สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สวนตรวจราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร ๐๒ ๒๒๒ ๕๘๕๐ (มท) ๕๐๔๕๙

โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ จัดโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยและเจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
ลองบีช การ์เ ด้น โฮเต็ ล แอนด์ส ปา จัง หวัด ชลบุรี ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา รับทราบนโยบาย อํานาจหน้าที่
ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย และสามารถกําหนดวิธีการ
ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยตามแผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพิจารณากําหนดปฏิทินการตรวจราชการประจําเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
รวมทั้งการนําเสนอประเด็นการตรวจราชการในแต่ละเดือนต่อที่ประชุม อีกทั้งยังมีการจัดการลงนามในคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี โดยลงนามในข้ อ ตกลงร่ ว มกั น (MOU) ระหว่ า งปลั ด กระทรวงมหาดไทยกั บ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วย
ซึ่งในวันดังกล่าว นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ
บรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง“ผลิ ตผลหลั กที่ ผู้ บริ ห ารกระทรวงมหาดไทยและประชาชนคาดหวั ง จากผู้ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ ต รวจราชการกรม” ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาฯ ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการส่วนในสํานักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ สป. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
จังหวัด สป. ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ผู้อํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย สป. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๗๐ คน

-๒๑. สรุปผลพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตผลหลักที่ผู้ บริหารกระทรวงมหาดไทยและ
ประชาชนคาดหวังจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรม” โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายวิเชียร ชวลิต)

๑.๑ การดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาชน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ควรที่จะมีการแก้ไขโดยการจัดระบบตรวจราชการ และระบบการติดตามตรวจราชการให้มี
ประสิท ธิ ภาพ เพื่อที่ ตอบสนองต่ อความต้องการของประชาชนให้ทันกับสภาพปัญ หาและสถานการณ์ที่เกิด
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที่ และเรื่องที่ค้างอยู่ ควรที่จะรีบเร่งดําเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ลดลง
๑.๒ การดําเนินตามนโยบายกระทรวง สําหรับ
นโยบายของกระทรวงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น ได้เน้นการ
ดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อคําแถลงนโยบายของรัฐบาล และยัง
เป็นการตอบสนองความต้องการประชาชนในการแก้ไขปัญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ในสภาพการณ์ ข องสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น โดยได้ ดํ า เนิ น
นโยบายป้องกันสถาบันสําคัญของชาติ การจัดงานเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในพระ
ชนมายุ ๘๔ พรรษา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน
๑.๓ การติ ด ตามผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสั ม ฤทธิ์ ผ ล เพื่ อ การ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) ควรที่จะร่วมมือ
กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
๑.๔ การตรวจราชการแบบบูร ณาการ ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย ได้
คัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการดําเนินโครงการ จํานวน ๕ โครงการ ดังต่อไปนี้ (๑) การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (พช.) (๒) โครงการรังวัดแผนที่รวม (ทด.) (๓) โครงการผังเมือง
หมดอายุ (โยธาธิการและผังเมือง) (๔) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฯ (ปภ.) (๕) โครงการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเอดส์ (สถ.) เพื่อสามารถตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับกรมในขอบเขตที่
ครอบคลุมยุทธศาสตร์สําคัญของกระทรวงได้มากยิ่งขึ้น และให้หน่วยงานระดับกรมภายในกระทรวงต่าง ๆ และ
ระหว่างกระทรวงให้ความสําคัญกับการประสานแผนงาน/โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

-๓๑.๕ การตรวจราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา การออกโฉนดที่ดิน ข้าราชการยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย ทําให้เกิดปัญหาการเรียกร้องจากมวลชน โดยประชาชนเข้าไปอยู่ที่ดินทับซ้อน ผลลัพธ์ของ
การดําเนินการส่งผลต่อปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชน ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนที่ถูกต้อง มี
จํานวนเรื่องไม่กี่ราย ที่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ ทําอย่างไรจะให้การดําเนินการและการตรวจราชการ
สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

๑.๖ การประชาสั มพั น ธ์เ กี่ย วกับ การตรวจราชการที่ส ามารถช่ ว ยเหลื อพี่น้ อ งประชาชน
ในการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาการตรวจราชการไม่ ไ ด้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การช่ ว ยเหลื อ คดี ห รื อ การที่
ประชาชนถู กรังแก ทําให้ผลงานของการตรวจราชการไม่ โดดเด่น และไม่เห็นว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ไป
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเห็นเป็นรูปธรรม ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์
งานตรวจราชการ โดยการการคัดเลือกการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องที่ดิน
ทํากิ น เรื่ องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แ ก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่ นๆ เพื่ อ ให้ เห็นผลของการทํ างานของ
กระทรวงมหาดไทย ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
๑.๗ การแต่ ง ตั้ ง นายอํ า เภอ กระบวนการแต่ ง ตั้ ง นายอํ า เภอที่ เ กิ ด การล่ า ช้ า เนื่ อ งจากว่ า
กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการตามหนังสือสั่งการของ ก.พ. ว ๒๒/๒๕๔๓ โดยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการใน
ตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย สามารถสอบเพื่ อ เข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง นายอํ า เภอ
การเปลี่ยนแปลง และวิธีการแต่งผู้บริหารระดับต้นใหม่ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลา ภายใน ๒ เดือน เป็นอย่างน้อย

-๔๒. สรุปผลการลงนามคํารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (MOU) (เฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรม)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิเชียร ชวลิต) ในฐานะผู้บริหารกระทรวง ได้กําหนดให้มีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การบริหารราชการแผ่นดินตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ คุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชน
กระทรวงมหาดไทย

-๓-

-๕๓. สรุปผลการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”
อาจารย์ชนิดา อาคมวัฒนะ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๓.๑ แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑) ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
- พันธกิจ : ๑) บริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในระดับความเสี่ยงที่รับได้ ๒) เร่งรัด ติดตาม ให้โครงการสําคัญตามประเด็นสําคัญของนโยบายบรรลุค่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้ และ ๓) ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและให้ฝ่ายบริหาร
นําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
วิสัยทัศน์ :
เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มิติประสิทธิผล
มิติ
คุณภาพการ
ให้บริการ
มิติ
ประสิทธิภาพ
มิติการพัฒนา
องค์กร

ตรวจราชการฯ
โครงการที่เป็น
ประเด็นสําคัญ

ตรวจราชการฯ
ตรวจสอบมูลค่าหรือ
คุณค่าที่เพิ่มขึ้น

ผลการตรวจราชการฯ
และข้อเสนอแนะ

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๑

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๒

ข้อเสนอแนะได้รับการ
ตอบสนอง

รายงานเป็นทีน่ ่าเชือ่ ถือและพึงพอใจ

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๓

การรายงานผล
รายรอบ
การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน /
ประชาสังคมมีส่วนร่วม

กระบวนจัดทําการรายงานผลการตรวจราชการ
กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

พัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ

กระบวนการมีส่วนร่วม
Participatory Governance
การบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการตรวจ
+ บริหารราชการ

-๖๒) ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๑
` การตรวจรอบ Project Review เป็นการสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการตามแบบ PPR๑ (Project and Progress Review ๑)
` และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการ
กําหนด พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจพิจารณาเห็นว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้
ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณา
` (ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามในรอบนี้ในพื้นที่ หรือไม่ ก็ได้) (ดําเนินการภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๒
` การตรวจรอบ Progress Review ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR ๑ หน่วยรับตรวจ
ประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้
กรณีที่พบว่า หรือประเมินว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยง
ใดที่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการ เห็นว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงน่าจะ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งนั้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ยอมรั บ ได้ ให้ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงเร่ ง รั ด หน่ ว ยรั บ ตรวจให้
ดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว โดยในการสรุปวิเคราะห์ในรายงาน (ดูแบบรายงาน SAR
(Semi-Annual Report)) ค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกลดระดับลงสู่ “ระดับเฝ้าระวัง”
เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation ต่อไป
แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด ที่เมื่อ
วิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเห็นว่า แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงนั้นไม่น่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหม่เป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจรับ
ไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงานในแบบรายงาน SAR ให้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่เร่งรัด
จัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการ ไว้ก่อน
และส่งแนวทางจัดการความเสี่ยงตามประเด็นดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจไปดําเนินการตามแบบ PPR ๒
(Project and Progress Review ๒) เพื่อให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยผู้ตรวจราชการจะทําการติดตามผล
ในรอบ Monitoring and Evaluation เพื่อตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากผลการดําเนินการตามแนวทาง
จัดการความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงต่อไป (ดําเนินการภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๓
` การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ ๑ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานรายเขต รอบที่ ๑
ตาม แบบ SeAR (Semi-Annual Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๔
` แจ้งข้อเสนอแนะ โดยนําข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SAR ไปกรอกในแบบ PPR ๒
ส่งให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจรอบ Monitoring and Evaluation

-๗ขั้นตอนที่ ๕
` การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงใน
ทุกประเด็นความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงของผลการจัดการความ
เสี่ยง (ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๖
` การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานรายเขต
รอบที่ ๒ ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการ
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓)
๓) กรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน.
(น้ําหนัก)

กระทรวง
(น้ําหนัก)

๖๐

๖๐

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๐

๒๕

ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่
ได้รับการตอบสนอง

๓๐

๒๕

-

๑๐

๒๐

๒๐

มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผล
๑.๑

๑.๒

๑.๓

ตรวจราชการแบบบูรณาการ
โครงการที่เป็นประเด็นสําคัญ
จากแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงที่
รวมไว้ในแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการโดยเน้น
ตรวจสอบมูลค่าหรือคุณค่าที่
เพิ่มขึ้นจากการบูรณาการ
โครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานรายรอบ

มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ
๒.๑

๒.๒

พัฒนารายงานผลการตรวจ
ราชการฯ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของฝ่ายบริหาร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี
และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

๑๐

๑๐

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน และ
เครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การตรวจราชการ

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๑๐

๑๐

-๘-

ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

มิติที่ ๓ : มิติประสิทธิภาพ
๓.๑

การพัฒนากระบวนการ
รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการภายใต้กรอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
กระบวนการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่าจากการบูรณาการ
โครงการ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรายงาน
ผลการตรวจราชการภายใต้กรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้าง
คุณค่าหรือมูลค่าจากการบูรณาการโครงการ

มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองค์กร
๔.๑

การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาบุคลากรในระบบ
การตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ

ร้อยละของการเข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงาน
สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อพัฒนาเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ

รวม

สปน.
(น้ําหนัก)

กระทรวง
(น้ําหนัก)

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

๔. สรุปผลการแบ่งกลุ่มสัมมนา
๔.๑ กลุ่มที่ ๑ เรื่องการสร้างความเห็นพ้องในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการ
จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ เพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือและมีมติของกลุ่ม ดังนี้
๑) ปัจจัยความสําเร็จในการจัดทํารายงานการตรวจราชการฯ จะต้องมีข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน
และมีคุณภาพ
๒) ตัวชี้วัดความสําเร็จ กลุ่มฯ ได้กําหนดตัวชี้วัด คือ รายงานประกอบการตัดสินใจต่อผู้บริหาร
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และหรือพัฒนา รวมทั้ง หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
๓) ควรมีระบบการติดตามประเมินผล เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนด (เป็นรายงาน
ประกอบการตัดสินใจต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และหรือพัฒนา)
๔) ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/เปิดเผยข้อมูลกระทรวง/กรม และให้ใช้ข้อมูลจากเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เพื่อประกอบการจัดทํารายงานการตรวจราชการฯ

-๙๔.๒ กลุ่มที่ ๒ เรื่องการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทยในการตรวจราชการ ปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนด
นโยบายเพื่ อ มุ่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ป ระชาชน ซึ่ ง นโยบายหรื อ โครงการต่ า งๆ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและ
เครือข่ายประชาสังคมอื่นๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ กลุ่มฯได้
หาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ โดยที่ประชุมได้มีมติของ
กลุ่ม ดังนี้
๑) แนวทางการสนับสนุนการตรวจนั้น ส่วนกลางควรแจ้งรายละเอียดที่จะไปตรวจให้ที่ปรึกษา
ภาคประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า โดยกําหนดกรอบหรือรายละเอียดที่ชัดเจน ที่ปรึกษาดังกล่าวควรมีความ
ชํานาญตรงกับงานที่มอบหมาย และควรมีกลุ่มอื่นๆที่มีความรู้ให้ข้อเสนอแนะผู้ตรวจเพิ่มเติม (ไม่จํากัดเฉพาะที่
ปรึกษา ๔ ด้าน) โดยได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน อีกทั้งควรเชิญที่ปรึกษาภาคประชาชนลงพื้นที่ตรวจร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการด้วย
๒) สํานักงานจังหวัดควรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการตรวจราชการในระดับจังหวัด และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมเป็นกรรมการ
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งผู้แทนเข้าไปร่วมเวทีระดับชาวบ้าน ตลอดจนสนับสนุน
ผลักดันที่ปรึกษาฯ ภาคประชาชนในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๔) ผู้ตรวจราชการ ควรสร้างความสัมพันธ์นอกแบบให้ที่ปรึกษาฯ ตลอดจนความคุ้นเคยให้มาก
ยิ่งขึ้น ควรแจ้งผลการตรวจให้ที่ปรึกษาฯ ทราบ และควรบันทึกความเห็นของที่ปรึกษาฯ ภาคประชาชน เพื่อให้
บังเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่
ปรึกษาภาคประชาชนฯกับผู้ตรวจราชการ
๕) สํานักนายกรัฐมนตรี ควรปรับปรุงระเบียบของที่ปรึกษาฯภาคประชาชน ให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชนด้านอื่นด้วย และแก้ไขระเบียบให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาฯ ภาคประชาชน
ควรทํางานอย่างต่อเนื่อง ควรมีที่ปรึกษาฯ ภาคประชาชนเพิ่มเติมจาก ๔ ด้าน และควรมีที่ปรึกษาฯ ภาคประชา
สังคมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
๔.๓ กลุ่มที่ ๓ เรื่องสร้างความเห็นพ้องในการประสานงานเชื่อมโยงประสาน เครือข่ายงานเรื่อง
ราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑) แนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหา ควรจะปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียน ทางช่องเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้การร้องเรียนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการสื่อสาร
๒ ทาง
๒) ควรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ และกํ า หนดมาตรการในการ
ดําเนินการเจ้าหน้าที่ที่มีการเพิกเฉย และละเลยการปฎิบัติหน้าที่
๓) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต่างๆ โดยการตั้ง
โต๊ะเพื่อจัดการกับปัญหา เพื่อลดกระแสเรียกร้อง หรือการประท้วงของมวลชน หรือแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
๔) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างเครือข่าย เพื่อดําเนินการ
บริหารจัดการ การให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น

-๑๐๕. การประเมินโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.๑ การประเมินผลและเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการฯ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้จัดทําแบบแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทํางานได้กําหนด เกณฑ์ในการ
ประเมินผล โดยได้ใช้แนวคิด Likert ในการวัดระดับความพึงพอใจของโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในครั้งนี้ โดยได้กําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผล ดังนี้
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวเลข (Numerical
Rating Scale) ประมาณค่า ๕ ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนนที่ได้
น้อยที่สุด
ได้คะแนน ๑
น้อย
ได้คะแนน ๒
ปานกลาง
ได้คะแนน ๓
มาก
ได้คะแนน ๔
มากที่สุด
ได้คะแนน ๕
เกณฑ์การแปลผล
กําหนดเกณฑ์การแปลผล ใช้แบ่งคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปล จากคะแนนสูงสุด ๕ คะแนน
ต่ําสุด ๑ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ระดับ โดยวิธีการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
๑.๓๓
=
๕–๑
๓
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
๑.๐๐ – ๒.๓๓
มีระดับความพึงพอใจน้อย
๒.๓๔ – ๓.๖๗
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
๓.๖๘ – ๕.๐๐
มีระดับความพึงพอใจมาก

-๑๑๕.๒ สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการแจก
แบบสอบถามให้กับเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔๓ จํานวน ๑๗๑ ชุด เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของโครงการฯ โดยได้รับแบบสอบถามฯ กลับคืน
จํานวน ๑๓๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๙ ทั้งนี้การนําเสนอผลการประเมินนี้ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
๑) จํานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ สามารถสรุปจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
โครงการฯ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดของผลการประเมิน (ตามตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
อายุ
๒๐ – ๒๙ ปี
๓๐ – ๓๙ ปี
๔๐ – ๔๙ ปี
๕๐ –๕๙ ปี
๖๐ ปี ขึ้นไป
รวม
ตําแหน่ง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ผู้ตรวจราชการกรม
- ผู้อํานวยการสํานัก
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม
- ผู้อํานวยการส่วน
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจฯ
- อื่นๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

๑๐๘
๓๑
๑๓๙

๗๗.๗
๒๒.๓
๑๐๐

๑๓
๑๘
๕๓
๔๓
๑๒
๑๓๙

๙.๔
๑๒.๙
๓๘.๑
๓๐.๙
๘.๖
๑๐๐

๗
๑๖
๑
๖๐
๒
๔๗
๖
๑๓๙

๕.๐๓
๑๑.๕๑
๐.๗๒
๔๓.๑๗
๑.๔๔
๓๓.๘๑
๔.๓๒
๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๓๙ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๑๐๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๗ เพศหญิง จํานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓

-๑๒อายุของผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี จํานวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อย ๓๘.๑ ของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ รองลงมา อายุ ๕๐ –๕๙ ปี จํานวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อย ๓๐.๙ และน้อยที่สุด อายุ ๖๐ ปี
จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖
ตําแหน่งของผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม จํานวน ๖๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๑๗ รองลงมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจฯ จํานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อย ๓๓.๘๑ และผู้อํานวยการ
สํานัก จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒
๒) ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ ซึ่งรายละเอียดของ
ผลการประเมิน (ตามตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ
ระดับความรู้และความเข้าใจ
ปาน
มากที่สุด
มาก
น้อย
กลาง

ประเด็น
๑. การบริหารจัดการ
๑.๑ ความพร้อมของการลงทะเบียน
๑.๒ ความชัดเจนของการสัมมนา
๒. การบริการและอํานวยความสะดวก
๒.๑ การให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒.๒ การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่
๒.๓ การนัดหมายของวิทยากรประจํากลุ่ม
๒.๔ การตอบข้อซักถาม
๒.๕ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่
๒.๖ เอกสารประกอบการสัมมนา
๓. กระบวนการจัดกิจกรรม
๓.๑ บรรยากาศการสัมมนาในภาพรวม
๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม
ย่อย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวม

๔๘
(๓๔.๕)
๔๘
(๔.๔)

๘๔
(๖๐.๔)
๖๙
(๔๙.๖)

๗
(๕.๐)
๔๘
(๓๔.๕)

๔๗
(๓๓.๘)
๑๕
(๑๐.๘)
๔๐
(๒๘.๘)
๔๐
(๒๘.๘)
๕๕
(๓๙.๖)
๖๓
(๔๕.๓)

๗๐
(๕๐.๔)
๖๑
(๔๓.๙)
๘๔
(๖๐.๔)
๘๔
(๖๐.๔)
๖๙
(๔๙.๖)
๖๙
(๔๙.๘)

๒๒
(๑๕.๘)
๖๓
(๔๕.๓)
๑๕
(๑๐.๘)
๑๕
(๑๐.๘)
๑๕
(๑๐.๘)
๗
(๕.๐)

๔๓
(๓๐.๙๔)
๗๐
(๕๐.๔)

๘๙
(๖๔.๓)
๔๐
(๒๘.๘)

๗
(๕.๐๓)
๒๙
(๒๐.๙)

น้อย
ที่สุด

X

ระดับ

-

-

๔.๒๙ มาก

-

-

๔.๑๘ มาก

-

-

๔.๑๗ มาก

-

-

๔.๓๔ มาก

-

-

๔.๑๗ มาก

-

-

๔.๑๗ มาก

-

-

๔.๒๘ มาก

-

-

๔.๔๐ มาก

-

-

๔.๐๒ มาก

-

-

๔.๒๙ มาก
๔.๒๗ มาก

-๑๓จากตารางที่ ๒ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ ในระดับมาก
( X = ๔.๒๗ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสัมมนา
ในระดับมาก ( X = ๔.๔๐ ) รองลงมาคือ การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ในระดับมาก ( X = ๔.๓๔) และน้อยที่สุด
คือ บรรยากาศการสัมมนาในภาพรวม ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒) ตามลําดับ
๓) ระดับความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ “กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจการบรรยายพิเศษฯ ซึ่งรายละเอียดของผลการประเมิน (ตามตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบรรยายพิเศษฯ
ระดับความรู้และความเข้าใจ
ประเด็น
ปาน
มากที่สุด
มาก
น้อย
กลาง
๑. เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
๒๔
๑๐๗
๘
วัตถุประสงค์และเวลา
(๑๗.๓) (๗๗.๐)
(๕.๘)
๒. การใช้สื่ออุปกรณ์เหมาะสมระดับใด
๒๔
๙๓
๒๒
(๑๗.๓) (๖๖.๙) (๑๕.๘)
๓. การใช้ภาษามีความเหมาะสมอยู่ใน
๒๔
๑๐๐
๑๕
ระดับใด
(๑๗.๓) (๗๑.๙) (๑๐.๘)
๔. บุคลิกของวิทยากรมีความเหมาะสม
๑๔
๑๐๑
๒๔
(๑๐.๑) (๗๒.๗) (๑๗.๓)
๕. การสรุปเนือ้ หามีความชัดเจน
๓๑
๘๕
๒๓
(๒๒.๓) (๖๑.๒) (๑๖.๕)
๖. การเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังมีส่วนร่วมใน
๓๘
๘๕
๑๖
การซักถาม
(๒๗.๓) (๖๑.๒) (๑๐.๘)
รวม

น้อย
ที่สุด

X

ระดับ

-

๔.๑๑ มาก

-

๔.๐๑ มาก

-

๔.๐๖ มาก

-

๔.๐๗ มาก

-

๔.๐๕ มาก

-

๔.๑๕ มาก
๔.๐๘ มาก

จากตารางที่ ๓ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการบรรยายพิเศษฯ ในระดับมาก
( X = ๔.๐๘ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังมี
ส่วนร่วมในการซักถาม ในระดับมาก ( X = ๔.๑๕ ) รองลงมาคือ เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เวลา ในระดับมาก ( X = ๔.๑๑) และน้อยที่สุด คือ การใช้สื่ออุปกรณ์เหมาะสมระดับใด ในระดับมาก
( X = ๔.๐๑) ตามลําดับ

-๑๔๔) ระดับความพึงพอใจสัมมนากลุ่มย่อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งรายละเอียดของผล
การประเมิน (ตามตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔ แสดงจํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนากลุ่มย่อย
ระดับความรู้และความเข้าใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
๑. ความเหมาะสมของผู้รว่ มเสวนา
๒๔
๘๔
๓๑
และวิทยากร
(๑๗.๓) (๖๐.๔) (๒๒.๓)
๒. ความรู้ของของผู้ร่วมเสวนา และ
๔๐
๘๔
๑๕
วิทยากร
(๒๘.๘) (๖๐.๔) (๑๐.๘)
๓. วิทยากรและผู้ร่วมสามารถสรุป
๓๙
๗๘
๒๒
ประเด็นได้ชัดเจน
(๒๘.๑) (๕๖.๑) (๑๕.๘)
๔. บุคลิกของวิทยากรมีความเหมาะสม ๔๐
๗๗
๒๒
(๒๘.๘) (๒๘.๙) (๑๕.๘)
๕. การสรุปเนื้อหามีความชัดเจน
๓๘
๗๑
๓๐
(๒๗.๓) (๕๑.๑) (๒๑.๓)
รวม

น้อย
ที่สุด

X

ระดับ

-

๓.๙๔ มาก

-

๔.๑๗ มาก

-

๔.๑๒ มาก

-

๔.๑๒ มาก

-

๔.๐๕ มาก
๔.๐๘ มาก

จากตารางที่ ๔ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสัมมนากลุ่มย่อยฯ ในระดับมาก
( X = ๔.๐๘ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ของของผู้ร่วมเสวนา และ
วิทยากรในระดับมาก ( X = ๔.๑๗ ) รองลงมาคือ วิทยากรและผู้ร่วมสามารถสรุปประเด็นได้ชัดเจน และบุคลิก
ของวิทยากรมีความเหมาะสม ในระดับมาก ( X = ๔.๑๒) และน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของผู้ร่วมเสวนา และ
วิทยากร ในระดับมาก ( X = ๓.๙๔) ตามลําดับ

-๑๕๕) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสัมมนาฯในครัง้ นี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งรายละเอียดของผล
การประเมิน (ตามตารางที่ ๕)
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้
ระดับความรู้และความเข้าใจ
ประเด็น
มาก
น้อย
มาก ปานกลาง น้อย
ที่สุด
ที่สุด
๑.รูปแบบการนําเสนอมีความเหมาะสม
๔๗
๗๘
๑๔
อยู่ในระดับใด
(๓๓.๘) (๕๖.๑) (๑๐.๑)
๒. ความชัดเจนของเนื้อหาอยู่ในระดับใด
๔๗
๖๙
๒๓
(๓๓.๘) (๕๖.๑) (๑๖.๕)
๓. ประโยชน์ทีได้รับการสัมมนาฯ
๖๓
๕๓
๒๒
(๔๕.๓) (๕๖.๑) (๑๕.๘)
รวม

X

ระดับ

๔.๒๓ มาก
๔.๑๗ มาก
๔.๒๘ มาก
๔.๒๓ มาก

จากตารางที่ ๕ พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ างในภาพรวมส่ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจั ด
สัมมนาฯในครั้งนี้ ในระดับมาก ( X = ๔.๒๓ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประโยชน์ที่ได้รับ
การสัมมนาฯ ในระดับมาก ( X = ๔.๒๘ ) รองลงมาคือ รูปแบบการนําเสนอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด
ในระดับมาก ( X = ๔.๒๓) และน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนของเนื้อหาอยู่ในระดับใด ในระดับมาก ( X = ๔.๑๗)
ตามลําดับ
๖) ข้อควรปรับปรุง ในการจัดกลุ่มย่อยของแต่ละหัวข้อเสร็จแล้ว ควรที่จะนําทุกกลุ่มย่อยเข้าร่ว
กันทุกกลุ่ม เพื่อทราบความสําเร็จและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน
ต่อไป
๗) ข้อเสนอแนะ ควรจัดสัมมนาฯ และประชุมร่วมกันหมด ทังผู้ตรวจราชการกระทรวงและ
ผู้ตรวจราชการกรม เพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพราะไม่ค่อยมีโอกาสพบกันหมด
ทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม

พิธเี ปิดและการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ผลิตผลหลักที่ผบู้ ริหารกระทรวงมหาดไทยและประชาชนคาดหวังจาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรม
โดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”
โดย อาจารย์ชนิดา อาคมวัฒนะ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การลงนามคํารับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (MOU) (เฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรม)

การแบ่งกลุ่มสัมมนา
กลุ่มที่ ๑ เรื่องการสร้างความเห็นพ้องในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การแบ่งกลุ่มสัมมนา
กลุ่มที่ ๒ เรื่องการส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของทีป่ รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมอืน่ ๆ ของกระทรวงมหาดไทยในการตรวจราชการ

การแบ่งกลุ่มสัมมนา
กลุ่มที่ ๓ เรื่องสร้างความเห็นพ้องในการประสานงานเชือ่ มโยงประสาน เครือข่ายงานเรื่องราวร้องทุกข์
ของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

