าไปใช้ดว้ย และตอ้งการเห็น

รายงานผลการตรวจราชการท่ีท าเสร็จแลว้หลงัจากการตรวจ ไม่ใช่อ่านรายงานสรุปผูบ้ริหารท่ีผา่น

ไปแลว้เป็นปี ส่ิงนั้นไม่ตอ้งการและไม่จ  าเป็น 

 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ ตอ้งไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเป็นแค่ data ตอ้งเป็นสารสนเทศไดด้ว้ย คือ ผา่นการ

วเิคราะห์และประมวลมาแลว้ดว้ย ตอ้งรู้วา่ควรมีอะไรบา้งเช่น เร่ืองท่ีตอ้งรู้ คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ

องคป์ระกอบมีอะไรบา้ง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 แผนพฒันาจงัหวดั เป็น

ตน้ การมีข้อมูลของแต่ละคนไม่เท่ากนัก็จะมีความหลากหลายของการรับรู้ขอ้มูล ดงันั้นระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศจะช่วยให้ปรับระดบัความหลากหลายของการรับรู้ของท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน

แต่ละคนได ้
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 การบูรณาการขอ้มูลควรใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูลร่วมกนัผูต้รวจราชการส านกันายกและ

กระทรวงอ่ืน ควรจะให้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ผูต้รวจส านกันายกอาจไม่รู้เก่ียวกบักฎหมายระเบียบ

เฉพาะ กระทรวงอ่ืนท่ีรู้ก็ควรบอกขอ้มูลให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั ยกตวัอย่างท่ี

ปรึกษาฯภาคประชาชนดา้นวชิาการจะค่อนขา้งมีขอ้มูลท่ีแตกต่าง การมีฐานขอ้มูลของกระทรวงต่าง 

ๆ สามารถเป็นขอ้มูลใหก้บักระทรวงอ่ืนได ้เร่ืองสารสนเทศส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งเป็นศูนยก์ลาง

ข้อมูลข่าวสาร เม่ือได้รับข้อมูลจากท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนก็ต้องรับข้อมูลไปแล้วส่งไปยงั

กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 วฒันธรรมการใหก้ระเชา้ของขวญั ควรยกเลิก ทุกคนท่ีลงไปตรวจราชการยงัอยูใ่นพื้นท่ีและปฏิบติั

หนา้ท่ีอยู ่ไม่ควรใหแ้ละไม่ตอ้งท าเลย ท าใหเ้ดือดร้อนกนัทุกจงัหวดั ป้ายตอ้นรับก็ไม่จ  าเป็น ควรน า

เงินเหล่านั้นมาพฒันาขอ้มูล ท่ีผ่านมาก็อา้งเร่ืองงบประมาณไม่มีจึงท าฐานขอ้มูลไม่ได ้ฐานขอ้มูล

จงัหวดัจะเป็นหน่ึงเดียวไดเ้ม่ือใชข้อ้มูลเดียวกนัของทอ้งถ่ินมารวมกนั หากจะไปเป็น Thailand 4.0 

ก็ตอ้งค านึงถึงเร่ืองการใชข้อ้มูลร่วมกนั 

2.2  กลไกการเสริมสร้างศักยภาพ และความตระหนักรู้ในคุณค่าและความส าคัญของระบบตรวจราชการ  

 การเป็นท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ท่ีบอกวา่เป็นไดเ้พียง 2 สมยัแลว้ตอ้งเวน้วรรค เห็นว่าไม่จ  าเป็น 

เพราะจะท าใหง้านไม่ต่อเน่ืองและไม่ไดใ้ชป้ระสบการณ์ 

 ในระยะแรกของการมีท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ผูต้รวจราชการตอ้งคุยกบัท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน 

ทั้ง 4 ท่านก่อนพบผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อเปิดเผยขอ้มูลแลว้จึงยา้ยไปยงัห้องประชุมใหญ่ ซ่ึงจะไม่

มีการตั้งค  าถามท่ีสร้างความอึดอดัใจในท่ีประชุม แต่การตรวจราชการของผูต้รวจราชการในยุคหลงั 

ผูต้รวจราชการและผูว้า่ราชการไม่ให้ความส าคญักบัท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน เป็นเร่ืองทศันคติว่า

ท าไมตอ้งมีท่ีปรึกษาฯ ภาคประชาชนและควรให้ความส าคญั และผูต้รวจเองก็ตอ้งมีทศันคติท่ีดี

ก่อนว่าตนมาเป็นผูต้รวจราชการก็ตอ้งท าหน้าท่ี ไม่ใช่คิดว่าเพราะถูกแขวนจึงตอ้งมาเป็นผูต้รวจ

ราชการ หากคิดเช่นนั้นก็ไม่ควรมาเป็นผูต้รวจราชการหรือมาตรวจ  

 ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนบางคนก็ควรลดท่าทีท่ีไม่ดี พึงตระหนักว่าตนเป็นผูเ้ช่ือมประสานให้

ปัญหาประชาชนเพื่อใหปั้ญหาถูกส่งไปยงัการตรวจราชการ 

 เห็นด้วยว่าในยุคแรกท่ีมีการเชิญท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนมาคุยกันก่อนและให้เกียรติ ผูต้รวจ

ราชการจึงน่าจะมีทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ ระยะหลังทกัษะน้ีก็หายไปไม่ค่อยมีสัมพนัธ์กับท่ี
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ปรึกษาฯภาคประชาชน ผูต้รวจราชการตอ้งมีทศันะวา่ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนเป็นตวัแทนจากภาค

ประชาชน 

 ยนืยนัวา่ไม่ตอ้งใหอ้ านาจท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ขอแค่ใหค้วามส าคญัและการประสานงานมาให้

มากกวา่น้ี มีความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีผูเ้ขา้ประชุมบางท่านเห็นว่าอ านาจท่ีปรึกษาฯภาค

ประชาชนควรตอ้งมีบา้ง เพราะการตรวจราชการตอ้งการการบูรณาการการมีส่วนร่วม ท าอยา่งไรจะ

ให้มีการตรวจราชการทั้งโครงการท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ การรายงานผลท่ีผ่านมาท่ีปรึกษาฯภาค

ประชาชนท่ีตอ้งรับรองเพราะไม่มีอ านาจท่ีจะคดัคา้น หากมีอ านาจของท่ีปรึกษาบา้งเพื่อให้มีอ านาจ

สะทอ้นปัญหาจากภาคประชาชน เพื่อให้ขอ้เท็จจริง อ านาจในท่ีน้ีหมายถึงพูดแล้วมีคนฟังมีคน

เกรงใจบา้ง ไม่ใช่การจบัผดิหรือใหคุ้ณใหโ้ทษกบัใคร  

 อาจมีค่าตอบแทนพิเศษของผูต้รวจราชการ เพื่อจูงใจให้คนอยากมาเป็นผูต้รวจราชการ หากได้

ค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผลแลว้ก็จะไดมี้แรงจูงใจในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ แลว้กลไกการ

ตรวจราชการจะไดช่้วยท าให้เกิดการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นขอ้เสนอจากท่ีปรึกษาฯ

ภาคประชาชนท่ีใหมี้ค่าตอบแทนส าหรับผูต้รวจราชการ 

 อยากให้ตระหนกัรู้ในคุณค่าของท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ควรตอบโจทยใ์ห้ชดัวา่ท่ีปรึกษาฯ ภาค

ประชาชนนั้นจ าเป็นหรือไม่ โดยส่วนตวันั้นเห็นว่าจ าเป็นเพราะช่วยให้การท างานของผูต้รวจ

ราชการบรรลุผลไปได ้

 กลไกการสร้างศกัยภาพ จะท าอย่างไรให้เกิดคุณค่า ถ้าผูต้รวจราชการมีคุณค่า ท่ีปรึกษาฯภาค

ประชาชนก็มีคุณค่าดว้ย 

 ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนมี 4 ด้าน เห็นว่าควรมีด้านอ่ืนท่ีมากกว่าน้ี เวลาผูต้รวจราชการแต่ละ

กระทรวงมาลงพื้นท่ีควรเชิญท่ีปรึกษาฯภาคประชาชนมาร่วมดว้ยทั้ง 4 ดา้น 

2.3 กลไกการเช่ือมโยงและประสานการท างานระหว่างประชาชนในพืน้ทีก่บัหน่วยราชการ 

 ท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ไม่รู้มาก่อนว่าจะตรวจสอบอะไรบา้งก่อนลงพื้นท่ีตรวจ จากผลการวิจยั

สภาพปัญหาท่ีพบนั้นเป็นขอ้เทจ็จริงทั้งหมด ถา้แกปั้ญหาไดก้็จะท าให้การตรวจแบบบูรณาการดีข้ึน

มาก 

 ขอทราบประเด็นการตรวจล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมาตรวจราชการ 

 การลงพื้นท่ีตรวจ ควรมีการส่งขอ้มูลใหก้บัท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ดว้ย เหมือนท่ีผูรั้บตรวจไดรั้บ 

เพื่อไปสอดส่องและหาขอ้มูลก่อน 
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 การเลือกพื้นท่ีหน่วยรับตรวจควรเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นทั้งดีเด่นส าเร็จ ปานกลาง และพื้นท่ีอ่อนแอ ลง

ตรวจตวัแทนพื้นท่ีทั้งหมดก็ท าให้ไดรู้้ทั้งผลส าเร็จและสภาพปัญหาส่วนพื้นท่ีอ่อนแอก็ไดรั้บการ

ดูแลดว้ย 

 ประเด็นการตรวจราชการถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่เหมาะกับบริบทบางพื้นท่ี ควรมีการ

ก าหนดใหเ้หมาะสมกบับริบทพื้นท่ี 

 ขอ้มูลท่ีรายงานต่อการตรวจราชการไม่เป็นของจริง หลงัจากการตรวจแลว้ก็ควรสรุปและบอกไว้

เลยว่าคร้ังหน้าจะมาตรวจอะไร ท่ีปรึกษาจะได้เตรียมสอดส่องและขอ้มูลส าหรับการตรวจคร้ัง

ต่อไป 

 ขอ้ปฏิบติัหลงับตัรประจ าตวัของท่ีปรึกษาฯภาคประชาชน ขอ้แรกเขียนว่าใช้ในการตรวจราชการ

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ แสดงว่าไม่สามารถท าหน้าท่ีท่ีปรึกษาฯภาค

ประชาชนไดใ้นเวลาอ่ืนนอกเหนือจากการตรวจร่วมกบัผูต้รวจราชการ 

 การสร้างการรับรู้ความร่วมมือแก่หน่วยรับตรวจเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ตอ้งท าให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ 

ทอ้งถ่ินตอ้งรู้ความตอ้งการของประชาชนอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้จึงตั้งเป็นโครงการข้ึนมา เร่ือง

ท่ีควรท าอย่างมากคือประสิทธิภาพของ อปท.เพราะหากท าได้เร่ืองอ่ืนก็จะไปได้หมดโดยให้

ประชาชนมารับรู้และร่วมมือ หากทุกคนเขา้ใจและรับรู้ไปในทิศทางเดียวกนัก็จะลดปัญหาไดม้าก 

ประเด็นสรุปอืน่ ๆ 

 รูปแบบการน าเสนอท่ีทุกหน่วยงานในจงัหวดัเป็นผูอ่้านรายงาน บางหน่วยงานเสนอของตนเอง

เสร็จแลว้ก็เดินออกไป ท าให้ไม่เห็นภาพการบูรณาการ หลายหน่วยงานมาน าเสนอก็ใช้เวลามาก 

ควรใชเ้วลาใหน้อ้ยกวา่น้ี 

 การตรวจราชการแต่ละคร้ัง ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค ์ทิศทางการตรวจ ตรวจเช็คอะไรบา้ง จะ

ใหแ้กไ้ขอะไร เพื่อใหรู้้วา่จะตรวจอะไรบา้ง การลงตรวจของกระทรวงใดก็ตาม ควรเชิญท่ีปรึกษาฯ

ภาคประชาชนดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ดา้นของตนเองดว้ย  

 การตรวจราชการควรตรวจผลส าเร็จของงาน ไม่ใช่การตรวจดูว่าท าไปแลว้เท่าไหร่ หากวดัจาก

ความส าเร็จของงานจะท าใหเ้กิดการบูรณาการ 

 เห็นวา่ผูต้รวจราชการไม่จ  าเป็นตอ้งลงพื้นท่ีกนัเป็นจ านวนมาก ไม่ควรไปกนัแบบคณะใหญ่เพราะ

การลงพื้นท่ีบางคร้ังเป็นซอยแคบและหลงทางกนัไปมา 
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 หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทุกหน่วยงานตอ้งปรับวิธีคิดใหม่หากตอ้งการท างานแบบบูรณาการ คือ

ตอ้งคิดวา่หน่วยงานของตวัเองจะท างานเช่ือมโยงและให้ประโยชน์กบัหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ก็จะท างานกนัแบบบูรณาการไดแ้ละท าใหก้ารตรวจราชการบูรณาการไดด้ว้ย 

 การตรวจติดตามของผูต้รวจราชการ ควรสะทอ้นมุมมองบางอยา่งเช่น ผลการปฏิบติังาน ยงัรายงาน

เพียงแค่วา่ท าอะไรไปแลว้ แต่ไม่เคยบรรลุถึงวา่ท าไปแลว้ผลเป็นอยา่งไร ถึงแมจ้ะไม่ส าเร็จก็ตอ้งรู้

ไดว้า่เป็นเพราะอะไร 

 แผนการด าเนินงานของจงัหวดัส่วนใหญ่ก็ซ ้ าซาก ส่วนใหญ่แค่เปล่ียน พ.ศ. ผูต้รวจราชการสามารถ

เสนอแนะได้ว่าการน าเสนอผลงานนั้นไม่ไปถึงไหน จะให้ขอ้เสนอแนะและแก้ปัญหาอย่างไร 

ไม่ใช่ตอบแค่วา่ไม่มีงบประมาณ  

 ประเด็นการตรวจ ควรดูเร่ืองความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการและประสิทธิภาพ  

 ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการบ่อยกวา่กระทรวงอ่ืน ส่วนกระทรวงอ่ืน เช่น 

กระทรวงทรัพยากร กระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้ ไม่ค่อยเห็นมีมาลงพื้นท่ีตรวจราชการ ท าให้การ

ตรวจราชการขาดความต่อเน่ืองสม ่าเสมอและความเท่าเทียมในการตรวจ 

 การใชง้บประมาณ จงัหวดัก็มีงบประมาณเหล่านั้น แต่เม่ือมีงบกลุ่มจงัหวดัเขา้มาอีกก็ท าให้จงัหวดั

ตอ้งเร่งใชง้บประมาณ ก็ใชก้นัแบบไม่เขา้ท่าเพราะงบมาแบบเร่งด่วนก็ใชแ้บบเร่งด่วน และคนก็ท า

ผิดแบบเร่งด่วน คนท่ีท าผิดส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีเพราะตอ้งรีบใช้งบประมาณ ในฐานะผูต้รวจ

ราชการก็ตอ้งช่วยสะทอ้นปัญหาการเร่งใช้งบประมาณเพื่อให้ยุติการใช้งบประมาณในลกัษณะ

เร่งด่วนเช่นนั้น ผูต้รวจราชการตอ้งไม่ใช่แค่รับใชน้โยบาย ตอ้งบอกปัญหาและเสนอแนะความจริง

ดว้ย ผูต้รวจราชการตอ้งท างานเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับอยา่งเดียว การรับงบประมาณของหน่วยรับตรวจ

ท่ีเร่งด่วนมีปัญหาท าไม่ได ้อยากใหผู้ต้รวจร่วมคิดดว้ยเพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปไดจ้ริง 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามโครงการวจิัยพฒันาระบบตรวจราชการ 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 

ค าถามเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ และส่วนที่ 3 

ค าถามเกีย่วกบัความท้าทายและแนวทางพฒันาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 ผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 

 ผูต้รวจราชการกระทรวง 

 ผูต้รวจราชการกรม 

 ผูช่้วยผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี(ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ) 

 ผูช่้วยผูต้รวจราชการกระทรวง (ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานตรวจราชการ) 

 ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ขอให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดต่อระบบตรวจราชการใน

ปัจจุบนั 

 

ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

1. การตรวจราชการทีส่อดคล้องกบัการบริหารเชิงพืน้ที ่(Area base) 
1.1 ประเด็นตามแผนการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการมีการ
เช่ือมโยงนโยบายของรัฐบาล
และประเด็นปัญหาของพื้นท่ี 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

1.2 กระบวนการจัดท าแผนการ
ตรวจราชการเอ้ือให้เกิดการ
เช่ือมโยงนโยบายของประเทศ
กับปัญหาและความต้องการ
ของพื้นท่ี 

            

1.3 การวางแผนการตรวจราชการ
มีตวัแทนจากพื้นท่ี เช่น ส่วน
จั ง ห วัด  ห รื อ ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น
สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

            

1.4 การวางแผนการตรวจราชการ
มีผู ้แทนจากหน่วยรับตรวจ
ราชก าร เข้ า ม า มี ส่ วน ร่วม
ก าหนดประเด็นการตรวจอยา่ง
เหมาะสม 

            

1.5 ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาค
ประชาชนมีคุณสมบัติและ
ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อ
การตรวจราชการของแต่ละ
พื้นท่ี 

            

1.6 การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการมีตัวแทนจาก
พื้นท่ี เช่น ส่วนจังหวดั หรือ
ทอ้งถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

            

1.7 การติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการ มีผู ้แทนจาก
หน่วยรับตรวจราชการเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

1.8 ห น่ ว ย ง าน ในพื้ น ท่ี ไ ด้ รั บ
ราย งานผลส รุปการตรวจ
ราชการและขอ้เสนอแนะอยา่ง
ร ว ด เ ร็ ว  ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ
เหมาะสม 

            

1.9 ประช า ชน ในพื้ น ท่ี ไ ด้ รั บ
ราย งานผลส รุปการตรวจ
ราชการและการด าเนินงาน
ตามขอ้เสนอแนะอย่างรวดเร็ว 
และเหมาะสม 

            

1.10 ข้ อ มู ล ท่ี ส า คั ญ จ า ก ภ า ค
ประชาชน ภาคเอกชน ได้ถูก
น ามาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในรายงานการตรวจราชการ
อยา่งเหมาะสม 

            

1.11 หน่วยรับตรวจเห็นความส าคญั
แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
กระบวนการตรวจราชการ 

            

1.12 ขอ้เสนอแนะเพื่อการตรวจราชการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาท่ีเช่ือมโยงนโยบายประเทศและพื้นท่ี  

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1 มีระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นองค์

ความรู้เก่ียวกบัประเด็นท่ีตรวจ
อยา่งเพียงพอและเขา้ถึงไดง่้าย 

            

2.2 มีระบบการเ ช่ือมโยงข้อมูล
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น  เ พื่ อ
สนบัสนุนการตรวจราชการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

            

2.3 ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ให้ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการตรวจ
ราชการไดอ้ยา่งสะดวก 

            

2.4 มีคู่ มือการตรวจราชการเพื่อ
เ ป็นแนวทาง ในการตรวจ
ราชการส าหรับผู ้ตรวจและ
ผูแ้ทนภาคประชาชนท่ีชัดเจน
และเขา้ใจง่าย 

            

2.5 ผูต้รวจราชการมีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            

2.6 ผูช่้วยผูต้รวจราชการ เจา้หนา้ท่ี
สนับสนุนการตรวจราชการ 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ต ร ว จ
ราชการได้อย่างรวดเร็วทัน
การณ์ 

            

2.7 มีระบบ/ฐานขอ้มูลสนบัสนุนท่ี
สามารถเรียกใช้ได้ทันทีใน
ระหวา่งการลงพื้นท่ีตรวจ และ
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ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

การเขียนรายงาน 

2.8 ขอ้เสนอแนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

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

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

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

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

 

 

ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

3. การตรวจราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 
3.1 มีการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบติังานและจริยธรรมในการ
ตรวจราชการท่ีเพียงพอ ชดัเจน
และเหมาะสม 

            

3.2 ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ 
ไ ด้ เ ข้ า ม า มี ส่ วน ร่ ว มอ ย่ า ง
เหมาะสมตั้งแต่การจดัท าแผน
จนถึงการติดตามประเมินผล
การตรวจราชการ 

            

3.3 รายงานผลและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการได้ถูก
น า ไ ป ใ ช้  เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการตามนโยบายหรือ
การด า เ นินการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
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ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

3.4 ผู ้ต ร ว จ ร าชก า รและผู ้ ช่ ว ย
ผู ้ตรวจราชการมีการปฏิบัติ
หน้ า ท่ี อ ย่ า งสอดคล้ อ ง กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
จริยธรรมในการตรวจราชการท่ี
เพียงพอ ชดัเจนและเหมาะสม 

            

3.5 มีหลักประกันความอิสระใน
การตรวจราชการ เช่น กฎหมาย 
ก าร ถ่ วง ดุลจ ากภาค ส่ วน ท่ี
หลากหลาย ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีเพียงพอฯลฯ 

            

3.6 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
กระบวนการตรวจหรือรายงาน
ผลการตรวจราชการท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมสู่สาธารณะ 

            

3.7 การตรวจราชการมีผลท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

            

3.8  กฎหมายและกฎระเบียบมีความ
เหมาะสมและเอ้ือต่อการตรวจ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

            

3.9 ขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้ารตรวจราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

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

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
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ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

4. ระบบการตรวจราชการทีเ่ช่ือมโยงและบูรณาการ 
4.1 ก า รออกแบบระบบตรว จ

ราชการไดบู้รณาการการตรวจ
ราชการของกระทรวงและ
ส านกันายกรัฐมนตรีให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

            

4.2 ก ล ไ ก ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ล ะ
ป ระส านคว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ขั้ นตอนการจัดท าแผนการ
ตรวจราชการมีความเหมาะสม 
 

            

4.3 ก ล ไ ก ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ล ะ
ป ระส านคว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ขั้ น ตอนก ารล งพื้ น ท่ี ต ร ว จ
ราชการมีความเหมาะสม 

            

4.4 ก ล ไ ก ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ล ะ
ป ระส านคว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ขั้ นตอนการรายงานผลการ
ตรวจราชการมีความเหมาะสม 

            

4.5 ก ล ไ ก ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ล ะ
ป ระส านคว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ก า รต ร ว จ ร า ชก า ร มี ค ว า ม
เหมาะสม 

            

4.6 มีระบบและกลไกการส่งต่อ
ประเด็นขอ้คน้พบจากการตรวจ
ร า ช ก า ร ไ ป ย ั ง ห น่ ว ย ง า น
ตรวจสอบอ่ืน 
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ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

4.7 มีระบบสนับสนุนท่ีช่วยท าให้
ลดขั้นตอนและความซ ้ าชอ้นใน
การวางแผนการตรวจราชการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

            

4.8 มีระบบสนับสนุนท่ีช่วยท าให้
ลดขั้นตอนและความซ ้ าชอ้นใน
การลงพื้น ท่ีตรวจราชการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

            

4.9 มีระบบสนับสนุนท่ีช่วยท าให้
ลดขั้นตอนและความซ ้ าชอ้นใน
ก า ร ร า ย ง า นผ ล ก า ร ต ร ว จ
ร า ช ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เพียงพอ 

            

4.10ขอ้เสนอแนะเพื่อระบบการตรวจราชการเกิดความเช่ือมโยงและบูรณาการ 

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

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

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

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

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

 

ค าถาม 

ไ ม่
ทราบ 

ไ ม่ มี
เลย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

5. การตรวจราชการทีม่ีบทบาทในเชิงป้องกนั (Risk management) 
5.1 ผูต้รวจราชการมีความเช่ียวชาญ

และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วย
รับตรวจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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5.2 ก า ร ร า ย ง า นผ ล ก า ร ต ร ว จ
ราชการและขอ้เสนอแนะมีการ
น าเสนอขอ้เท็จจริงอยา่งแม่นย  า 
เป็นธรรม ไม่มีอคติ และโน้ม
น้าวใจให้เกิดการพฒันาไม่ใช่
การต าหนิ 

            

5.3 มีระบบท่ีสร้างความมั่นใจกับ
ประชาชนในการให้ขอ้มูลหรือ
แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

            

5.4 หน่วยรับตรวจมีความเช่ือมั่น
ใหค้วามร่วมมือ และด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะ 

            

5.5 ขอ้เสนอแนะเพื่อให้การตรวจราชการมีผลในเชิงป้องกนั การบริหารของหน่วยรับตรวจราชการลดความ

เสียหายและเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3ค าถามเกีย่วกบัความท้าทายและแนวทางพฒันาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ค าช้ีแจง: ขอ้ค าถามต่อไปน้ีมี 2 ส่วนใหท้่านตอบ ส่วนแรกดา้นซา้ยมือ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการมีระบบ/สถาบนั/กระบวนการเหล่าน้ี  ส่วนที่สอง

ดา้นขวามือ ความเป็นไปไดท่ี้จะมีระบบ/สถาบนั/กระบวนการเหล่าน้ีในระยะ 3-5 ปี ขอใหท้่านใส่เคร่ืองหมาย   ท่ีตรงกบัระดบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ค าถาม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม าก
ที่สุด 

น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

1.ความส าคัญของการมีระบบ/สถาบัน/กระบวนการเหล่านี้  2.ความเป็นไปได้ที่จะมีระบบ/สถาบัน/กระบวนการเหล่านี้ใน
ระยะ 3-5 ปี 

         
 

 1. ระบบการยกย่องเ ชิดชูและให้
รางวลัผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ี
ผู ้ป ฏิบั ติ ง านตามมาตรฐานและ
จริยธรรมไดอ้ยา่งเป็นเลิศ 

          

          2. ระบบฐานขอ้มูลบุคคลท่ีมีความรู้
ความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 

          

          3. ระบบการรับรองคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญของผูต้รวจราชการ 

          

          4. สถาบนัฝึกอบรมพฒันาการตรวจ
ในเชิงเทคนิคและเชิงจริยธรรม 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ค าถาม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม าก
ที่สุด 

น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

          5. สถาบันประกันคุณภาพ ก ากับ
มาตรฐานและให้ค  าปรึกษาด้านการ
ตรวจราชการ 

          

          6. การปฏิรูปโครงสร้างบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยก าลงัคนใน
สายงานการตรวจสอบระหวา่งหน่วย
ราชการ 

          

          7. การปฏิบติัหนา้ท่ีการตรวจราชการ
มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โย ง กับ ระบบก า ร
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจ
ราชการ 

          

          8. การประ เ มินระบบการตรวจ
ราชการโดยภาคประชาชน  ส่ื อ 
เอกชน และหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วม
ตรวจ เพื่อวดัความเช่ือมั่นต่อระบบ
ตรวจราชการ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ค าถาม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
น้ อ ย
ที่สุด 

        ม าก
ที่สุด 

น้ อ ย
ที่สุด 

        ม า ก
ที่สุด 

          9. ศู น ย์ป ระ มวลวิ เ ค ร า ะ ห์ แล ะ
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีสนับสนุนการ
ตรวจราชการ 

          

          10.  เกณฑ์มาตรฐานของการจัดท า
รายงานผลการตรวจราชการ 

          

          11.  ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ 
(career path) ท่ีผู ้ตรวจราชการ
สามารถเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด
ของกระทรวงได ้ 

          

          12.  การตรวจราชการท่ีมีผลให้เกิด
การริเร่ิมและเสนอนโยบายใหม่ๆ 

          

13.ท่านมีระบบ/สถาบนั/กระบวนการ หรือวธีิการอ่ืนๆ ท่ีท่านตอ้งการเสนอแนะอีกหรือไม่ 

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

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

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



 
 

221 
 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามในค าถามส่วนท่ี 3 

ค าถามเก่ียวกบัความทา้ทายและแนวทางพฒันาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 269 ท่าน ประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการ

จ านวน 105 ท่าน ผูช่้วยผูต้รวจราชการจ านวน 110 ท่าน และท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนจ านวน 

54 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 31.60, 47.83 และ 23.48 ตามล าดบั สรุปไดด้งัภาพและตารางต่อไปน้ี 

ภาพท่ี ฉ-1 ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจราชการ; 
105; 31% 

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ; 110; 47% 

ที่ปรึกษาภาค
ประชาชน; 54; 23% 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตรวจราชการ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

ที่ปรึกษาภาคประชาชน 
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ตารางท่ี ฉ-1 ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

ผูต้รวจราชการ 105 31.60 

ผูช่้วยผูต้รวจราชการ 110 47.83 

ท่ีปรึกษาภาคประชาชน 54 23.48 

รวม 269 100.00 

 

เม่ือวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ีส่วนท่ี  3 ท่ีสอบถามถึงความเป็นไปได ้พบว่า ประเด็นท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นวา่มีความเป็นไปได ้3 ล าดบัแรกมีความสอดคลอ้งกบัการให้ความส าคญัแต่เห็นวา่มีความ

เป็นไปได้ลดลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การตรวจราชการท่ีมีผลให้เกิดการริเร่ิมและเสนอนโยบายใหม่ ๆ 

(ค่าเฉล่ีย 7.65, SD = 2.11) ระบบความกา้วหน้าในอาชีพ (Career path) ท่ีผูต้รวจราชการสามารถ                

เขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของกระทรวงได ้(ค่าเฉล่ีย 7.32, SD = 2.22) และสถาบนัฝึกอบรมพฒันาการ

ตรวจในเชิงเทคนิคและเชิงจริยธรรม (ค่าเฉล่ีย 7.32, SD = 2.07) โดยประเด็นท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเห็น

วา่มีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดแต่ก็ยงัเห็นวา่มีความเป็นไดอ้ยูใ่นระดบัมาก คือ สถาบนัประกนัคุณภาพก ากบั

มาตรฐานและให้ค  าปรึกษาดา้นการตรวจราชการ (ค่าเฉล่ีย 6.48, SD = 2.18) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นวา่มีความส าคญัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ส าหรับรายละเอียดทั้ง 12 ประเด็นสรุปไดด้งัตาราง

ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี ฉ-2 ค่าเฉล่ียของความส าคญัและความเป็นไปไดข้องระบบ วธีิการ กระบวนการใหม่ ๆ 

 
ความส าคญั 

ส าคญั
ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 

เป็น 
ไปได้
ล าดบั
ที ่

ความเป็นไปได้ 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

 
7.20 

 

 
2.20 

 

 
265 

 
11 

1. ระบบการยกย่องเชิดชูและให้
รางวลัผูต้รวจราชการและเจ้าหน้าท่ี
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านต ามมาตรฐ านและ
จริยธรรมไดอ้ยา่งเป็นเลิศ 

10 

 
 

6.68 
 
 

 
 

2.145 
 
 

 
 

269 
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ความส าคญั 

ส าคญั
ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 

เป็น 
ไปได้
ล าดบั
ที ่

ความเป็นไปได้ 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

 
7.83 

 

 
1.87 

 

 
266 

 
5 

2. ระบบฐานขอ้มูลบุคคลท่ีมีความรู้
ความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี เ ป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 

6 
 

7.14 
 

 
2.058 

 

 
269 

 

 
7.54 

 

 
2.13 

 

 
265 

 
8 

3. ระบบการรับรองคุณวฒิุและความ
เช่ียวชาญของผูต้รวจราชการ 

7 6.88 2.167 268 

 
7.96 

 

 
1.84 

 

 
266 

 
3 

4. สถาบันฝึกอบรมพฒันาการตรวจ
ในเชิงเทคนิคและเชิงจริยธรรม 

2 7.32 2.073 269 

 
7.14 

 

 
2.03 

 

 
260 

 
12 

5. สถาบันประกันคุณภาพก ากับ
มาตรฐานและให้ค  าปรึกษาด้านการ
ตรวจราชการ 

12 
 

6.48 
 

 
2.176 

 

 
261 

 

 
7.36 

 

 
1.91 

 

 
259 

 
9 

6. การปฏิรูปโครงสร้างบุคลากร
เพ่ือให้เกิดการเคล่ือนยา้ยก าลงัคนใน
สายงานการตรวจสอบระหว่างหน่วย
ราชการ 

11 
 

6.60 
 

 
2.171 

 

 
260 

 

 
7.83 

 

 
1.75 

 

 
259 

 
5 

7. การปฏิบติัหนา้ท่ีการตรวจราชการ
มี ค ว าม เ ช่ื อ ม โ ย ง กับ ร ะบบก า ร
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจ
ราชการ 

5 
 

7.18 
 

 
1.933 

 

 
259 

 

 
7.36 

 

 
2.06 

 

 
260 

 
9 

8. การประเมินระบบการตรวจ
ราชการโดยภาคประชาชน ส่ือเอกชน 
และหน่วยงานท่ีเขา้มาร่วมตรวจ เพ่ือ
วดัความเช่ือมัน่ต่อระบบตรวจราชการ 

9 
 

6.81 
 

 
2.300 

 

 
259 

 

 
7.61 

 

 
1.93 

 

 
266 

 
7 

9. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์และ
สัง เคราะห์ข้อมูล ท่ีสนับสนุนการ
ตรวจราชการ 

8 
 

6.83 
 

 
2.236 

 

 
267 

 

7.88 1.83 264 4 
10.  เกณฑ์มาตรฐานของการจดัท า
รายงานผลการตรวจราชการ 

4 7.23 2.057 266 
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ความส าคญั 

ส าคญั
ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 

เป็น 
ไปได้
ล าดบั
ที ่

ความเป็นไปได้ 

ค่าเฉลีย่ SD จ านวน ค่าเฉลีย่ SD จ านวน 

 
8.14 

 

 
1.88 

 

 
266 

 
2 

11.  ระบบความกา้วหน้าในอาชีพ 
(career path) ท่ีผู ้ตรวจราชการ
สามารถเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด
ของกระทรวงได ้

2 
 

7.32 
 

 
2.215 

 

 
265 

 

8.17 1.90 265 1 
12.  การตรวจราชการท่ีมีผลให้เกิด
การริเร่ิมและเสนอนโยบายใหม่ๆ 

1 7.65 2.105 262 
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ภาคผนวช ช 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

1.ข้อเสนอแนะเพือ่การตรวจราชการทีส่่งเสริมให้เกดิการพฒันาทีเ่ช่ือมโยงนโยบายประเทศและพืน้ที่ 

  1.1 ควรมีระยะเวลาในการลงพื้นท่ีตรวจราชการมากกวา่น้ี และผูต้รวจราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรจะอยู่

ลงพื้นท่ีตรวจร่วมกนัเพื่อจะใหแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนัในหลายแง่มุม 

 1.2 ผูต้รวจราชการควรเตรียมตวั เตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีใหพ้ร้อมก่อนตรวจราชการในพื้นท่ี 

 1.3 ในการลงพื้นท่ีตรวจราชการควรมีเอกสารการประชุมให้ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน

ทราบก่อน ทั้งโครงการและเอกสารอ่ืน ๆ หน่วยงานในจงัหวดัควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีขอ้มูลอย่าง

ละเอียด และมีการลงพื้นท่ีอย่างจริงจงัเพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน เพื่อให้การตรวจราชการเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 1.4 ระบบการตรวจราชการควรเพิ่มช่องทางท่ีท าให้ภาคประชาชนสามารถรับทราบผลการตรวจ

ราชการ และควรมีการเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งรวดเร็ว 

 1.5 ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาภาคผูต้รวจราชการภาคประชาชนเพื่อสะทอ้นปัญหา

และได้รับขอ้มูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่รับทราบขอ้มูลจากหน่วยงานจงัหวงัเพียงฝ่ายเดียว เช่น ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในพื้นท่ี  

 1.6  เพิ่มช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลประเด็นการตรวจราชการ เพื่อให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนท่ีจะมีการตรวจราชการ 

 1.7 การให้ความส าคญัของทอ้งถ่ินในการตรวจราชการยงัไม่ไดค้วามส าคญัมากนกั หน่วยงานใน

พื้นท่ีไม่ควรท่ีจะส่งตวัแทนมาร่วมตรวจราชการ  

 1.8 ควรให้ประชาชนหรือทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน  บางนโยบายของประเทศไม่สามารถ

น าไปสู่การปฏิบติัได ้ล่าชา้ เพราะขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้นโยบายต่าง ๆ ตรงกบั

ความตอ้งการและบริบทของชุมชน เพราะเป็นการพฒันาจากหน่วยงานเป็นหลกั จึงท าให้เกิดความล่าชา้และ

ติดขดั นอกจากน้ี การตรวจราชการควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม ทั้งราชการส่วนกลาง ภูมิภาค 

ทอ้งถ่ิน ประชาสังคม และประชาชนในพื้นท่ี 

 1.9 ควรมีคณะท างานของทีมตรวจราชการมารับฟัง รับทราบปัญหา ความตอ้งการในพื้นท่ี เพื่อ

น าไปวเิคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อด าเนินการแกไ้ขและพฒันา และมีทีมมาน าเสนอแนวนโยบายของประเทศ

ท่ีท าใหห้น่วยงาน ภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บรู้และรับทราบและเขา้ในแนวทางการปฏิบติั 
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 1.10 ควรน าสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นท่ีไปเช่ือมโยงกับนโยบายของประเทศและ

ยทุธศาสตร์เชิงพื้นท่ี เพื่อน าไปพฒันาเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแต่ละพื้นท่ีต่อไป 

 1.11 ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งระดบักระทรวงและพื้นท่ีควรให้ความส าคญักบัการตรวจราชการเพื่อให้

เกิดความคุม้ค่าและประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารในพื้นท่ีตอ้งเขา้รับฟังปัญหาและให้ความส าคญักบัการตรวจ

ราชการ 

 1.12 การตรวจราชการบูรณาการในทางปฏิบติัยงัขาดการเช่ือมโยงให้เกิดประโยชน์ ขาดการ

เช่ือมโยงแผนงาน โครงการท่ีตรวจราชการบูรณาการ มีเพียงแค่ผูต้รวจราชการเขา้ร่วมตรวจพร้อมกนั และ

ไม่มีการปรึกษาหารือกนัก่อนตรวจ 

 1.13 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายของรัฐบาล

เป็นหลกั เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้เป็นไปตามนโยบายหรือประเด็นท่ีส าคญั (issue) แต่โครงการตามแผนการ

ตรวจราชการบูรณาการยงัไม่สามารถสะท้อนการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐได้ เน่ืองจากการก าหนด

เป้าหมายของโครงการยงัไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของระดบัพื้นท่ี ดงันั้น ในการก าหนดแผนการ

ตรวจราชการควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้การติดตามผลการตรวจราชการ

สามารถสะทอ้นภาพของการขบัเคล่ือนนโยบายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 1.14 ควรมีการส่งเสริมใหส่้วนราชการเกิดการเรียนรู้ในหลกัการตรวจราชการแบบบูรณาการ เสริม

ความเขม้แข็งทั้งด้านบทบาทและสมรรถนะของเครือข่ายหน่วยงานตรวจราชการและท่ีปรึกษาผูต้รวจ

ราชการภาคประชาชน และมีเวทีในการจดัท าแผนการตรวจและติดตามประเมินผลการตรวจราชการตาม

นโยบายของประเทศร่วมกนัระหวา่งกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 1.15 การก าหนดประเด็นการตรวจราชการควรมีทั้ง top down และ bottom up และควรมีการปรับ

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในช่วงเวลาของการตรวจราชการและความสนใจของผูบ้ริหาร เนน้ประเด็นการ

พฒันาแผนภาคมากข้ึน และแต่ละพื้นท่ีมีประเด็นท่ีแตกต่างกนัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นประเด็นเดียวกนัทั้งประเทศ 

อีกทั้ง ในการก าหนดแผนการตรวจราชการบูรณาการตอ้งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาและแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ หรือแผนพฒันาประเทศเพื่อให้กระทรวงสามารถก าหนดแผนให้สอดคล้องและ          

ทนัการณ์เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งกระทรวงต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 1.16 ควรให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของพื้นท่ี  ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชนควรมี

ส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลของรัฐด้านนโยบาย เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีในแต่ละนโยบาย และควรเข้าถึง

ประชาชนในพื้นท่ีมากกวา่น้ี เน่ืองจากแต่ละโครงการ/มาตรการตอ้งมีประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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2. ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 2.1 ควรมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลส าหรับการตรวจราชการให้สามารถเขา้ถึงง่ายและสามารถ

เรียกดูไดท้นัทีในระหวา่งการตรวจราชการ ให้ทุกภาคส่วนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสนบัสนุนการตรวจราชการ 

จดัท าฐานขอ้มูลของแต่ละเขตตรวจราชการ เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ให้ขอ้เสนอแนะของทีมตรวจ

ราชการ 

 2.2 ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานทั้งส านกันายกฯ กระทรวง กรม ควร

รวบรวมขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั เพื่อสะดวกในการคน้หาและสร้างความเขา้ใจในขอ้มูลให้ตรงกนั 

พฒันาฐานขอ้มูลให้มีความทนัสมยัสามารถรองรับการตรวจราชการไดอ้ยา่งครอบคลุมและสามารถจดัการ

ขอ้มูลสนบัสนุนการตรวจราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ควรมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรายงานผลการตรวจราชการ

และจดัระบบสารสนเทศให้ทนัสมยั เช่น การรายงานผลการตรวจราชการผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีเช่ือมโยงกบั

ส านกันายกฯ  

 2.4 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์การตรวจราชการบูรณาการให้ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ

อยา่งทัว่ถึง และเพิ่มช่องทางการส่ือสารระหวา่งส่วนต่างๆ ใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็ว 

 2.5  ควรมีการจดัประชุมผูต้รวจราชการในแต่ละเขตให้รับทราบขอ้มูลต่างๆ ก่อนลงพื้นท่ีตรวจ

ราชการร่วมกนั และควรมีการอบรมผูต้รวจราชารและผูช่้วยผูต้รวจราชการเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการตรวจราชการ 

3. ข้อเสนอแนะเพือ่ให้การตรวจราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 3.1 ควรก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจริยธรรมของผูต้รวจราชการท่ีเป็นรูปธรรมและ

เผยแพร่ใหส้าธารณะรับทราบ 

 3.2 เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการตรวจราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาบูรณาการ และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการ

ใหรั้บทราบกนัอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส่ในการตรวจราชการ 

 3.3 ข้อมูลจากประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ และเครือข่าย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นการด าเนินงานของจงัหวดัควรมีช่องทางให้สามารถ

เขา้ร่วมในการตรวจราชการ 
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 3.4 เสริมสร้างการท างานตามหลกัธรรมาภิบาลของหน่วยงานในจงัหวดั รวมทั้งเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนใหเ้ขา้ในกระบวนการตรวจราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

4. ข้อเสนอแนะเพือ่ระบบการตรวจราชการเกดิความเช่ือมโยงและบูรณาการ 

 4.1 การประสานงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเช่ือมโยงภาคประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม

อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ในส่วนของแผนการตรวจราชการควรมีการประสานระหว่าง

หน่วยงานใหเ้กิดการบูรณาการทั้ง 3 ระดบั คือ ส านกันายกฯ กระทรวง กรม 

 4.2 ควรมีการประสานงานระหวา่งกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งในการลงพื้นท่ีตรวจราชการเพื่อท่ีจะช้ีแจง

ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกนัเพื่อสรุปเป็นขอ้เสนอแนะของการตรวจราชการแบบบูรณาการให้สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4.3 ก่อนท่ีจะลงตรวจราชการผูต้รวจราชการในแต่ละเขตพื้นท่ีควรมีการประชุมร่วมกนัในพื้นท่ี 

เพื่อศึกษาขอ้มูลของจงัหวดัอยา่งครบถว้นให้การตรวจราชการสามารถบรรลุเป้าประสงคท่ี์แทจ้ริงของการ

ตรวจราชการ  

4.4 ส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งก าหนดเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละจงัหวดั แต่ละ

พื้นท่ีล่วงหนา้ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ และควรตรวจปีละ 1-2 คร้ังในแต่ละภาคไม่ใช่ทุกจงัหวดั และประเด็น

การตรวจตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลล่วงหน้า รวมทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูต้รวจราชการทุกกระทรวงไปร่วม ควรไป

ตรวจเฉพาะกระทรวงท่ีเก่ียวของเป็นหลกั 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การตรวจราชการมีผลในเชิงป้องกัน การบริหารของหน่วยรับตรวจราชการลดความ

เสียหายและเกดิข้อผดิพลาดน้อยลง 

 5.1 การตรวจราชการเชิงรุก คือ ตรวจตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบติัและขณะปฏิบติัจะสามารถป้องกนัได้

มากกวา่ตรวจเม่ือเสร็จส้ินแลว้ 

 5.2 การตรวจราชการในปัจจุบนัเป็นการตรวจติดตามปัญหา อุปสรรคและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

มากกว่าการตรวจเพื่อป้องกนัความเส่ียง ดงันั้น หากการตรวจราชการมุ่งหวงัเพื่อป้องกนัความเส่ียงควรมี

ระบบการตรวจราชการและรูปแบบการรายงานในการป้องกนัความเส่ียง 
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 5.3 ควรมีคู่มือการปฏิบติังานหรือด าเนินการจดัอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้การตรวจราชการให้

เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้หลกัการตรวจราชการ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและจดัระบบในการปฏิบติังาน

ภายใตห้ลกัการจดัการความเส่ียงเชิงบูรณาการ 

 5.4 มีการตรวจติดตามหรือสุ่มตรวจว่าได้มีการปรับปรุงการท างานเพื่อลดความเสียหายหรือ

ขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการหรือไม่ นอกเหนือจากรายงานของหน่วยรับ

ตรวจ และควรมีการตรวจราชการนอกแผนปกติ เพื่อสร้างความต่ืนตวัและความพร้อมในการปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ ป้องกนัความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ  

 5.5 ควรมีระบบการลงทะเบียนโครงการออนไลน์จากผูรั้บผิดชอบโครงการ เพื่อให้การสนบัสนุน 

แก้ไข ปรับปรุงโครงการได้อย่างทันเวลาเม่ือพบความผิดพลาดท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจ ส่วนส านัก

งบประมาณควรใหค้วามรู้ไม่ควรคอยแต่จบัผดิอยา่งเดียว  

 5.6 ควรมีการก าหนดมาตรฐานการตรวจราชการ กรอบเวลาการรายงานปัญหา/วิธีการแกไ้ขปัญหา 

และรายงานความคืบหนา้ของประเด็นท่ีมีการติดตาม เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีกลไกท่ีใชติ้ดตาม 

6. ข้อเสนอด้านระบบ/สถาบัน/กระบวนการ หรือวธีิการอืน่ ๆ 

6.1 การตรวจราชการท่ีผา่นมาจะเป็นลกัษณะเสมือนการมาตรวจเยี่ยมและการติดตามงานปกติ  จึง

ไม่ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นท่ีมากนกั เพราะมุมมองและแง่คิดของคนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียในแต่ละเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กน าไปศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและขอ้เท็จจริง เพื่อน าไปใช้ในการ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่ในระบบการตรวจราชการท่ีกล่าวมาแลว้นั้น มีการออกแบบท่ีดีแลว้ เพียงแต่หากมี

การน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปศึกษา วิเคราะห์อย่างจริงจงั และแกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการตรวจราชการอยา่งแทจ้ริง 

6.2 ผูต้รวจราชการระดับกรม  ควรท่ีจะได้รับการพิจารณาให้เป็นต าแหน่งผูบ้ริหาร เพื่อให้มี

ความกา้วหน้า เป็นผูต้รวจราชการระดบักระทรวงหรือผูบ้ริหารสูงได ้ โดยไม่ตอ้งผ่านการเป็นรองอธิบดี

ก่อนจึงจะข้ึนสู่ต าแหน่งผูต้รวจกระทรวงได ้ทั้งน้ี เพราะต าแหน่งผูต้รวจราชการเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะจึง

น่าจะมีโอกาสท่ีจะเติบโตข้ึนในสายงานท่ีถนดั 

6.3 กระบวนการในการตรวจราชการหรือหน่วยงานการตรวจราชการควรมีการพฒันาระบบบริหาร

คุณภาพตามหลกัเกณฑม์าตรฐาน การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เพื่อพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร หน่วยงาน ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ การฝึกอบรม 
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6.4 การคดัเลือกแต่งตั้งผูต้รวจราชการและอ านาจหนา้ท่ีควรตอ้งทบทวน ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ

รอเกษียณและบางส่วนก็มารอเล่ือนต าแหน่งเป็นรองปลดัหรืออธิบดี  ผูต้รวจราชการไม่มีอ านาจหน้าท่ีให้

คุณใหโ้ทษในหลาย ๆ กระทรวง งานท่ีไดรั้บมอบหมายก็มกัจะเป็นงานท่ีปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง 

อธิบดีไม่มีเวลา/ไม่ตอ้งการท า ท าใหท้  างานแบบไร้ทิศทาง ไม่มีผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งขาดหน่วยงานสนบัสนุน

การท างานท่ีเขม้แขง็ 

6.5 ควรมีการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นของท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

หรือมีการจดัอบรมเพื่อพฒันาแลว้มีการประเมินภายหลงั 
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ภาคผนวก ซ 

โครงสร้างและอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจราชการ 

ตารางท่ี ซ-1 โครงสร้างและอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจราชการ1 

หน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจ

ราชการ 

เขตตรวจ
ราชการ 

หน่วยงานสนับสนุน บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ส านกันายกรัฐมนตรี 9 28 18 ส านกัตรวจราชการ 111 

กระทรวงมหาดไทย 12 22 18 ส านกัตรวจราชการและ
เร่ืองราวร้องทุกข ์

29 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 6 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจและ
ประเมินผล 

17 

กระทรวงศึกษาธิการ 6 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล 

ไม่พบขอ้มูล 

กระทรวงการคลงั 7 9 18 ส านกัตรวจและ
ประเมินผล 

60 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 2 4 18 กองตรวจราชการ 47 

กระทรวงคมนาคม 5 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจราชการ 21 

                                                           
1 ขอ้มูลท่ีน าเสนอในตารางน้ีเป็นการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยคณะผูวิ้จยัเพ่ือให้เห็นถึงโครงการและอตัราก าลงัในภาพรวมเท่านั้น ส ารวจเม่ือเดือนตุลาคม 2560 
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หน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจ

ราชการ 

เขตตรวจ
ราชการ 

หน่วยงานสนับสนุน บุคลากรใน

หน่วยงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 6 6 18 ส านกัตรวจและ
ประเมินผล 

19 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 28 18 ส านกัตรวจราชการ 20 

กระทรวงแรงงาน 6 6 18 กลุ่มงานตรวจราชการ ไม่พบขอ้มูล 

กระทรวงยติุธรรม 5 10 18 ส านกัตรวจราชการ 15 

กระทรวงสาธารณสุข 12 12 12 ส านกัตรวจและ
ประเมินผล 

ไม่พบขอ้มูล 

กระทรวงพาณิชย ์ 6 ไม่พบขอ้มูล 18 กองตรวจราชการ 11 

กระทรวงพลงังาน 5 11 18 กองตรวจและ
ประเมินผล 

ไม่พบขอ้มูล 

กระทรวงวฒันธรรม 5 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจและ
ประเมินผล 

16 

กรมราชทณัฑ์ 4 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจราชการ ไม่พบขอ้มูล 

กรมประมง 7 ไม่พบขอ้มูล 18 กองตรวจราชการ 21 

กรมท่ีดิน 12 12 18 ส านกัตรวจราชการ 10 

กรมการปกครอง 12 12 18 กองตรวจราชการและ
เร่ืองราวร้องทุกข ์

ไม่พบขอ้มูล 
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หน่วยงาน ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจ

ราชการ 

เขตตรวจ
ราชการ 

หน่วยงานสนับสนุน บุคลากรใน

หน่วยงาน 

กรมคุมประพฤติ 6 ไม่พบขอ้มูล 18 ส านกัตรวจราชการ 10 

กรมการพฒันาชุมชน 12 12 18 ส านกัตรวจราชการ ไม่พบขอ้มูล 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 6 ไม่พบขอ้มูล 18 กลุ่มประสานการตรวจ
ราชการ 

14 

 

 



ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝงทิศใต

เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท : (66) 2141 9600  โทรสาร : (66) 2143 8181

www.kpi.ac.th
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