


คํานํา    

   สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ไดจัดทําเอกสารความรู เร่ืองการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย 

ของรัฐบาล เพ่ือใชเปนคูมือในการตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ฯ และเพ่ือใหเปนมาตรฐาน 

เดียวกันในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ โดยมุงหวังใหผูปฏิบัติคือผูชวยผูตรวจราชการ  

เจาหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการของสํานักตรวจราชการฯ กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหนวยรับ 

ตรวจ มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบการตรวจแนวใหม ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ตลอดจนมีการนําหลักเกณฑการประเมินคาความเขมแข็งของหนวยรับตรวจโดยใช 

หลักเกณฑ PMQA :  Public Sector Management Quality Awards มาประยุกตใช  เปาหมายเพื่อใหการ 

ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางคุมคา อยางมี 

คุณภาพ และมีจริยธรรม 
   เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรไดนําความรูไปใช 

ประโยชนในการตรวจราชการ  และได เผยแพรทางเว็บไซดของสํานักตรวจราชการและ 

เร่ืองราวรองทุกข (www.ins.moi.go.th) ดวยแลว 
 
 
 
 
 
 

สวนตรวจราชการ 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.ins.moi.go.th/


สารบัญ 
          หนา 
 

 แนวคดิ         ๑ 

         
 วัตถปุระสงค        ๑ 

          
 ขอบเขต         ๒ 

           
 คําจํากดัความ        ๒ 

          
 ผูเกี่ยวของ        ๓   

 
 ขั้นตอนการเขียนรายงาน      ๔ 

       - แนวทางการปฏิบตั ิ       ๔ 

       - Flow Chart        ๒๕  
 

 แบบฟอรม 
 - วงจรการตรวจราชการ การจัดทาํรายงาน     ๒๘ 

 - ตัวอยางรายงานรายรอบระดับโครงการ (แบบ ๑)    ๒๙ 

 - ตัวอยางรายงานรายรอบระดับโครงการ (แบบ ๒)    ๓๖ 

           - ตัวอยางแบบรายงานขอเสนอแนะจากหนวยรบัตรวจ   ๔๙ 
 

 เอกสารอางอิง 
- Power point การตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่มุงผลสัมฤทธิต์ามนโยบายของรัฐบาล 

- มติ ค.ร.ม. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เร่ืองแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 

ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ 
- มติ ค.ร.ม. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เร่ืองรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง 

ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ (Annual Inspection Report) ตามนโยบาย 

ของรัฐบาล ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - มติ ค.ร.ม. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ เร่ืองการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ 
แผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 



          หนา 
 เอกสารอางอิง 

 - มต ิค.ร.ม. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ เร่ืองแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ ์

ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ 

             
 การจัดเก็บขอมูลหลกัฐาน      ๕๐ 

 
 หนวยงาน/ผูจัดทํา       ๕๑ 

สวนตรวจราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทกุข 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

แนวคิด 
   การตรวจราชการ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน 

เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันไดนําหลักการ 

บริหารงานภาครัฐแนวใหม ( New Public Management : NPM ) มาใช มีการพัฒนาระบบการ ตรวจ 

ราชการ โดยตรวจแบบบูรณาการรวมกันในหลายกระทรวง ตลอดจนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง 

เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใชในการตรวจ ตลอดจนนํา 

หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใชในการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง การประเมิน 

ความเสี่ยงและการวางมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้การตรวจราชการ หาก 

พบขอควรเพิ่มเติมแกไขปญหา อุปสรรค ผูตรวจราชการ จะใหขอเสนอแนะโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใช  

เพ่ือลดความเสี่ยง และสามารถประเมินคาความเขมแข็งของหนวยรับตรวจ โดยอิงจากเกณฑคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA : Public Sector Management Quality Awards มาประยุกตใชเพ่ือให 
หนวยรับตรวจ สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหผูปฏิบัติและผูที่เก่ียวของ อาทิเชน ผูชวยผูตรวจราชการเจาหนาที่ 

สนับสนุนการตรวจราชการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ หนวยรับตรวจ ไดมีความรู ความเขาใจในขอ 

กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ระเบียบปฏิบัติ การนํากรอบแนวคิดแนวใหมมาประยุกตใช ใหเกิดทักษะการ 

ปฏิบัติและในการเขียนรายงานการตรวจราชการไดอยางมีคุณภาพ นาเช่ือถือ ตลอดจนเปนการพัฒนา 

สมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ Professional ในสายงาน ทําใหงานการตรวจราชการมี 

คุณคา สามารถสะทอนผลการตรวจราชการสูระดับนโยบายและผูบริหาร และส่ิงที่สําคัญ คือ ทําให 

การปฏิบัติงานขององคกร บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

ขอบเขต 
   คูมือการปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอน ตั้งแตการวางแผนการตรวจ 

การวิเคราะหโครงการ การประเมินดัชนีคาความเสี่ยง การวางมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม 
ประเมินผลของแผนงาน/โครงการจัดทํารายงาน และสรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหที่ปรึกษา 
เครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการขั้นตอนการตรวจราชการ และการรวบรวม 

สรุปผลรายงานผลการตรวจราชการสงใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวบรวมเปน Annual  

Inspection Report  รายงานตอนายกรัฐมนตรี ค.ร.ม. และ ค.ต.ป. 
 
 

คําจํากดัความ 
   ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย 

การร่ัวไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ  
หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรทั้งในดาน 
ยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจมีผลกระทบทางบวกและทางลบดวยก็ได  

โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ในที่นี้ 

กลาวถึงบริบทความเสี่ยงที่จะมาขัดขวางมิใหการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ บรรลุตาม 

เปาหมาย โดยอาจจะเปนสิ่งที่เราสามารถควบคุมได และนอกเหนือจากการควบคุม (ปญหา/ 

อุปสรรค) โดยสวนราชการผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการจะตองเปนผูประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

วา กิจกรรมใดบางที่จะมีความเสี่ยง โดยจะตองวางมาตรการที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นไวดวย  

ความเสี่ยง มี ๓ ลักษณะ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และความเสี่ยง  

จากสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก (ดานสังคมและการเมือง ดานการเงิน ดานกฎหมายดานเทคโนโลย ี 

ดานการบริหารจัดการ และดานสิ่งแวดลอม/ธรรมชาติ) 

           Strategic Risk   - ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร แบงออกเปน ๓ ประเภท (K P N) ดังนี ้
 ๑) K (Key Risk Area)       ความเสี่ยงดานการดําเนนิงานทีไ่มสอดคลองกัน/ไมประสาน 

งานกันระหวางภาคีหุนสวนที่เก่ียวของ 
 ๒) P (Political Risk)            ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง หรือภาพลักษณ 

ของหนวยงาน ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณ 
 ๓) N (Negotiation Risk)    ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการที่แทจริงของ 

ประชาชน  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
     
 
 
 



๓ 

Risk Level:   โอกาส (A) x ผลกระทบ (B) = คาความเสี่ยงอยูระหวาง ๑ - ๒๕ 
Likelihood:  โอกาสที่จะเกิด 
Impact:              ผลกระทบที่ไดรับ     

PMQA : (Public Sector  Management  Quality Award) :  การประเมินตามหลักเกณฑคุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐมาประยุกตใชบงบอกเหตุ ปจจัยของความเสี่ยงนั้นโดยใชเกณฑการประเมินจาก 

ระดับความเข็มแข็ง (คาคะแนน ๑ = นอยมาก  ๒ = นอย  ๓  = ปานกลาง ๔ =  ดี  ๕  =  ดีมาก) ให 

ครอบคลุมใน ๔ มิติ (ประสิทธิภาพ การใหบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาองคกร และ 

ประสิทธิผล ) ประกอบดวย ๖ หมวด  ไดแก การนําองคกร  การวางแผนยุทธศาสตร การจัดการ 

กระบวนการ การใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 
 

ผูเกี่ยวของ 
       - สํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับทุกกระทรวง เสนอแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ ตอ คณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ฯ ประจําป  
   - ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
   - ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๑๘ เขตตรวจราชการรวมกับผูตรวจ 

ราชการกระทรวงที่เก่ียวของ  ตรวจติดตาม/ ใหขอเสนอแนะกับหนวยรับตรวจ/ รายงานผลการตรวจ 

ราชการสะทอนความคิดเห็นเชิงนโยบายเสนอตอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตรวจ 

ติดตามประเมินผล (ค.ต.ป) 
   - ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแจงประสานผูแทนเครือขายที่ปรึกษา 

ภาคประชาชนในพื้นที่ โดย กําหนด วัน เวลา รวมปฎิบัติราชการ 
   - ผูตรวจราชการระดับกรมในสังกัด ตรวจติดตามและบูรณาการกับผูตรวจ 

กระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงแนวทางกับหนวยรับตรวจ/แกไขปญหาในพื้นที่/รับปญหามาเสนอยัง 

สวนกลางเพื่อพิจารณาแกไข 
   - หนวยรับตรวจ รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯและรายงาน 

ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค พรอมทั้งนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติแลวรายงานผลใหทราบ 
   - ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดทํารายงานผลการตรวจตาม 

แบบมาตรฐานจํานวน 3รายรอบตามหวงระยะเวลาที่กําหนด และนําผลสํารวจสอบถามความคิดเห็น 

เก่ียวกับแผนงาน/โครงการดังกลาวจากผูแทนเครือขายที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน เพ่ือ 

นํามาสรุปความคิดเห็น  พรอมสงรูปถายการตรวจราชการและอื่นๆ 
    

 

 



๔ 
- หนวยสนับสนุนการตรวจราชการ จัดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของจัดทํา 

แผนการตรวจราชการ / คัดเลือกแผน/วิเคราะหความเสี่ยง /ใหคาดัชนีความเสี่ยง แจงหนวยงานที่ 

รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ไดรับคัดเลือก และหนวยดําเนินงาน (หนวยรับตรวจ) ทราบแนวทาง 

ปฏิบัติ หวงระยะเวลาตรวจเพื่อเตรียมการรับตรวจ สรุปรายงานในภาพรวมจากการตรวจราชการ ทั้ง  

๓ รายรอบ และสรุปภาพรวมผลสํารวจความคิดเห็นของ ผูแทนเครือขายที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาค 

ประชาชน  สงสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลประจําป   (Annual Inspection Report) 

จัดทํา : SAR Card   (Self Assessment Report) รอบ ๑๒ เดือน และรวบรวมเอกสารหลักฐานใน 

การรับประเมินการตรวจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปที่ทํารวมกับสํานักนายรัฐมนตรีและ 

อีก ๑๘ กระทรวง จากสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและและจัดทํา : SAR Card รอบ  

๙ เดือน ๑๒ เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตัวชี้วัด ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

มหาดไทยซึ่งประเมินโดย ก.พ.ร. และ Tris ดวยเชนกัน 

 
 

ขั้นตอนการปฏบิัติ 

การเขียนรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 

ประจําป 
 
๑) ความสําคัญ 
 

           การเขียนรายงานนี้เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการเมื่อได 

มีการปฏิบัติในพ้ืนที่จริงแลว เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายหรือ 

มาตรฐานของงานที่กําหนดไว ซึ่งการเขียนรายงานนี้ก็เพ่ือควบคุมการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 

ใหดําเนินไปตามนโยบายหรือมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับทางราชการ ซึ่ง 
ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดินเพื่อใชในการตอบคําถามวาการใชจายงบประมาณของ 

การบริหารราชการแผนดิน มีการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด อีกท้ังเปนการ 

ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ ผูรับผิดชอบในแผนงาน/ โครงการตางๆ รวมทั้ง 

ใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนที่ไดวางไว และมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการ 

ปรับปรุงเพ่ือปรับเปลี่ยนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานผูรับ 

ตรวจอยางไร นอกจากนี้การเขียนรายงานยังหมายถึงการใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ การหาแนว 

ทางแกไขปญหาตางๆ ของแผนงาน/โครงการของขาราชการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ส่ิงเหลานี้เปนไป 

เพ่ือจุดมุงหมายใหขาราชการ หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน/โครงการตางๆ ใหเปนไป 

ในทิศทางเดียวกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และท่ีสําคัญที่สุดเพื่อตอบสนองตอ 
 

 



๕ 
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง คําถามคือวาระบบการควบคุมการบริหารราชการแผนดินคือ 
อะไร 
  ระบบการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน คือ การทําใหการบริหารราชการ 

แผนดินอยูในความเสี่ยงที่รับได คืออะไร แผนงานตางๆ ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได เม่ือมีโอกาส 

พลาดแลว คือ หลักคิดนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา การบริหารราชการแผนดินอยูในความเสี่ยงที่รับได  

กลาวคือ แผนงานตางๆ ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได งานตรวจนั้นเปนระบบยอย เปนการควบคุมการ 

บริหารราชการแผนดินที่ดีมาก ระบบแบบนี้ถาทําใหไมใชแควาการบริหารราชการแผนดินจะดีข้ึนแต 

จะทําใหระบบการตรวจดีข้ึน ดังนั้น การทําใหการบริหารราชการแผนดินอยูในความเสี่ยงที่รับได เรา 

จึงตองหลักการบริหารความเสี่ยงมาเปนหลักนี่คือเหตุผล 
 

๒) ประเภทของการเขียนรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
๑) การเขียนรายงานรายรอบ 
๒) การเขียนรายงานภาพรวมรายรอบ 
๓) การเขียนรายงานรายป 

 

การเขียนรายงานรายรอบ 

  เปนกระบวนการเขียนรายงานที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากการเขียนรายงานตรวจ 

ราชการหลังจากที่คณะผูตรวจไดมีการปฏิบัติในพื้นที่จริงแลว และทราบถึงรายละเอียดของโครงการ  

โดยผูรับตรวจราชการไดรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอมูลของแผนงาน / โครงการตางๆ แก 

คณะผูรับตรวจ ซึ่งการเขียนรายงานรายรอบมีการรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถเปดเผยและ 

เผยแพรแกสาธารณชนไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการ อีกทั้งจะตองเปนผลงานที่ 

เปนรูปธรรมจับตอง และที่สําคัญจะตองมีการผลักดันเพื่อเผยแพรสูสาธารณะชนได เพราะผลการ 

เขียนรายงานเผยแพรสูสาธารณะนั้นจะทําใหประชาชนไดเห็นวาผูตรวจราชการมีผลงาน ดังจะเห็นได 

จากรายงาน หรือเว็บไซตของหนวยงานที่ตรวจตางๆ ดังนั้น คณะผูตรวจราชการควรตองมีการ 

ปรับปรุงมาตรฐานการเขียนรายงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันโดยการกําหนดรูปแบบและวิธีการเขียน  

และสรางแนวทางความรวมมือในหลักวิชาการการเขียนรายงานใหอยูภายใตกรอบเดียวกันโดยใช 

ขอมูลและเนื้อหารายงานผลการตรวจราชการที่มีอยูบางแลว ที่สําคัญที่สุดการเขียนรายงานตรวจ 

ราชการเปนไปเปนเพื่อสรางแนวทางรวมกัน ซึ่งเร่ืองนี้เปนเรื่องใหม จะผิดธรรมชาติของการเขียน 

รายงานเหมือนที่เขียนกันมาอาจจะตองมีการฝนกับความเคยชินแบบเดิมกลาว โดยสรุป เมื่อผูตรวจ 

ราชการไดจัดทํารายงานรายรอบเปนที่เรียบรอยแลวจึงจะสามารถทํารายงานในประเภทที่สองท่ี 

เรียกวา รายงานไตรมาสได ดังนั้น การเขียนรายงานรายรอบมีข้ันตอนในการเขียนดังตอไปนี้ 
 

 
 

 



๖ 

วิธีการเขียนรายงานรายรอบ 
 
 สวนที่ ๑ : ประเด็นเร่ืองประสิทธิผล 
  คณะผูตรวจจะตองเขียนรายงานรายรอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ใหระบุเขตการตรวจ..... จังหวัด..... อําเภอ..... เมือง..... 
  ๒. ช่ือโครงการที่หนวยรับตรวจไดดําเนินการ…… 
  ๓. เปนการตรวจราชการครั้งที่..... 
  ๔. ระหวางวันที่.... เดือน....พ.ศ.... 
  ๕. ช่ือหนวยรับตรวจ..... 
  ข้ันตอนตอไปเปนการลงรายละเอียดในมิติประสิทธิผลของโครงการที่หนวยรับตรวจ 

ไดจัดทําโครงการ ซึ่งทางคณะผูตรวจจะตองเขียนรายงานในมิติประสิทธิผลใหครอบคลุมประเด็น 

สําคัญตามลําดับดังนี้ 
  ๑. โครงการนี้มีช่ืออะไร มีวัตถุประสงคอยางไรในการดําเนินงาน (ระบุเปนลําดับขอ) 

๒. ผลสําเร็จของโครงการนี้มีเปาหมายอะไร และปจจุบันมีการดําเนินงานเปนไปตาม 
วัตถุประสงคก่ีขอ อยางไรบาง (บรรยายโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 
  ๓. การดําเนินการของโครงการนี้นับตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนถึงวันเดือนปที่ไปคณะ 
ผูตรวจลงไปตรวจราชการมีความคืบหนาไปอยางไรบาง (บรรยายความโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 

 
๔. หลังจากที่คณะผูตรวจไดลงตรวจแลวพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวยังมีปญหา 

อยางไรบางในการดําเนินงาน (ควรระบุวา อยางไรก็ตามยังพบความเสี่ยงที่อาจสงผลตอความสําเร็จ 

ของโครงการ) 
 

สวนที่ ๒ : การกําหนดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ขั้นตอนที่ ๑ : การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 เมื่อคณะผูตรวจมีขอมูลของแผนงาน / โครงการแลว จะตองมีการระบุประเภทความ 

เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลในแตละประเภท พรอมทั้งการหาเหตุผล ซึ่งหมายถึง คณะผูตรวจจะตอง 

ใหความคิดเห็นในแผนงาน / โครงการนั้น สวนหลักฐานประกอบของการระบุประเภทความเสี่ยง  

หมายถึง การยกตัวอยางสถิติ คําส่ังของแผนงาน / โครงการนั้น  
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมี ๓ ประเภทคือ 

  ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกันมีความเสี่ยงที่ไมประสานกัน 

(KEY RISK AREA) หมายถึง การระบุประเภทความเสี่ยงอันมีผลมาจากการดําเนินงานที่ไม

สอดคลองกันในหนวยงานรับตรวจเอง โดยลักษณะของแผนงาน / โครงการที่มีโอกาสพลาด มี 

ลักษณะดังตอไปนี้ เชน ภายในหนวยงานเองมีทรัพยากรไมเพียงพอ เชน เงิน คน วัสดุอุปกรณ  

 



๗ 
เนื้องานไมชัดเจนไมสอดคลองกับนโยบายที่ทํา การที่เนื้องานไมชัดเจนนั้นเปนการตั้งเปาที่ไมชัด เชน 

มีการตั้งเปาหมายวามีนักทองเท่ียวกี่คนแตไมมีการตั้งในเชิงคุณภาพคือไมรูวาเมื่อเขามาเที่ยวแลวจะ

ชวยอนุรักษไดหรือไม เปนตน, ไมมีแผนงานโครงการรองรับ,เขาใจระเบียบคาดเคลื่อน 
 ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (POLITICAL RISK) หมายถึง มีการ

ตุกติก/ทั้งรูก็ทํา คือไมทําตามหลักเกณฑที่หนวยงานกําหนด, ประชาชนไมมีความเชื่อม่ันในโครงการ 

(ตัวอยางเชน ไมกลาที่แสดงสิทธิในการรับการชวยเหลือ) 
  ความเสี่ยงจากการไมตอบสนองความตองการของประชาชน (NEGOTIATION 
RISK) หมายถึงไมถึงมือ เชน ไมทั่วถึงกับประชาชนจริง , เขาไมถึง เชน ในตําบลนั้นมีศูนยใหญซึ่ง 

เปนศูนยกลางในการชวยเหลือประชาชนในตําบลนั้นเมื่อมีส่ิงของหรือการที่จะตองเขาไปหาประชาชน  

แตไมไดเขาไปชวยเหลือจริง เชน การแจกถุงยังชีพใหกับประชาชน หรือการที่ประชาชนไดมีการแจง 
เร่ืองความเดือดรอนแลวไมไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว หรือโดยลัดคิว หรือความตองการของ 
ประชาชนก็เปนปญหาเปนปญหา กลาวคือ ประชาชนเองที่ไมรูความตองการของตนเอง เชน โครงการ 

ของเขต ๑๕ เก่ียวกับยาเสพติดคือจังหวัดนี้มีปญหายาเสพติดคือเสพกัญชา เพราะคนสวนมากใน 

จังหวัดมีการปลูกกัญชากันมากซึ่งเช่ือวาสามารถชวยรักษาโรคไดแตกัญชานี้ก็เปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง 

จึงทําใหคนที่นั่นติดเปนจํานวนมาก เปนตน  
  กลาวโดยสรุปแลว คณะผูตรวจตองกําหนดความเสี่ยงโดยครอบคลุมประเด็น

สําคัญไดดังน้ี 
๑. ระบุความเสี่ยงโดยใหอยูในรูปของสถานการณอันไมพึงประสงค (โดยใชการบรรยาย) 
๒. บรรยายสถานการณ ผลการดําเนินงานของผูรับตรวจที่ควรจะเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ส่ิงที่คณะผูตรวจพบคืออะไร มีปญหาอยางไร ลําดับเปนขอ 
  ๔. อธิบายเหตุผลและ/หรือหลักฐานการสนับสนุน  
  ๕. ปญหาดังกลาวทั้งหมดนี้อาจสงผลใหการดําเนินงานโครงการไมประสบผลสําเร็จ 

ไดเพราะเหตุใด มีผลกระทบตอหนวยงานใด มีใครเปนผูรับผลกระทบ อยางไร (โดยใชการบรรยาย) 
 

ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดลําดับความเสี่ยงแตละเร่ือง 
 เมื่อคณะผูตรวจไดดําเนินการระบุประเภทความเสี่ยงเปนที่เรียบรอยแลว ลําดับ 

ตอไปคณะผูตรวจจะตองพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนวาโครงการที่หนวยรับตรวจไดดําเนินการไปแลว 

นั้นมีปญหาที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการเพียงใด ซึ่งก็คือเปนการจัดลําดับความเสี่ยง 

ของประเภทแผนงาน / โครงการ หรือที่เรียกวาการ ranking หรือการหาดัชนีความเสี่ยงนั่นเอง  

คณะผูตรวจจะตองพิจาณาถึงรายละเอียดของโครงการโดยใชหลักเหตุผล / หลักฐานสนับสนุนวาเร่ือง 

นี้มีขอเท็จจริง และการพิจารณาถึงความเสี่ยงของ โครงการ / แผนงานที่หนวยผูรับตรวจมีผลกระทบ 

ตอประชาชนอยางไร และมีผลกระทบที่เกิดข้ึนตอความสําเร็จโครงการที่ทําอยูหรือไม ซึ่งจะใชเกณฑ 
การวัดระดับโดยใชหมายเลขตั้งแต ๑ - ๕ ดังนี้ 

 

 



๘ 

 หมายเลข ๑ หมายถึง  มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ 

โครงการนอยที่สุด  
  หมายเลข ๒ หมายถึง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ 

โครงการนอย  
  หมายเลข ๓ หมายถึง  มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ 

โครงการปานกลาง  
  หมายเลข ๔ หมายถึง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ 

โครงการมาก  

  หมายเลข ๕ หมายถึง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบตอความสําเร็จ 

โครงการ  
  

 สวนที่ ๓ : การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง 
 ในขั้นตอนนี้เม่ือจัดลําดับความเสี่ยงแลวจะมีการพิจารณาตอไปวาทําไมความเสี่ยง

ของแผนงาน / โครงการนั้นถึงเกิดขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การหาสาเหตุจากปจจัยความเสี่ยง หรือการ

หาที่มาของปญหา จากการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยความเสี่ยงดังกลาวจะใชเกณฑการประเมินตาม

หลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใชเกณฑการประเมินจากระดับความเขมแข็งของการ

ดําเนินงานโครงการ เนื่องจากการวิเคราะหหา (PMQA) สาเหตุปจจัยความเสี่ยง เปนการควบคุมการ 
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการใหดําเนินไปตามนโยบายหรือมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายหรือ 

ระเบียบขอบังคับทางราชการ การบริหารราชการแผนดินของหนวยงานที่ไดรับงบประมาณไป 

ดําเนินการวิธีการดังกลาวจะเปนวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เปนขั้นใหการเสนอแนะ โดยบอกวิธีการให 

คณะผูรับตรวจตองดําเนินการแกไขปญหาอยางไรบาง มีวิธีการแกไขในจุดปญหาที่ใด มีหนวยงานใด 

เปนผูดําเนินการแกไข มีหนวยงานสนับสนุนในการแกไขปญหาจากใคร อยางไร กระบวนการในสวนนี ้

จะเปนการบรรยายเรื่องใหมีความชัดเจนเปนขั้นตอนเพื่อใหสามารถดําเนินการลดความเสี่ยงตามหลัก 

ธรรมาภิบาลใหแกหนวยรับตรวจได ซึ่งกระบวนการคนหาสาเหตุปจจัยความเสี่ยงโดยใชเกณฑการ 

ประเมินตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ : การระบุปจจัยตามเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ 
  คณะผูตรวจหาความเสี่ยงไดแลว ข้ันตอนตอไป คือ การหาสาเหตุในข้ันมิติ 

ประสิทธิภาพหรือที่เรียกวา PMQA เปนการใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยมิตินี้ 

ทางคณะผูตรวจจะเปนผูใหคะแนนความเข็มแข็งของการดําเนินงานโครงการ และตองเขียนให 

ครอบคลุมในมิติประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย ๖ หมวด ดังตอไปนี้ 
 

   

 

 



๙ 

๑. การนําองคกร 
    คณะผูตรวจจะใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐในเรื่องการนําองคกร 

วาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้หรือไม 
 

    ๑.๑ มีการนําผลของโครงการมาปรับปรุงการทํางานหรือไม? โดยพิจารณาจาก 

ประเด็นที่วา 
    หัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบโครงการนั้น ไดเคยสรุปปญหาที่เกิดข้ึน   

หรือไม?  

   ไดเคยสรุปวิธีแกไขปญหาหรือไม?  

   ไดมีการลงมือแกไขปญหาครบทุกขอหรือไม? 

   การลงมือแกไขปญหามีความคืบหนาถึงไหน? อยางไรบาง  

    ๑.๒ มีการแบงหนาที่การทํางานไดอยางเหมาะสม ชัดเจนหรือไม? โดยพิจารณาจาก

  ไดมีการแบงบทบาทหนาที่ภายในสวนราชการที่รับผิดชอบโครงการ 
 อยางชัดเจนหรือไม? 

  หัวหนาหนวยปฏิบัติภายในสวนราชการฯ มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ 
 ความรับผิดชอบของตนเองตอโครงการอยางชัดเจนและถูกตองหรือไม?  
    ๑.๓ มีการดําเนินงานตามโครงการที่เกิดผลกระทบตอสังคม โดยพิจารณาจาก 
  เปนโครงการที่หากดําเนินการแลวมีผลกระทบตอสังคมในวงกวางหรือไม?  

  ถามี ไดมีการกําหนดวิธีการปองกัน/แกไขหรือไม?  

  ไดมีการลงมือปฏิบัติตามแนวทางในขอ ๒ คืบหนาไปอยางไร?  
 

กลาวโดยสรุป  เกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยใชการพิจารณาจาก 
การนําองคกรนั้นจะพิจารณา ๓ ประการ 

ประการแรก  พิจารณาเรื่องการทบทวน ปรับปรุงการทํางานของหัวหนาโครงการที่

เคยสรุปปญหาไวหรือไม มีการแกไขปญหาครบทุกขอหรือไม การลงมือแกไขปญหาไดไปมากนอยเพียงใด 
ประการที่สอง  พิจารณาเรื่องการแบงงานกันทํา มีความชัดเจนหรือไม หัวหนา

หนวยงานมีความชัดเจนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตอโครงการชัดเจนหรือไม 
ประการที่สาม  พิจารณาวาการดําเนินงานนั้นมีกระทบตอสังคมหรือไม ไดมีการลง

มือปฏิบัติความคืบหนาอยางไรบาง 
 

  ๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
      คณะผูตรวจจะใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ในเรื่องการวางแผน 

เชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ วาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้หรือไม 

 



๑๐ 

          ๒.๑ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนหรือไม? 
    ๒.๒ โครงการนั้นตอบสนองตอประเด็นนโยบายในระดับจังหวัดและในระดับ 

กระทรวงรวมทั้งระดับชาติหรือไม? โดยพิจารณาจาก 

  การดําเนนิงานของโครงการมีความเพียงพอหรือไม? 

  เนื้อหาของโครงการตรงกับยุทธศาสตรหรือไม? 

  โครงการซ้ําซอนกบัโครงการอื่นหรือไม? 

    ๒.๓ การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมหรือไม? โดยพิจารณาจาก 

  จดัสรรลงพื้นที่เหมาะสมหรือไม? 

  จัดสรรอยางเพียงพอหรือไม? 
 

๓. การจัดการกระบวนการ 
    คณะผูตรวจจะใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ในเรื่องการจัดการ

กระบวนการวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้หรือไม 
  มีการดําเนินการผิดขั้นตอนหรือไม? 

  มีการดําเนินการผิดระเบียบหรือไม? 

 ควรมีการลดข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานหรือไม? 
 

๔. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    คณะผูตรวจใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐเรื่องการใหความสาํคญั 

กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้หรือไม  
      ๔.๑ การมีสวนรวม 
    พิจารณาวาโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นมีสวนรวมกับประชาชนกับ 

กลุมเปาหมายหรือไม นําความตองการของประชาชน มากําหนดการดําเนินงานหรือไม? 

    มีการสอบถามและเก็บขอมูลจากประชาชนวาตองการอะไรหรือไม? 

    มีการนําความตองการมากําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือไม? 

    การดําเนินการคืบหนาไปถึงไหน? 
      ๔.๒ การจัดการกับขอรองเรียนจากประชาชน 
    มีการรองเรียนจากกลุมเปาหมายหรือไม? 

    มีการจัดการกับปญหาหรือการรองเรียนอยางไร? 

 

 

 



๑๑ 

  ๕. การจัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 
    คณะผูตรวจใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐเรื่องการจัด การ

วิเคราะหและการจัดการความรูโดยพิจารณาวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้หรือไม 
  มีขอมูลสนับสนุนการทํางานเพียงพอ (คุณภาพและความเปนปจจุบัน) 

   หรือไม? 

    มีการประสานและรวมใชขอมูลกับผูที่เก่ียวของหรือไม? 

    มีการประชาสัมพันธ เปดเผยขอมูลหรือไม? 

    มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดทําและจัดเก็บ 

   ฐานขอมูลที่จําเปนหรือไม? 

 

  ๖. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
    คณะผูตรวจใชเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐเรื่องการมุงเนน 

ทรัพยากรบุคคลโดยพิจาณาจากประเด็น ดังนี้ 
  เหตุใดคณะผูตรวจจึงใหคะแนนระดับความเขมแข็งของหมวดนี้ อยูที่ 

   ระดับที่กําหนด? 

  เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนที่คณะผูตรวจยกมาอางอิงนั้นคืออะไร  

   และมีสวนสัมพันธกับการดําเนินโครงการอยางไร (อาจอยูในรูปของตาราง 

   หรือวงเล็บแหลงอางอิงโดยมีเอกสารแนบ) 
  ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการของหนวยรับตรวจหาก 

   ไมไดรับการแกไข ปรับปรุง 
 

 สวนที่ ๔ : การใหขอเสนอแนะแกผูรับตรวจ
  คณะผู ตรวจเขี ยนบรรยายเรื่ องการให ข อเสนอแนะใหครอบคลุมประเด็น 
สําคัญตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. เห็นสมควรใหใครดาํเนนิการในเรื่องใดและควรดําเนินการกบัใครบาง? (ถามี) 

  ๒. ควรดําเนนิการอยางไร? 
  ๓. หากดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว จะชวยลดประเด็นความเสี่ยงใด อยูในหลัก 

ธรรมาภิบาลประเภทไหน? 

 

 การเขียนรายงานภาพรวมรายรอบ 
  รายงานรายไตรมาส เปนการนําเอารายงานรายรอบที่ไดจากการออกตรวจราชการ 

ของผูตรวจราชการในรอบ ๓ เดือนโดยสวนสนับสนุนการตรวจอาจจะรวมดําเนินการกับผูชวยผูตรวจ 
 

 



๑๒ 
ราชการทั้ง ๑๘ เขต มาประมวลและสังเคราะห เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานรายไตรมาส 

นั้นมีข้ันตอนในการเขียนแบงออกเปน ๓ สวนดังนี้ 
  

 สวนที่หน่ึง : เกริ่นนํา 
                      ข้ันตอนนี้อธิบาย ถึงที่มาของโครงการนี้มาจากแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

เพ่ือมุงผลสัมฤทธตามนโยบายของรัฐบาล ประจําป ... ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก มติ ค.ร.ม. เมื่อ 

วันที่... ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ ๑๘ กระทรวง ในนโยบายดาน .....รวมกี่แผนงาน/

โครงการ  

 
 ขั้นตอนที่ ๑ : อางอิงที่มา 
  ข้ันตอนนี้เปนการกลาวอางอิงถึงที่มาของการเขียนรายงานการตรวจราชการครั้งนี้ วา 

เปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี 
 ขั้นตอนที่ ๒ : อธิบายหลักการและลักษณะของการตรวจราชการ 
  ในข้ันตอนนี้จะเปนการอธิบายถึงหลักการที่ผูตรวจราชการใชในการตรวจราชการ นั่นคือ 
หลักการเรื่องความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งตองโครงการที่ออกตรวจราชการนั้น เปนโครงการ 
ที่จัดอยู ในประเด็นนโยบายใด ใน ๓ ประเด็นนโยบาย คือ ประเด็นนโยบายดานการเมือง  

ประเด็นนโยบายดานสังคม และประเด็นนโยบายดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

ระหวางผูเขียนรายงานและผูอานรายงาน 
  ตัวอยางของบทเกริ่นนํา 

 คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เร่ือง 

การตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

มอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงรวมกันตรวจราชการใน

สามประเด็นนโยบายสําคัญ กลาวคือ ๑) ประเด็นนโยบายดานปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการ
บริหาร ๒) ประเด็นนโยบายดานเศรษฐกิจและ ๓) ประเด็นนโยบายดานสังคม 

 เพ่ือใหการตรวจราชการเปนไปตามเข็มมุงสําคัญของการบริหารราชการแผนดินของ

รัฐบาล ซึ่งเนนการวางรากฐานที่ยั่งยืนใหกับการพัฒนาประเทศตามหลักธรรมาภิบาล ผูตรวจราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดใชแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เปนกรอบใน

การระบุและจัดอันดับดัชนีความเสี่ยง, วิเคราะหสาเหตุหรือที่เรียกวาปจจัยเส่ียงเพ่ือนําไปสูการ

กําหนดขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจเปาหมายตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับราชการ

สวนกลางและภูมิภาคที่เก่ียวของกับแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญตอประเด็นนโยบายทั้งสาม

ประการขางตน ตามความหมายและขอบเขตของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดังตารางที่ ๑ 
 

 

 

 



๑๓ 

 

ประเภทของความเสี่ยงตาม 
หลักธรรมาภบิาล 

สาเหต ุ
ความสอดคลอง 

ตามหลักธรรมาภบิาล 
๑.๑) เน้ือหาของแผนงาน-โครงการไม

ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรหรอืนโยบาย

ของจังหวัด กลุมจังหวัดและรฐับาล 

 หลักภาระรับผิดชอบ  ๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการ

ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน 
(Key Risk Area) 

๑.๒) ขาดการประสานการดําเนินงานระหวาง
ภาคีหุนสวนทีเ่ก่ียวของกับผลสําเรจ็อยางยั่งยนื

ของแผนงาน-โครงการ 

 หลักการมีสวนรวม 

๒. ความเสีย่งดานภาพลักษณทาง

การเมือง (Political Risk) 

ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณ

จํานวนมากใหเกิดความคุมคาโดยมีกลไกที่

พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจสงผลให
เกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได 

 หลักคุณธรรม 
 หลักความโปรงใส 
 หลักความคุมคา 
 หลักนิติธรรม 

๓.๑) ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผูไดรับ
ประโยชนโดยตรงตอแผนงาน-โครงการ 

 หลักการมีสวนรวม ๓. ความเสี่ยงดานการสนองตอบ
ความตองการที่แทจริงของ

ประชาชน (Negotiation Risk) ๓.๒) การดําเนนิงานตามแผนงาน-โครงการ 
มิไดกระจายผลประโยชนที่ถูกตอง ชอบธรรมไป
ยังภาคสวนที่ควรไดรับประโยชนอยางแทจริง 

 หลักความคุมคา 

ตารางที่๑: แสดงความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลทั้ง ๓ ประเภท 

   
  นอกจากนี้ เพ่ือใหการตรวจราชการเกิดเอกภาพในการดําเนินงานรวมกันระหวาง 

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวง จึงไดมีการกําหนดโครงการสําคัญ 

ตอประเด็นนโยบายทั้งสามดานของรัฐบาล ที่จําเปนตองมีการตรวจราชการรวมกันหรือที่เรียกวา 

”โครงการตรวจราชการบูรณาการแบบควบแนน” 
 

 สวนที่สอง : การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ : แบงประเภทของโครงการที่ออกตรวจราชการ 
  ในข้ันตอนแรกของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนี้ เราสามารถแบง 

ประเภทของโครงการไดเปน ๒ ประเภท ตามลักษณะการออกตรวจราชการ ดังนี้ 
  ๑) โครงการควบแนน หมายถึง โครงการที่ผูตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนเจาภาพหลักในการออกตรวจ ทั้งนี้โดยรวมมือกับผูตรวจราชการของกระทรวงทุกกระทรวง 
  ๒) โครงการไมควบแนน หมายถึง โครงการที่ผูตรวจราชการของแตละกระทรวง 

รับผิดชอบเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการตรวจราชการของตนเอง 

 



๑๔ 
  อยางไรก็ตาม ทั้งโครงการแบบควบแนนและโครงการแบบไมควบแนนตางก็มี 

ขั้นตอนวิธีการเขียนรายงานการออกตรวจราชการในขั้นตอนตอจากนี้ไปเปนลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น 
  
 ขั้นตอนที่ ๒ : เกริ่นถึงภูมิหลังของโครงการที่ไปตรวจ 
  ในขั้นตอนนี้ผูเขียนรายงานตองใหขอมูลทั่วไปของโครงการ อันประกอบไปดวย ช่ือ 

โครงการ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานของโครงการที่ออกตรวจ ทั้งนี้เพ่ือเปนการทบทวน 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ : บงช้ีความแตกตางของคาดัชนีความเสี่ยงของโครงการระหวางกอนตรวจ 

ราชการและหลังตรวจราชการ 
  ข้ันตอนนี้ผูเขียนรายงานตองเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีความเสี่ยงของ 

โครงการโดยจําแนกโครงการตามประเด็นนโยบายของรัฐบาล ระหวางกอนทําการตรวจราชการ กับ 

หลังออกตรวจราชการแลว วาแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยอาจนําเสนอในรูปของแผนภูมิแทง 

เปรียบเทียบ โดยคาดัชนีความเสี่ยงของโครงการนั้นสามารถคํานวณไดจากคาคะแนนของการประเมิน 

โอกาสในการเกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานของโครงการ คูณกับ คาคะแนนของการประเมินผล 

กระทบที่จะเกิดขึ้นตอโครงการ หากเกิดความผิดพลาดขึ้น  
  หลังจากที่ไดนําเสนอแผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนี 

ความเสี่ยงของโครงการในชวงกอนและหลังการตรวจราชการแลว จึงเขียนคําอธิบายแผนภูมิดังกลาว  
วาสะทอนใหเห็นผลอยางไร อธิบายความแตกตางของคาดัชนีความเสี่ยงของโครงการในแตละ 

ประเด็นนโยบายใหเห็นชัดเจน โดยอธิบายเปรียบเทียบทั้งระหวาง ความแตกตางของคาดัชนีความเสี่ยง 
ของโครงการกอนและหลังการตรวจ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีความเสี่ยงระหวางโครงการ 

 

  ตัวอยาง 
  สําหรับผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการตรวจราชการบูรณการ 

แบบควบแนนทั้ง ๓ โครงการในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งสมมติฐานเบื้องตนกอนทําการ 

ออกตรวจติดตามจริง พบวา ดัชนีความเสี่ยงของทั้ง ๓ โครงการฯ ซึ่งสะทอนภาพรวมของประเด็น 

นโยบายที่เก่ียวของ มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

การเมือง
เศรษฐกิจ
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นโยบายรัฐบาล

แผนภูมิเปรียบเทียบดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่พบจากการวิเคราะหโครงการ เปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงที่คนพบจากการตรวจติดตามโครงการควบแนน แยกตามนโยบายรัฐบาล

กอนออกตรวจ
หลังออกตรวจ

 
แผนภูมิที่ ๑ –  เปรียบเทียบดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่พบจากการวิเคราะหโครงการกับ 
 ดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่คนพบจากการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่  

โครงการตรวจราชการบูรณาการแบบควบแนน จําแนกตามนโยบายรัฐบาล 
  แผนภูมิที่ ๑ แสดงใหเห็นวาทั้งสามโครงการตรวจราชการบูรณาการแบบควบแนน 

มิไดมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่สงผลตอภาพรวมของนโยบายทั้งสามดานของคณะรัฐมนตร ี

สูงตามสมมติฐานที่ประเมินไวกอนการตรวจติดตาม แสดงใหเห็นวา คณะรัฐมนตรี ประสบผลสําเร็จ

ในการผลักดันใหหลักธรรมาภิบาล เปนเข็มมุงในการดําเนินงานของทั้งสามโครงการตรวจราชการบูร

ณาการแบบควบแนน อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ

นโยบายดานสังคมหลังออกตรวจติดตามในหวงระยะเวลาที่ผานมา ยังถือวาอยูในระดับสูง (๑๒.๒๙) 
เมื่อเทียบกับนโยบายดานอื่น นอกจากนี้ การที่ดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของนโยบาย 

เศรษฐกิจอยูในระดับต่ํา (๔.๕๓) มีสาเหตุมาจากการดําเนินโครงการฯ อยูในขั้นเริ่มตน ดังนั้น จึงกลับ 

สะทอนใหเห็นวา คณะรัฐมนตรี จําเปนตองเรงรัดการดําเนินงานของโครงการฯ ตามวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของโครงการฯ อยางเรงดวน สําหรับนโยบายดานดานการปฏิรูปการเมือง การปกครองและ 

การบริหาร พบวา ดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลหลังการออกตรวจติดตาม อยูในระดับปานกลาง 
(๙.๙๗) แสดงใหเห็นวา การดําเนินโครงการฯ อยูในข้ันคืบหนา 

 

 

 

 



๑๖ 

             ขั้นตอนที่ ๔ : วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแตละโครงการ 
            ข้ันตอนนี้จะเปนขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละโครงการ จําแนก 

ตามโครงการและประเภทความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยอาจนําเสนอในรูปของแผนภูมิแทง  

เพ่ือใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
  จากนั้นใหอธิบายแผนภูมิดังกลาว เพ่ือใหรายละเอียดวาแตละโครงการมีคาดัชนี 

ความเสี่ยงแตละประเภทสูงหรือต่ําเพียงใด แตเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความเสี่ยงระหวางโครงการ 

แลว แตละโครงการมีคาดัชนีความเสี่ยงอยูในระดับใด และคาดัชนีความเสี่ยงดังกลาวมีนัยอยางไร  

สะทอนใหเห็นถึงผลที่ตามมาอยางไรบาง 
  ตัวอยาง 

ถายโอน (75
จังหวัด/75
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ยาเสพติด
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โครงการ

แผนภูมิแสดงดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีคนพบจากการตรวจติดตาม
โครงการบูรณาการแบบควบแนนของสํานักนายกรัฐมนตรี

Key Risk Area
Political Risk
Negotiation Risk

 
แผนภูมิที่ ๒ : เปรียบเทียบดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ๓ ประเภทของแตละโครงการตรวจ

ราชการบูรณาการแบบควบแนน ๓ โครงการที่สํานักนายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพ ที่คนพบ

จากการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ 
   

หากประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เจาะลึกรายโครงการฯตามแผนภูมิที่ ๒ 

 จะพบวาโครงการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการสงเสริม 

คุณภาพชีวิตไดแก การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ปรากฏดัชนีความเสีย่ง 
ดานการดําเนินงานที่ไมสอดประสานกัน (Key Risk Area) สูงเปนอันดับแรก (๑๒.๒๖) เมื่อเปรียบเทียบ 

 

 

 



๑๗ 

กับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประเภทอื่น เชนเดียวกับ โครงการการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดเนนการบูรณาการระบบบําบัดรักษาฟนฟูและพัฒนาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในระดับพื้นที่  
(๑๕.๕๔) ตลอดจนโครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) ซึ่งเนนการประเมิน 

ศักยภาพผูผลิตชุมชนและทองถ่ินโดยใชมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (๑๐.๓๔) นอกจากนี้ จะ 

เห็นไดวา ดัชนีความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่ไมสอดประสานกัน (Key Risk Area) ของโครงการ 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองโครงการฯที่เหลือ  

ความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่ไมสอดประสานกัน (Key Risk Area) นี้ หากปลอยใหดําเนินตอไป  

ยอมสงผลตอความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Political Risk) อันเนื่องมาจากความไมเช่ือม่ัน 

ของประชาชนตอการดําเนินนโยบายทั้งสามดานของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ 

โครงการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการสงเสริมคุณภาพ 

ชีวิต ซึ่งปรากฏความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมืองแลวที่ดัชนี ๗.๑๑ ขอยืนยันวาแนวโนมดังกลาว  
มีความเปนไปไดสูงเนื่องจากผลการออกตรวจติดตาม คนพบวา ดัชนีความเสียงจากการไมตอบสนอง 

ความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) ของโครงการถายโอนภารกิจของสวน 

ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สูงถึง ๑๐.๕๓ ดังนั้น ยอมมี 

ผลโดยตรงตอความเชื่อม่ันของประชาชนตอการดําเนินโครงการฯ จนสงผลตอความเสี่ยงดาน 

ภาพลักษณทางการเมือง (Political Risk) ไดในที่สุด เชนเดียวกันกับโครงการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด ดัชนีความเสี่ยงจากการไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiation  

Risk) ซึ่งอยูที่ ๑๐.๙๗ ยอมสงผลตอภาพลักษณทางการเมืองซึ่งปรากฏดัชนีความเสี่ยงแลวที่ ๑๐.๓๕  
อีกทั้งดัชนีความเสี่ยงทั้งสองประเภทดังกลาว อยูที่ระดับสูงทั้งส้ิน 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ : แสดงผลคาดัชนีความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงเขตพื้นที่การตรวจ
ราชการ 
  ข้ันตอนนี้ จะนําเอาคาดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการทั้งหมด ใน 

ทั้ง ๓ ประเด็นนโยบายของรัฐบาลมาแสดงบนแผนที่ประเทศไทย โดยแบงตามเขตการตรวจราชการ  

๑๙ เขต เพ่ือใหเห็นวาแตละเขตมีคาดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประเภทใดสูงหรือต่ําเปน 

เทาใด และมีคาเฉลี่ยของความเสี่ยงเปนเทาใดบาง 
  เมื่อไดแสดงแผนภาพแลว จึงเขียนอธิบายแผนภาพ เพ่ือช้ีใหเห็นถึงลักษณะการ 

กระจุก/กระจายตัวของคาดัชนีความเสี่ยงวาอยูในบริเวณใดบาง ตลอดจนอธิบายความหมายทั้งในเชิง 

บวกและเชิงลบของปรากฏการณดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการออกคําส่ังของ 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไข หรือลดระดับความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือในพ้ืนที่พบวามีปญหา 

  ตัวอยาง 
  นอกจากนี้ หากประมวลคาเฉล่ียของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้งสาม

ประเภทของทั้งสามโครงการตรวจราชการบูรณาการแบบควบแนนโดยยึดพื้นที่หรือเขตตรวจ 

ราชการแลว ทําใหสามารถแสดงแผนที่ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได ดังแผนภาพที่ ๑ 

 



๑๘

เขต ๑ K 

 

p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๙.๘๓ - ๘.๕๐ ๖.๑๑ 

เขต ๙ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๙.๕๐ ๖.๖๗ ๘.๖๗ ๘.๒๘ 

เขต ๘ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๒๐.๒๗ ๑๑.๒๗ ๑๑.๒๗ ๑๔.๒๗ 

เขต ๑๓ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๔.๖๗ - ๓.๐๐ ๒.๕๕ 

เขต ๑๔ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๙.๐๐ ๖.๓๓ ๘.๓๓ ๘.๑๑ 

เขต ๑๖ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๑๘.๘๗ ๑๐.๖๗ ๑๐.๖๗ ๑๓.๔๐ 

เขต ๑๘ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๑๓.๐๖ ๕.๓๓ ๗.๑๑ ๘.๕๐ 

เขต ๑๙ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๑๓.๖๗ ๖.๐๐ ๕.๓๓ ๘.๓๓ 

แผนภาพที่๑: แสดงดัชนีความเสี่ยงของโครงการตรวจราชการบูรณาการแบบควบแนนรวม ๓ โครงการ (จําแนกรายเขตตรวจราชการ) 

เขต ๒ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๔.๗๓ ๑๐.๖๗ ๙.๕๐ ๑๑.๖๓ 

เขต ๓ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๐.๐๘ ๔.๒๕ ๑๐.๐๐ ๘.๑๑ 

เขต ๕ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๐.๕๐ ๖.๑๗ ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ 

เขต ๔ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๒.๒๘ ๒.๒๕ ๓.๗๕ ๖.๐๙ 

เขต ๖ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๗.๓๒ ๙.๑๓ ๙.๙๔ ๑๒.๑๓ 

เขต ๗ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๑๗.๓๒ ๑๑.๕๘ ๗.๗๙ ๑๕.๒๑ 

เขต ๑๕ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๘.๙๑ ๑๐.๖๗ ๑๒.๔๔ ๑๔.๐๑ 

เขต ๑๗ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๑๓.๖๗ - ๖.๕๖ ๗.๐๗ 

เขต ๑๐ K p N AVG. 
คาเฉลี่ย ๘.๔๒ ๓.๘๓ ๖.๑๗ ๖.๑๔ 

เขต ๑๑ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๑๒.๙๒ ๒.๖๗ ๖.๕๘ ๘.๒๘ 

เขต ๑๒ K p N AVG.

คาเฉลี่ย ๙.๐๐ ๓.๘๓ ๗.๙๔ ๖.๙๓ 

 



๑๙ 

  แผนภาพที่ ๑ แสดงดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแตละประเภท ไดแก ดัชนี 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดประสานกัน (K), ดัชนีความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง  

(P) และดัชนีความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (N) เพ่ือนําดัชนีความ 

เส่ียงทั้งสามประเภทขางตน มาหาคาเฉลี่ยรวม 
  ทําใหไดขอคนพบที่วา การดําเนินโครงการฯทั้งสามในเขตตรวจราชการที่ ๗, ๘, ๑๕,  

๑๖ และ ๖ มีดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลอยูที่คาเฉลี่ยสูงสุด ๕ อันดับแรก กลาวคือ ๑๕.๒๑,  

๑๔.๒๗, ๑๔.๐๑,๑๓.๔๐ และ ๑๒.๑๓ ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวา คาเฉล่ียของดัชนีความเสี่ยงตาม 

หลักธรรมาภิบาล กระจุกตัวอยูในแถบพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกตอเนื่องมาถึงภาคใตตอนบนและ 

ตอนลางเปนหลัก สภาพการณเชนนี้ สามารถวิเคราะหความเปนไปไดถึงสองกรณี 
  กรณีแรก แสดงใหเห็นวา การดําเนินโครงการทั้งสามในแถบพื้นที่ดังกลาว อยูในขั้น 

คืบหนา ดังนั้น จึงเปนธรรมดาอยูเอง ที่จะปรากฏความเสี่ยงจากเนื้อหาการดําเนินโครงการฯ ที่ไดรับ 

การขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ฉะนั้น คณะรัฐมนตรี มิควรนิ่งนอนใจ ในกรณีที่ตัวเลขคาเฉล่ียดัชนี 

ความเสี่ยงของการดําเนินโครงการทั้งสามในเขตตรวจราชการอื่น อยูในระดับต่ํา เพราะเปนขอบงช้ีใน 

มุมกลับวา เหตุที่ไมปรากฏคาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูงในเขตตรวจราชการ 

เหลานั้น ก็เนื่องมาจากการดําเนินโครงการฯทั้งสาม ยังไมปรากฏความคืบหนาอยางที่ควรจะเปน 

กรณีที่สอง การที่คาเฉลี่ยรวมของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในแถบพื้นที่ดังกลาว อยูใน 

ระดับสูง เปนเพราะดัชนีความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดประสานกันของสวนราชการที่เก่ียวของ  
(K)  เปนปจจัยที่เหวี่ยงดึงใหคาเฉลี่ยรวมสูง และจะเห็นไดวา เปนเชนนี้ในแทบทุกเขตตรวจราชการ  

ทั้งหมดนี้ สะทอนใหเห็นวา ความเปนเอกภาพของการบริหารงานในระดับพื้นที่หรือในสวนภูมิภาค  

เปนประเด็นทาทายที่คณะรัฐมนตรี ควรเรงแสวงหามาตรการและกลไกแกไขอยางเรงดวน 
 
 ขั้นตอนที่ ๖ : วิเคราะหปจจัยเสี่ยงของโครงการ 
  หลังจากวิเคราะหดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแลว ข้ันตอนตอมาคือการระบุ 

สถานการณความเสี่ยงที่อาจกอความเสียหายตอประสิทธิผลของโครงการหรือท่ีเรียกวา “ประเด็น 

ความเสี่ยง” โดยแยกออกเปนประเด็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้งสามประเภท  กลาวคือ 
  - ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) ประกอบไปดวย  

ประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับภาระรับผิดชอบของหนวยรับตรวจซึ่งเปนเจาภาพของโครงการ (รหัสยอ K ๑) 
และประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีสวนรวมของหนวยที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่ควรมีบทบาทรวมใน 

การขับเคลื่อนโครงการใหประสบผลสําเร็จ (รหัสยอ K ๒) 
  - ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Political Risk) ประกอบไปดวย ประเด็น 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใชกํากับการดําเนินโครงการ (รหัสยอ P  

๑), ประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับความโปรงใสในการบริหารงบประมาณโครงการ (รหัสยอ P ๒),  

 
 

 



๒๐ 
ประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับความคุมคาในการลงทุน (รหัสยอ P ๓) และสุดทายคือ ประเด็นความเสี่ยง 

ดานการบริหารโครงการตามหลักนิติธรรม (รหัสยอ P ๔) 
  - ความเสี่ยงดานการไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiation  

Risk) ประกอบไปดวยประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนได 

สวนเสียของโครงการ (รหัสยอ N ๑) และประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับความคุมคาจากการกระจาย 

ผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตางๆ (รหัสยอ N ๒) 
  เมื่อกําหนดประเด็นความเสี่ยงแลว จึงมีการคํานวณดัชนีความเสี่ยงจากผลคูณของ 

การประเมินความเปนไปไดในการเกิดสถานการณความเสี่ยงหรือที่เรียกวา “โอกาส” (คาคะแนน  

๑ – ๕) และประเมินขนาดของความรุนแรงเสียหายที่มีตอประสิทธิผลของโครงการหรือที่เรียกวา 
“ผลกระทบ” (คาคะแนน ๑ - ๕) 
  ประเด็นความเสี่ยงที่ไดมีการคํานวณดัชนีความเสี่ยงแลว จะถูกนํามาใชเปนโจทย 

วิเคราะหสาเหตุหรือที่เรียกวาวิเคราะห “ปจจัยเสี่ยง” ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง  

๖ หมวด ซึ่งแบงออกเปนหมวดที่เปนปจจัยเสี่ยงตอประสิทธิภาพการดําเนินโครงการ ไดแก หมวด 

การนําองคกร, หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธตลอดจนหมวดการจัดการกระบวนการ 
  สําหรับหมวดที่เปนปจจัยเสี่ยงตอคุณภาพการบริการ ไดแก หมวดการใหความสาํคญั 

กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวดที่เปนปจจัยเสี่ยงตอความพรอมเชิงสมรรถนะของหนวย 

รับตรวจหรือที่เรียกวาการพัฒนาองคกร ประกอบไปดวย หมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการ 

ความรูตลอดจนหมวดการมุงเนนทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหการวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยง มีมิติทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดทําการประเมินระดับความเขมแข็ง 

ของแตละหมวดตามระดับความเขมแข็ง ๑ - ๕ พรอมทั้งแสดงหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนคา 

คะแนนที่ให 
  อนึ่ง การวิเคราะหสาเหตุเปนพื้นฐานของการจัดทําขอเสนอแนะซึ่งแบงเปน 

ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจโดยตรงและขอเสนอแนะสําหรับราชการสวนกลางที่เก่ียวของกับ 

การสนับสนุนการดําเนินโครงการของหนวยรับตรวจ 
 ขั้นตอนที่ ๗ : อธิบายขอคนพบจากการวิเคราะหความเสี่ยง 
  หลังจากที่ไดมีการวิเคราะห ประมวลภาพรวมของโครงการแลว ข้ันตอนนี้จะเปนการ 

สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการวา  
  ๑) ความเสี่ยงประเภทใดมีคาดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูงที่สุดในบรรดา 

ประเภทความเสี่ยงทั้งหมด ๓ ประเภท และโครงการใดที่มีคาดัชนีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยสูงสุด 
  ๒) ปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนั้นมีการ 

กระจุกตัวอยูที่มิติใด(มิติคุณภาพบริการ มิติประสิทธิภาพ หรือมิติพัฒนาองคกร) หรือไม อยางไร  
มิติใดคือจุดออนและจุดแข็งของโครงการแตละโครงการ และมิติใดเปนจุดออนและจุดแข็งของ 

โครงการทั้งหมดในภาพรวม 
   

 



๒๑ 
  ๓) เม่ือประมวลภาพรวมของขอเสนอแนะในการจัดการกับความเสี่ยงตามหลัก 

ธรรมาภิบาล พบวา การจัดการกับปจจัยเสี่ยงดานคุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพและการพัฒนา

องคกรนั้น คณะรัฐมนตรีควรใหน้ําหนักความสําคัญกับการลดปจจัยเส่ียงดานใดเปนพิเศษ ดวยวิธีการใด 
โดยพิจารณาจากจํานวนขอเสนอแนะที่มีในแตละหมวดวาหมวดใด ประเด็นใดมีขอเสนอแนะเปน 

จํานวนมากที่สุด 
 

 สวนที่สาม : บทสรุป 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ : ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จ 
  ในสวนนี้เปนการเสนอขอแนะนําใหแกราชการสวนกลาง เพ่ือใหราชการสวนกลางได 

เขาไปทําหนาที่เปนใหขอแนะนํา สรางความมั่นใจในการดําเนินโครงการตาง ๆ แกสวนราชการใน 

สวนภูมิภาค (หนวยรับตรวจ) ทั้งนี้เพ่ือลด/กําจัดความเสี่ยงในการดําเนินโครงการตาง ๆ ตาม 

นโยบายของรัฐตอไป 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ : ขอเสนอแนะสําหรับผูตรวจราชการ 
  เปนการนําเสนอขอแนะนําเพ่ือพัฒนาผูตรวจราชการ และกระบวนการตรวจราชการ 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในคราวตอไป 
 

 สวนที่สี่ : การเขียนบทสรุปสําหรับผูบริหาร (รายงานภาพรวมรายรอบ)

  บทสรุปสําหรับผูบริหารนี้ เปนเสมือนบทนําของการเขียนรายงานรายไตรมาส ซึ่งได 

สรุปเอาประเด็นขอคนพบสําคัญของรายงานรายไตรมาสมาเขียนใหส้ันลง ทั้งนี้เพ่ือใหสะดวกตอ 

คณะรัฐมนตรีในการทําความเขาใจภาพรวมของรายงาน รวมทั้งยังชวยใหผูบริหารสามารถสรุป 

ประเด็นสําคัญของรายงานไดในกรณีที่มีเวลาในการอานรายงานอยางจํากัดอีกดวย 
  ข้ันตอนสําคัญในการเขียนบทสรุปสําหรับผูบริหารสําหรับรายงานรายไตรมาสมีดังนี้ 
  

 ขั้นตอนที่ ๑ : เขียนหัวขอรายงาน 
  ข้ันตอนนี้เปนการเขียนหัวรายงาน เพ่ือระบุใหทราบวารายงานนี้จัดทําข้ึนโดยผูใด 

และเปนรายงานการตรวจราชการในชวงเวลาใด 
  

 ขั้นตอนที่ ๒ : ระบุที่มาของการเขียนรายงานการตรวจราชการรายไตรมาส 
  ข้ันตอนนี้เปนการอางอิงถึงคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี อันเปนที่มา 

ของการออกตรวจราชการและการเขียนรายงานฉบับนี้ เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการนี้เปนการปฏิบัติ 

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

 



๒๒ 
 ขั้นตอนที่ ๓ : กลาวถึงหลักการในการตรวจราชการและโครงการที่ไดรับการตรวจ 
  ข้ันตอนนี้ผูเขียนจะกลาวถึงแนวคิดหรือหลักการที่ผูตรวจราชการใหเปนแนวทางใน 

การตรวจราชการ (ซึ่งไดแกแนวคิดเรื่องความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง) ตลอดจนกลาวถึง 

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการที่ไดรับการตรวจวา ไดแกโครงการใดบาง โครงการเหลานั้นแตละ 

โครงการจัดอยูในประเภทใด (ควบแนน หรือไมควบแนน) และเปนโครงการที่อยูในประเด็นนโยบาย 

ดานใดของรัฐบาล (ดานการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ) 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ : รายงานผลการตรวจราชการของโครงการที่ไดรับการตรวจ 
  ข้ันตอนนี้ผูเขียนรายงานจะสรุปขอคนพบประการสําคัญ ๆ ในการตรวจราชการใน 

รายไตรมาสนี้ อันประกอบดวย 
  ๑) เมื่อประมวลภาพรวมของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงพ้ืนที่หรือ

รายเขตตรวจราชการแลว พบวา คณะรัฐมนตรีประสบผลสําเร็จหรือไมในการผลักดันใหหลักธรรมาภิบาล  
 

เปนเข็มมุงในการบริหารราชการแผนดินผานโครงการสําคัญทั้งหมดที่ผูตรวจราชการไปตรวจ โดย 

เหตุผลที่จะสนับสนุนขอคนพบนี้ คือ ดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลหลังการออกตรวจติดตาม 

วาอยูในระดับต่ํากวาหรือสูงกวาที่ไดมีการตั้งสมมติฐานไวกอนออกตรวจฯ ในทุกโครงการฯและในทุก 

เขตตรวจราชการ 
  ๒) เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในแตประเภทแลว พบวา ความเสี่ยง 
ประเภทใด และในประเด็นความเสี่ยงใด มีคาดัชนีความเสี่ยงสูงสุด 
  ๓) เพ่ือลด หรือกําจัดความเสี่ยงดังกลาวใหหมดไป คณะรัฐมนตรีควรสั่งการใหมี 

การดําเนินการอยางไร (เปนการเสนอขอแนะนําในการลดหรือกําจัดความเสี่ยงในการดําเนินงาน) 
  ๔) ระบุจุดคานงัดของการดําเนินงานเพื่อลด หรือกําจัดความเสี่ยง โดยจุดคานงัดใน 

ที่นี้หมายถึง มาตรการ หรือแนวทางสําคัญ ซึ่งหากดําเนินการแลว จะมีผลกระเพื่อมใหมาตรการและ 

แนวทางอื่น ไดรับการขับเคลื่อนเนื่องจากไดรับผลกระทบจากจุดคานงัดเปนลูกโซ 
  ๕) ใหเหตุผลสนับสนุนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในขอ ๔)  โดยใชผลการประมวล 

คาเฉล่ียรวมของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้งสามประเภทจากทุกโครงการฯในทุกเขต 

ตรวจราชการ พรอมทั้งแสดงแผนภาพความเสี่ยงตามรายเขตดวย 
  ๖) เขียนคําอธิบายแผนภาพ พรอมใหเหตุผลวา มาตรการในการลดความเสี่ยงที่ได 

เสนอไปนั้น มีความเชื่อมโยงในการแกไขปญหาความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ไดอยางไร 
  ๗) ใหขอเสนอแนะแกราชการสวนกลางในการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินโครงการ 

ตาง ๆ ของราชการสวนภูมิภาค หรือ หนวยรับตรวจสามารถเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 

ประสบความสําเร็จ 
  ๘) ใหขอเสนอแนะในการตรวจราชการของผูตรวจราชการ เพ่ือใหการตรวจราชการ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหหนวยรับตรวจจัดการกับความเสี่ยงได 
 

 



๒๓ 
การเขียนรายงานผลการตรวจราชการประจําป 
  ประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ นําคาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๓ ประเภทของ

ทุกแผนงาน/โครงการทั้งควบแนนและไมควบแนน มาสรุปเปนกราฟแทงโดยจัดกลุมตามประเด็น 

นโยบายสําคัญ ทั้งนี้ กราฟแทงดังกลาว ตองแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนีความเสี่ยง 

ตามหลักธรรมาภิบาลระหวางรอบที่ ๑ - ๓  

  ขั้นตอนที่ ๒ นําเสนอดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลรายโครงการควบแนน ใน 

รูปของกราฟแทงและแผนที่ประเทศไทยซึ่งแบงตามเขตตรวจราชการ โดยแยกออกเปนดัชนีความ 

เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล ๓ ประเภท 
  ขั้นตอนที่ ๓ จัดกลุมขอเสนอแนะในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตาม 

ประเด็นความเสี่ยงตางๆ โดยแยกตาม ๗ หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขั้นตอนที่ ๔ นําเสนอดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลรายโครงการไมควบแนน  

ในรูปของกราฟแทงและแผนที่ประเทศไทยซึ่งแบงตามเขตตรวจราชการ โดยแยกออกเปนดัชนีความ 
เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล ๓ ประเภท 
  ขั้นตอนที่ ๕ จัดกลุมขอเสนอแนะในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตาม 

ประเด็นความเสี่ยงตางๆ โดยแยกตาม ๗ หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขั้นตอนที่ ๖ นําเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (Citizen Survey)  
โดยแยกเปนสวนที่วาดวยการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลดานการตอบสนองความ 

ตองการที่แทจริงของประชาชนพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในกรณีที่พบวาแผนงาน/โครงการใด คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจของประชาชนจากการไดรับประโยชนตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ อยูในระดับ 
ต่ํา (คาคะแนนอยูระหวาง ๒.๐-๒.๕) 

  ขั้นตอนที่ ๗ สรุปขอเสนอแนะของที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนโดยแยก 

เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการควบแนน โดยแยกตามเขตตรวจราชการ 
 ประเภทของขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญอยางมากในการเขียนรายงานของ 

คณะผูตรวจราชการ ทั้งนี้เนื่องจากคณะผูตรวจเมื่อไดมีการเก็บขอมูลแลวจะตองดําเนินการสรุป  

วิเคราะหขอมูลตางๆ นี้เพ่ือนํามาใชในการเขียนและใหคาคะแนนของความเขมแข็ง และที่สําคัญ คือ  

การใหขอเสนอแนะแกผูรับตรวจ ซึ่งขอมูลเปนหัวใจหลักสําคัญที่คณะผูตรวจควรไดรับทราบลักษณะ 

ของขอมูลที่ดี และประเภทของขอมูลกอน ดังนี้ 
 ลักษณะของขอมูลที่ดี ขอมูลที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. มีความถูกตอง ขอมูลท่ีรวบรวมมานั้นจะตองมีความถูกตองแมนยําสามารถให 

ขอเท็จจริงที่ครบถวนทุกดานปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 
 ๒. มีความทันสมัย ขอมูลที่เก็บรวบรวมควรจะตองเปนขอมูลที่ทันเวลา ทันสมัยอยูเสมอ 
 

 



๒๔ 

 ๓. มีความสมบูรณครบถวน ขอมูลที่เก็บไดมาจะตองมีความสมบูรณครบถวนกับ 

ปญหาในการวิจัย การขาดหายของขอมูลจะนํามาซึ่งคาใชจายและเวลาที่เพ่ิมมากขึ้น 
 ๔. มีความชัดเจนทางรูปธรรมหรือมีความเปนภาววิจัย กลาวคือ ขอมูลจะตองชัดเจน 

ไมคลุมเครือ มีความกะทัดรัด และไมเย่ินเยอหรือมีรายละเอียดมากจนเกินไป 
 ๕. มีความสอดคลอง ขอมูลที่ดีจะตองตรงประเด็นกับปญหาการวิจัย สอดคลองกับ 

ความตองการผูใช ถูกตองตรงเปาหมายและอยูภายในขอบเขตของการวิจัย 
 ๖. สามารถเปรียบเทียบได กลาวคือ ขอมูลท่ีจัดเก็บรวบรวมมาไดนั้นสามารถที่จะ 

นําไปเปรียบเทียบกับขอมูลอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกันได 
 

ขั้นตอนการตรวจราชการในสวนที่เกี่ยวของกับภาคประชาชน  
                      สําหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่อง 

ของการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ โดยมีคณะกรรมการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

ของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ โดยมีผูตรวจราชการทุกกระทรวงที่มีผูตรวจราชการรวม 

เปนกรรมการ ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหผูแทนเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจราชการ  

โดยคัดเลือกผูแทนเครือขายภาคประชาชนเขามาเปนที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนใน ๔ ดาน  

คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิชาการ และดานสิ่งแวดลอม จากทุกจังหวัด จังหวัดละ ๔ คน (ดาน 

ละ ๑ คน) ซึ่งการตรวจราชการของผูตรวจราชการจะตองเชิญที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนรวม 

ปฏิบัติราชการดวย โดยรับฟงความคิดเห็นหรือสอบถามขอมูลตางๆ ซึ่งจากการดําเนินการที่ผานมา   

ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนเขามามีสวนรวม คือผูตรวจราชการกระทรวงออกตรวจงานใน 

พ้ืนที่รวมปฏิบัติราชการ และสวนสนับสนุนการตรวจราชการ สํานักตรวจราชการไดจัดทําแบบสํารวจ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตรวจแบบบูรณาการ โดยสงแบบสํารวจความคิดเห็นไปยังที่ 

ปรึกษาฯ ทั้ง ๔ ดานในทุกจังหวัด ทั้ง ๗๕ จังหวัด และนําความคิดเห็นของที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาค 

ประชาชน (Citizen Survey) มาผนวกเพื่อนํามาสรุปความคิดเห็นในภาพรวมเสนอตอผูบริหารและสํานัก 

นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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๒๕ 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

  

วิเคราะหความเสี่ยงโครงการ/แผนงาน (KPN)  
(หนวยงานเจาของโครงการ/แผนงาน) 

บรรจุแผนการตรวจราชการฯ เสนอสํานักนายกฯ  
เพื่อนําเขา ครม. มีมติเห็นชอบ

 
 
 
 
 

สํานักนายกฯ จัดทํา MOU กับ ๑๘กระทรวง   

 

 

 
กระทรวงมหาดไทย สัมมนา/ประชุมผูตรวจ 

 

 

 

 จัดทําคํารับรองปการปฏิบัติราชการ  ระหวาง   

ผอ.สํานักตรวจ  ผอ.สวนฯ และผูชวยผูตรวจทุกเขต  

กับหัวหนาผูตรวจราชการ 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 
แจงกําหนดการตรวจ/รายรอบ/รายโครงการ (๓ รอบ) 

Project Review  ตรวจเพ่ือสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ รายงาน ระหวางเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ

 
Progress Review  ตรวจติดตามความกาวหนา (การใหขอเสนอแนะในรอบที่ ๑) รายงาน ระหวางเดือนมีนาคม - มิถุนายน

Monitoring/Evaluation  ตรวจติดตามและประเมินผล รายงาน ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน



๒๖ 

วิธีการ 

 ๑. การออกตรวจในรอบที่ ๑ Project Review   ตรวจเพื่อสอบทานความเสี่ยงตาม 

หลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการตรวจแบบบูรณาการสมมุติฐานความเสี่ยง 

ที่กําหนดไวในหวงระยะเวลา 
     - เมื่อออกตรวจหากพบวามีความเสี่ยงเขาลักษณะ KPN ในกรณีใดก็จะให 

ขอเสนอแนะ โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลเพ่ือลดความเสี่ยงและ นําหลักเกณฑคุณภาพการจัดการ 

ภาครัฐPMQA มาประเมินคาความเข็มแข็งของหนวยรับตรวจโดยใหคาคะแนน ๑-๕  
     - จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯใหเปนไปตามแบบ 

มาตรฐานที่กําหนด พรอมขอเสนอแนะเสนอ ปมท. เพ่ือทราบและแจงหนวยรับตรวจ ปฏิบัติตาม 

ขอเสนอแนะพรอมติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจ(ตามแบบ)  วาจะ 

ดําเนินการหรือไมอยางไรระบุรายละเอียด 
๒. การออกตรวจในรอบ ๒ Progress Review โดยติดตามการดําเนินงานตาม 

ขอเสนอแนะในรอบที่ ๑ วาสามารถลดความเสี่ยงไดหรือไมอยางไร หากดําเนินการแลวยังพบวามี 

ความเสี่ยง KPN ในกรณีใดก็สามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใช 
เพ่ือลดความเสี่ยงใหกับหนวยรับตรวจไดอีก 

     - สรุปรายงานพรอมขอเสนอแนะใหกับหนวยรับตรวจ (ถามี) โดยเสนอ ปมท. 

เพ่ือทราบ  พรอมทําหนังสือแจงหนวยรับตรวจทราบและดําเนินการและใหรายงานผลการดําเนินงาน 

มาใหทราบดวย 
 ๓. การออกตรวจในรอบ ๓ Monitoring/Evaluation เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของ 

แผนงานโครงการ แลวนํามาสรุปผลการดําเนินงาน ประเมินความเขมแข็งของหนวยรับตรวจ  

(PMQA)  
    - นํามาวิเคราะหวาแผนงาน/โครงการนั้นมีประโยชนอยางไร  สมควรดําเนินการ 

ตอหรือไมอยางไร  เพ่ือสะทอนภาพวานโยบายในแตละดานของรัฐบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม 

อยางไร 
  ๔. สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  รายงานผลการจัดทํารายงานในแตละ 

รายรอบ  เพ่ือสรุปภาพรวมของคาความเสี่ยงกอนออกตรวจ  ออกตรวจในรอบที่ ๑  รอบที่ ๒  รอบที่  

๓ นํามาหาคาเฉล่ีย  ความเสี่ยง KPN ในแตละแผนงาน/โครงการ รวมทั้งประเมินคาความเขมแข็ง 

ของหนวยรับตรวจทั้ง ๓ รายรอบตามหลัก PMQA สงสรุปรายงานรายปเพ่ือใหสํานักนายกรัฐมนตรี 
สรุปภาพรวมทั้ง ของสํานักนายกรัฐมนตรี และ ๑๘ กระทรวง จัดทํารายงานประจําป Annual Report 
เสนอตอนายกรัฐมนตรี ค.ร.ม. และ ค.ต.ป. รับทราบตอไป 
 

 

 



๒๗ 

ขั้นตอน 

การติดตามขอเสนอแนะทีใ่หไวกับหนวยรับตรวจ 
๑. กรณีที่ผูตรวจราชการออกตรวจตามประเด็นการตรวจในแตละเดือนตามแผนการตรวจ 

(ตรวจปกติ/ตรวจบูรณาการ และออกตรวจกรณีพิเศษ)  ผช.ผต. แจง วัน เวลา  และแจงประเด็น 

ใหกับหนวยรับตรวจ หรือท่ีปรึกษาเครือขายภาคประชาชน  หากพบปญหา  อุปสรรค  ตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยรับตรวจ  จึงใหขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 ๒. เขียนรายงานผลการตรวจราชการหลังจากกลับจากการตรวจราชการภายใน ๑๕ วัน กรณี 

ปกติ กรณีตรวจบูรณาการ ใหเขียนรายงานตามวงรอบหวงระยะเวลาที่กําหนด  และจัดทําสรุปผลการ 

ตรวจราชการนําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบและดําเนินการแจงขอเสนอแนะกลับไปยัง 

หนวยรับตรวจ เพ่ือใหดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 
 ๓. หนวยรับตรวจเมื่อไดรับทราบถึงขอเสนอแนะก็จะตองดําเนินการและตอบกลับมาวาได 

ดําเนินการไดหรือไมอยางไร  มีรายละเอียดของการดําเนินการอยางไร  ซึ่งผูตรวจฯจะไดตรวจติดตาม 

ข้ันตอนในการตรวจราชการครั้งตอไป (โดยมีแบบรายงานขอเสนอแนะ) 
 ๔. ผูชวยผูตรวจ นําผลการตรวจราชการในแตละครั้งมาสรุปวิเคราะหเสนอความเห็นตอ  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หากมีขอเสนอแนะใหกับหนวยรับตรวจ 
 ๕. นอกจากใหขอเสนอแนะกับหนวยรับตรวจแลว  หากพบวามีประเด็นเกี่ยวของที่จะ 

สนับสนุนหรือแกไขปญหาในการปฏิบัติงานกับหนวยงานในพื้นที่ (หนวยรับตรวจ)  ไดก็จะตองเสนอ 

ขอความเห็นชอบตอปลัดกระทรวงมหาดไทย   และแจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบและพิจารณา 

ดําเนินการตอไป 
 สรุป  การเขียนรายงานแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ แบงเปน ๓ ประเภทใหญ 
กลาวคือ 
 ๑. รายงานรายรอบระดับโครงการ 
 ๒. รายงานรายรอบตามไตรมาส 
 ๓. รายงานผลการตรวจราชการประจําป 
 ทั้งนี้ จะตองมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และอยูในหวงระยะเวลาการตรวจราชการและการ 

จัดทํารายงานที่กําหนดในแตละรอบ ซึ่งแบงออกเปน ๓ รายรอบ โดยสรุปเปนข้ันตอน (Flow Chart) 
และดําเนินการตามวิธีการ โดยมีวงจรการออกตรวจราชการและการจัดทํารายงาน ซึ่งสามารถสรุปยอ 

โดย power point ไดดังนี้ 
 
 
 

 



๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมประเด็น 
การตรวจ/กรณีพิเศษ/ 

การกําหนดแบบบูรณาการฯ 

 

แจงหนวยรับตรวจทราบ 

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ 

รวมทั้งแจงที่ปรึกษาเครือขาย 

ภาคประชาชนรวมปฏิบัติราชการดวย

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการดําเนินงานพรอมให

ขอเสนอแนะตามหลักธรรมาภิบาล 
ตอหนวยรับตรวจ และประเมินคา 
ความเขมแขง็หนวยรับตรวจ 

- สรุปรายงานวเิคราะหเสนอปมท. หากมี

ขอเสนอแนะใหแจงหนวยรบัตรวจดําเนินการ 
โดยจัดทํารายงานตรวจกรณีปกตหิลังจาก

กลับจากการตรวจราชการภายใน ๑๕ วัน 
- กรณีตรวจบูรณาการฯ จัดทํา ๓ รอบตาม

หวงระยะเวลาทีก่ําหนด 

หนวยรับตรวจดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะ  พรอมทั้งแจงรายละเอียด

ผลการดําเนินการใหผูตรวจทราบเพื่อ

ิดตามรอบถัดไป ออกตรวจต

ผูตรวจพบปญหา/อุปสรรคอื่นๆ ที่

หนวยรับตรวจตองการใหสวนกลาง

สนับสนุนแจงหนวยที่เกี่ยวของ

ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 

 



๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมประเด็น 
การตรวจ/กรณีพิเศษ/ 

การกําหนดแบบบูรณาการฯ 

 

แจงหนวยรับตรวจทราบ 

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ 

รวมทั้งแจงที่ปรึกษาเครือขาย 

ภาคประชาชนรวมปฏิบัติราชการดวย

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการดําเนินงานพรอมให

ขอเสนอแนะตามหลักธรรมาภิบาล 
ตอหนวยรับตรวจ และประเมินคา 
ความเขมแขง็หนวยรับตรวจ 

- สรุปรายงานวเิคราะหเสนอปมท. หากมี

ขอเสนอแนะใหแจงหนวยรบัตรวจดําเนินการ 
โดยจัดทํารายงานตรวจกรณีปกตหิลังจาก

กลับจากการตรวจราชการภายใน ๑๕ วัน 
- กรณีตรวจบูรณาการฯ จัดทํา ๓ รอบตาม

หวงระยะเวลาทีก่ําหนด 

หนวยรับตรวจดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะ  พรอมทั้งแจงรายละเอียด

ผลการดําเนินการใหผูตรวจทราบเพื่อ

ิดตามรอบถัดไป ออกตรวจต

ผูตรวจพบปญหา/อุปสรรคอื่นๆ ที่

หนวยรับตรวจตองการใหสวนกลาง

สนับสนุนแจงหนวยที่เกี่ยวของ

ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 

 



 ๒๙

รายงานรายรอบระดับโครงการ   

เขตการตรวจที่ ........ : จงัหวัด ๑. ................................ ๒. .................................. 
 ๓. ................................ ๔. .................................. 

การตรวจราชการรอบที่.........  (………….)  วันที ่ .......................................... 
โครงการ ....................................................................................... 
กลยทุธตามแผนการตรวจราชการ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
นโยบายรัฐบาล : ................................... 
สถานที ่ :  ....................................... 
หนวยรับตรวจ  :  .................................................. 
 
มิติประสิทธผิล :   
   ๑. โครงการชื่ออะไร  มีวัตถปุระสงคในการดําเนนิการอยางไร (ระบุเปนลําดับขอ) 

   ๒. ผลสําเร็จของโครงการนี้มีเปาหมายอะไร และปจจุบันมีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคกี่ขอ อยางไรบาง 

 (บรรยายโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 

   ๓. ผลการดําเนินการของโครงการนี้นับต้ังแตเร่ิมตนโครงการจนถึงวัน/เดือน/ป ที่ตรวจมีความคืบหนาเปน

 อยางไร  (บรรยายโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 

   ๔. หลังจากที่ผูตรวจราชการไดตรวจติดตามแลว  พิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวยังมีปญหาอยางไรบาง      

ในการดําเนินงาน (ควรระบุวาอยางไรก็ตาม ยังพบความเสี่ยงที่อาจสงผลตอความสําเร็จของโครงการ ดังนี้) 

 ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล 
      ๑.  ความเสี่ยงดานการดําเนนิงานที่ไมสอดคลองกนั : Key Risk Area 
 K ๑ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

K ๑.๑             

K ๑.๒             

 

 

 

 

 



 ๓๐
 

 

          ประเด็น K ๑.๑ ................................................................................................................................ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ประเด็น K ๑.๒ ................................................................................................................................ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 K ๒ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบโครงการ 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

K ๒.๑             

K ๒.๒             

 ประเด็น K ๒.๑  ................................................................................................................................ 

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

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

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

 ประเด็น K ๒.๒                                                                                                                           . 

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

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

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

      ๒.  ความเสีย่งดานภาพลกัษณทางการเมืองหรือภาพลักษณของหนวยงาน : Political Risk  
 P ๑ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักคุณธรรม 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P ๑.๑             

P ๑.๒             

  



 ๓๑
       
        ประเด็น P ๑.๑                                                                                                                          ……... 

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

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

 ประเด็น P ๑.๒                                                                                                                           . 

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

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

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

 P ๒ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความโปรงใส 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P ๒.๑             

P ๒.๒             

 ประเด็น P ๒.๑                                                                                                                           . 

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

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

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

 ประเด็น P ๒.๒                                                                                                                           . 

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

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

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

 P ๓ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในการลงทนุของโครงการ 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P ๓.๑             

P ๓.๒             

 ประเด็น P ๓.๑…………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 



 ๓๒
 
 ประเด็น P ๓.๒                                                                                                                           . 

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

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

 P ๔ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P ๔.๑             

P ๔.๒             

 ประเด็น P ๔.๑                                                                                                                           ..... 

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

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

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

 ประเด็น P ๔.๒ ...............................................................................................................................                 

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

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

       

 

       ๓.  ความเสีย่งดานการตอบสนองความตองการทีแ่ทจรงิของประชาชน : Negotiation Risk  
 ประเด็น  N ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

N ๑.๑ ๑ ๒ ๒          

N ๑.๒             

  

           ประเด็น N ๑.๑ ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

 



 ๓๓
 

         ประเด็น N ๑.๒ ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

 N ๒ :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในเรือ่งของการกระจายผลประโยชนของ
โครงการอยางเปนธรรมไปยงัภาคสวนตาง  ๆ
 

จังหวัด 

    
ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

N ๒.๑             

N ๒.๒             

 ประเด็น N ๒.๑................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

 ประเด็น N ๒.๒ ............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

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

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

  การตรวจติดตามใหขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  โดยอางอิงกับหลักการของ 
       เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในมิติตาง ๆ ดังนี้   
         (ในการเขียนในหมวด PMQA ใหประเมินเฉพาะในมิติที่มีผลตอการผลักดันความสําเร็จของโครงการเทานั้น) 
 

 มิติประสิทธิภาพ 
 ๑. E/PMQA ๑ 

การนาํองคกร 
หมวด 

    
ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการนําองคกรอยูทีร่ะดับ .............. เนื่องจาก ................................ 

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

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

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

 



 ๓๔
 

ขอเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………....  
................................................................................................................................................................... 

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

 ๒. E/PMQA ๒ 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 

หมวด 
    

ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธอยูที่ระดับ ........... .เนื่องจาก  

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

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

ขอเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………. .. 

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

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

 ๓. E/PMQA ๖ 
การจัดการกระบวนการ 

หมวด 
    

ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการจัดการกระบวนการอยูที่ระดบั .............. เนื่องจาก .................. 

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

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

ขอเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………....  

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

.................................................................................................................................................................. 
 มิติคุณภาพการใหบริการ 
 ๔. S/PMQA ๓ 

การใหความสําคัญกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หมวด 

    
ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการใหความสาํคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยูที่ระดับ .............. 

เนื่องจาก..................................................................................................................................................... 

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

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

 

 



 ๓๕
 

ขอเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………....  

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

................................................................................................................................................................... 
 มิติการพัฒนาองคกร 
 ๕. O/PMQA ๔ 

การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู 
หมวด 

    
ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการวัด การวิเคราะห และการจดัการความรูอยูที่ระดับ ...... เนื่องจาก 

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

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

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

ขอเสนอแนะ : ……………………………………………………………………………………………....  

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

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

 ๖. O/PMQA ๕ 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

หมวด 
    

ระดับความเขมแข็ง (๑-๕)๐     

เหตุผลที่ประเมินระดับความเขมแข็งการมุงเนนทรัพยากรบุคคลอยูที่ระดับ ........ เนื่องจาก …………… 

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

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

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

ขอเสนอแนะ : …………………………………………………………………………………………….  

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

.................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในพื้นที่) 

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

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

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

 

 

 



 ๓๖

รูปแบบรายงานรายรอบรายเขตระดับโครงการ 
 

เขตตรวจราชการที่  .........  : จังหวัด....................................................... 

การตรวจราชการรอบที่  2. (Progress Review) วันที่  ........................................... 

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

นโยบายรัฐบาล : .......................................................................................................... 

สถานที่  :  ..................................................................................................................... 

หนวยรับตรวจ  1. ......................................................................................................... 

 
                     2. ......................................................................................................... 

ตรากระทรวง 

มิติประสิทธผิล :   
   1. โครงการชื่ออะไร  มีวัตถปุระสงคในการดําเนนิการอยางไร (ระบุเปนลําดับขอ) 

   2. ผลสําเร็จของโครงการนี้มีเปาหมายอะไร และปจจุบันมีการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคกี่ขอ อยางไรบาง 

 (บรรยายโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 

   3. ผลการดําเนินการของโครงการนี้นับตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนถึงวัน/เดือน/ป ที่ตรวจมีความคืบหนาเปน

 อยางไร  (บรรยายโดยอางอิงจากขอมูลที่ไดรับ) 

   4. หลังจากที่ผูตรวจราชการไดตรวจติดตามแลว  พิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวยังมีปญหาอยางไรบาง      

ในการดําเนินงาน (ควรระบุวาอยางไรก็ตาม ยังพบความเสี่ยงที่อาจสงผลตอความสําเร็จของโครงการ ดังนี้) 

 ผลการตรวจตดิตามความเสีย่ง/จุดออนตามหลกัธรรมาภิบาลของโครงการ 
      1.  ความเสี่ยงดานการดําเนนิงานที่ไมสอดคลองกนั : Key Risk Area 
 K 1 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 
 

จังหวัด 
.............. .............. .............. .............. 

รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

K 1.1             1 

K 1.2             

K 1.1             2 

K 1.2             

 

 

 



 ๓๗

 ประเด็น K 1.1 
 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนี 

ความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย  และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 
ใหวงเล็บวา “(K1.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบในรอบที่ 1 เปน

  อยางไร  และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตาม
  ในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่
  ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความ
  เสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 
 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดให 

  ใสตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
ประเด็น K 1.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนี 

ความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 

ใหวงเล็บวา “(K1.2 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบในรอบที่ 1 เปน

  อยางไร  และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตาม
  ในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่
  ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความ
  เสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 
 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดให 

  ใสตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 

 

 

 

 

 



 ๓๘

 K 2 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบโครงการ 
 

จังหวัด 
.............. .............. .............. .............. 

รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

K 2.1             1 

K 2.2             

K 2.1             2 

K 2.2             

 ประเด็น K 2.1 
 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบโครงการ 

พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่

ตรวจพบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(K2.1 ใหม)” 

  2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบ 
โครงการ ในรอบที่ 1 เปนอยางไร  และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา 
จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัย
เสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 ประเด็น K 2.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบโครงการ

พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่

ตรวจพบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(K2.2 ใหม)” 

  2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบ 
โครงการ ในรอบที่ 1 เปนอยางไร  และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา 
จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง /จุดออนของ 
ปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 



 ๓๙

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักภาระรับผิดชอบอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 
      2. ความเสีย่งดานภาพลกัษณทางการเมอืงหรือภาพลกัษณของหนวยงาน : Political Risk  
 P 1 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักคุณธรรม 

จังหวัด 
.............. .............. .............. .............. 

รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P 1.1             1 

P 1.2             

P 1.1             2 

P 1.2             
 
 
 ประเด็น P 1.1 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักคุณธรรม พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความ

เสี่ยกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 ให

วงเล็บวา “(P1.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักคุณธรรมในรอบที่ 1 เปนอยางไร 
และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 
(Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบ 
ที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาว
ขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักคุณธรรมอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 ประเด็น P 1.2 

 (เนื้อหา) 1.  ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักคุณธรรม พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความ

เส่ียงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 ให

วงเล็บวา “(P1.2 ใหม)” 



 ๔๐

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักคุณธรรมในรอบที่ 1 เปนอยางไร 
และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 
(Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบ
ที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาว
ขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักคุณธรรมอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 P 2 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความโปรงใส 
 

จังหวัด 

.............. .............. .............. .............. 
รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P 2.1             1 

P 2.2             

P 2.1             2 

P 2.2             
 
 ประเด็น P 2.1 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความโปรงใส พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนี

ความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 

ใหวงเล็บวา “(P2.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความโปรงใสในรอบที่ 1 เปน

อยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงได วาจากการตรวจติดตามใน
รอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไว
ในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยง
ดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความโปรงใสอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 



 ๔๑

 ประเด็น P 2.2 
 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความโปรงใส พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนี

ความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 

ใหวงเล็บวา “(P2.2 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความโปรงใสในรอบที่ 1 เปน

อยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามใน
รอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไว
ในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยง
ดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่ 

อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความโปรงใสอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 P 3 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในการลงทนุของโครงการ 
 

จังหวัด 

.............. .............. .............. .............. 
รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P 3.1             1 

P 3.2             

P 3.1             2 

P 3.2             

 ประเด็น P 3.1 
 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในการลงทนุของโครงการพรอม

ทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจ

พบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(P3.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความความคุมคาในการลงทุนของ

โครงการในรอบที่ 1 เปนอยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา
จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัย
เสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 



 ๔๒

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในการลงทุนของโครงการอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 ประเด็น P 3.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในการลงทุนของโครงการ 

พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่

ตรวจพบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(P3.2 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความความคุมคาในการลงทุนของ

โครงการในรอบที่ 1 เปนอยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา
จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัย
เสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในการลงทุนของโครงการอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส

  ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 P 4 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 

จังหวัด 

.............. .............. .............. .............. 
รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

P 4.1             1 

P 4.2             

P 4.1             2 

P 4.2             

 

 ประเด็น P 4.1 
 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักนิติธรรมของโครงการ พรอมทั้งวงเล็บคา

ดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบ 
ที่ 2 ใหวงเล็บวา “(P4.1 ใหม 



 ๔๓

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตามหลักนิติธรรมในรอบที่ 1 เปนอยางไร 
และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 
(Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบ
ที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาว
ขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักนิติธรรมของโครงการอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 ประเด็น P 4.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักนิติธรรมของโครงการ พรอมทั้งวงเล็บคา

ดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 

2 ใหวงเล็บวา “(P4.2 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตามหลักนิติธรรมในรอบที่ 1 เปนอยางไร 
และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 
(Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบ
ที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาว
ขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักนิติธรรมของโครงการอยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 3. ความเสีย่งดานการตอบสนองความตองการทีแ่ทจริงของประชาชน : Negotiation Risk  
 ประเด็น  N 1 : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 

จังหวัด 

.............. .............. .............. .............. 
รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

N 1.1             1 

N 1.2             

N 1.1             2 

N 1.2             



 ๔๔

 
 ประเด็น N 1.1 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหาก

กรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(N1.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของประชาชน

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในรอบที่ 1 เปนอยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจาก
ขอมูลที่อางอิงไดวา จากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับ
ตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/
จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปน
เทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

  อยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนฯความเสี่ยงที่ยอมรับไดให

  ใสตัวเลขไวในตารางขางตนแดวย 
 ประเด็น N 1.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความเสี่ยงกอนออกตรวจไวดวย และหาก

กรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 ใหวงเล็บวา “(N1.2 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของประชาชน

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในรอบที่ 1 เปนอยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจาก
ขอมูลที่อางอิงไดวาจากการตรวจติดตามในรอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับ
ตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไวในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/
จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปน
เทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่

อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางไร 

 4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

   ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 
 



 ๔๕

 N 2 :  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในเรื่องของการกระจายผลประโยชนของ
โครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ 
 

จังหวัด 

.............. .............. .............. .............. 
รอบ 

การ 

ตรวจ 

ประเด็น

ความ

เส่ียง โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี โอกาส ผลกระทบ ดัชน ี

N 2.1             1 

N 2.2             

N 2.1             2 

N 2.2             

 
 ประเด็น N 2.1 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในเรื่องของการกระจาย 

ผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนีความ

เส่ียงกอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 ให

วงเล็บวา “(N2.1 ใหม)” 

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในเรื่องของการ

กระจายผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ ในรอบที่ 1 เปน

อยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาจากการตรวจติดตามใน
รอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไว
ในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยง
ดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

 3. กรณีเปนประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใหมในรอบที่ 2 ใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูล

  อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในเรื่องของการกระจายผลประโยชนของโครงการ 

  อยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ อยางไร 

  4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 ประเด็น N 2.2 

 (เนื้อหา) 1. ใสชื่อประเด็นความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคาในเรื่องของการกระจาย

ผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งวงเล็บคาดัชนี 

ความเสี่ยง กอนออกตรวจไวดวย และหากกรณีเปนความเสี่ยงที่ตรวจพบในรอบที่ 2 

ใหวงเล็บวา “(N2.1 ใหม)” 



 ๔๖

 2. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในเรื่องของการ

กระจายผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ ในรอบที่ 1 เปน

อยางไร และใหอธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาจากการตรวจติดตามใน
รอบที่ 2 (Progress Review) หนวยรับตรวจมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ใหไว
ในรอบที่ 1 ในการกําจัดความเสี่ยง/จุดออนของปจจัยเสี่ยงนั้นสงผลใหความเสี่ยง
ดังกลาวขางตนลดลงจากเดิมเปนเทาไร อยางไร 

  3. อธิบายเชิงวิเคราะหจากขอมูลที่อางอิงไดวาเสี่ยงตอหลักความคุมคาในเรื่องของการกระจาย 

   ผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ  อยางไร 

  4. กรณีคาดัชนีความเสี่ยงที่พบนอยกวาหรือเทากับ 9 ถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหใส 

    ตัวเลขไวในตารางขางตนดวย 
 

  ขอเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ  โดยอางอิงกับหลักการของ
เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

 มิติประสิทธิภาพ 

 1.  หมวดการนําองคกร (E/PMQA 1) 

  - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับการนํา

องคกรอยางไร 

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              

 2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ (E/PMQA 2) 

  - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              

 3.  การจัดการกระบวนการ (E/PMQA 6) 

 - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับการ

จัดการกระบวนการอยางไร 

 



 ๔๗

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              

 
 มิติคุณภาพการใหบริการ 

 4.  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (S/PMQA 3) 

 - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับ          

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร 

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              

 
 มิติการพัฒนาองคกร 

 5.  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (O/PMQA 4) 

 - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับการวัด 

การวิเคราะห และการจัดการความรู อยางไร 

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              

 6.  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (O/PMQA 5) 

 - ระบุสาเหตุของความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นวาไปเกี่ยวของกับการมุงเนน

ทรัพยากรบุคคลอยางไร 

 ขอเสนอแนะ : ในการแกไขปญหา/สาเหตุของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้น    

              

              
 
 
 
 
 



 ๔๘

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในพื้นที่) 

             

              

              

              

 ขอเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของ (ในสวนกลาง) 

             

              

              

              

              

 

 

ลงชื่อ 

    (....................................................) 

    ผูตรวจราชการกระทรวง.................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
แบบสรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ ........ 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............  รอบที่  ......................  (..........)  
โครงการ.............................................................. 

เขตตรวจราชการที่  ........ จังหวัด ................................... 
ผลการปฏิบัติตามนัยขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

ผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

หนวยงานที่

รับผิดชอบในจังหวัด 
(หนวยรับตรวจ) ดําเนินการได ไมสามารถ

ดําเนินการได 
ผลการดําเนินการ/ระบุเหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ   ................................................................... 
     (................................................................) 
(ตําแหนง)....................................................... 
โทรศัพท.......................................................... 



 

 
เอกสารอางอิง 

 



ความเปนมาความเปนมา  การตรวจราชการแบบการตรวจราชการแบบบรูณาบรูณาการการ  
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

การตรวจราชการการตรวจราชการบูรณาบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์การเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การตรวจราชการ
รวมกันของผูตรวจราชการทั้งระบบ (การผนึกกําลังของผูตรวจราชการ : 
แผน เครื่องมือ รายงาน) โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ผลักดนัใหเกิดการผนึกกําลังทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ
การบริการ และขีดสมรรถนะระหวางสวนราชการ ไปสูการบรรลุผล
สําเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวของ 
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  นอกจากนี้ยังตรวจติดตาม
โครงการสําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยนโยบายและงาน
ตรวจสอบขอเท็จจริง



มติมติ  ครมครม..  ๓๐๓๐  มกราคมมกราคม    ๒๕๕๐๒๕๕๐

เห็นชอบ ใหผูตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรี และผูตรวจ
ราชการกระทรวงตางๆ ๑๗ กระทรวงมีการตรวจติดตามและ
ใหขอเสนอแนะแกหนวยงาน ผูรับการตรวจตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนตอ การบริหารราชการแผนดินในภาพรวม



มติมติ  ครมครม..  ๒๒๒๒  เมษายนเมษายน    ๒๕๕๑๒๕๕๑

เห็นชอบเห็นชอบ ใหทุกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  กรม อปท.
จะตองวิเคราะหความเสี่ยงของแผนงานโครงการ
ตลอดจนแนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแนบ
ไปพรอมกับคําของบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ
๒๕๕๓ เปนตนไป



ขอบเขตขอบเขต******

๑. แผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาลที่อยูในแผนบริหาร
ราชการแผนดนิ หรือนโยบายจําเปนเรงดวนของรัฐบาล
ที่ดําเนนิการ โดยสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเดียว หรือ
บูรณาการหลายสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๒. แผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลที่อยูใน
แผนบริหารราชการแผนดนิ หรือ นโยบายจําเปนเรงดวน
ของรัฐบาลที่ดําเนนิการโดยจังหวัดหรือกลุมจงัหวัด



หลักเกณฑหลักเกณฑ

๑. ตองมีผลกระทบตอความสําเร็จในการบรรลุผลของ กระทรวง /สวน
ราชการ /รัฐวสิาหกิจภายใตกระทรวง กลุมจังหวัด หรือจังหวัด

๒. มีผลกระทบตอชวีิตความเปนอยูของประชาชน สิ่งแวดลอม หรือบริการ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน

๓. ใชงบประมาณสูง
๔. เปนแผนงาน/โครงการอื่นที่สวนราชการ/รฐัวิสาหกิจหรือผูตรวจราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูตรวจราชการกระทรวงเห็นควรใหมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล



แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยงมีลักษณะความเสี่ยงมี    ๒๒    ลักษณะคือลักษณะคือ
๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร  ๓  ประเภท  (K P N)

๑.๑ K (Key Risk Area) ความเสี่ยงดานการดําเนินงานที่ไมสอดคลอง
กัน/ไมประสานงานกันระหวางภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของ

สอดคลองกับหลักสอดคลองกับหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลคือบาลคือ

K ๑  หลักภาระรับผิดชอบ
K ๒  หลักการมีสวนรวม 



แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง
๑.๒ P (Political Risk) ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง

หรือภาพลักษณของหนวยงาน  ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณ
จํานวนมากใหเกิดความคุมคาโดยมีกลไกที่พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน
จนอาจสงผลใหเกิดผลกระทบทางลบ 
สอดคลองกับหลักสอดคลองกับหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล    คือคือ

P ๑  หลักคุณธรรม
P ๒  หลักความโปรงใส
P ๓  หลักความคุมคาในการลงทุนของโครงการ
P ๔  หลักนิติธรรมของโครงการ



แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง

๑.๓  N (Nigotiation Risk) ความเสี่ยงดานการตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของประชาชน  ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผู
ไดรับประโยชนโดยตรงตอแผนงาน-โครงการและการดําเนินงานตาม
แผนงาน-โครงการ มิไดกระจายผลประโยชนที่ถูกตอง ชอบธรรมไปยัง
ภาคสวนที่ควรไดรับประโยชนอยางแทจริง
สอดคลองกับหลักสอดคลองกับหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล  คือคือ

N  ๑  หลักการมีสวนรวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
N  ๒  หลักความคุมคาในเรื่องของการกระจายประโยชนของโครงการอยาง

เปนธรรมไปยังสวนภาคตาง ๆ 



แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  ๘  ประเภท
๑) ภาระรับผิดชอบ ๒) หลกัการมสีวนรวมของหนวยรับผิดชอบ 
๓) หลักคุณธรรม ๔) หลักความโปรงใส ๕) หลกัความคุมคาในการ
ลงทุนของโครงการ ๖) หลักนิติกรรม ๗) หลกัการมสีวนรวม
ของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและ ๘) หลกัความคุมคา
ในเรื่องของการกระจายผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรม
ไปยังภาคสวนตาง ๆ 



๒. ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  ๘  ประเภท

ทั้งนี้ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในใหคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายใน//ภายนอกภายนอก
๑) ความเสี่ยงดานสังคมและการเมือง
๒) ความเสี่ยงดานการเงิน การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
๓) ความเสี่ยงดานกฎหมาย ความคลุมเครือของกฎหมาย
๔) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีฯ ไมเหมาะสม ลาหลัง
๕) ความเสี่ยงดานการดําเนินการ เชนการขาดแคลนบุคลากร การขาด
แคลนทรัพยากร ขาดแคลนวัตถุดิบ
๖) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม/ธรรมชาติ น้ําทวม แผนดินไหว ฯลฯ



มติมติ  คค..รร..มม..  ๑๙๑๙  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑

เห็นชอบ ใหกระทรวงและสวนราชการตางๆ รับขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  และผูตรวจราชการกระทรวง
ตามรายงานผลการตรวจราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในสวน
ที่เกี่ยวของไปพิจารณา  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ติดตามผลการ
พิจารณาและรวบรวมเพื่อรายงาน ครม. ทราบในโอกาสแรก
ใหขยายขอบเขตของการบูรณาการการตรวจราชการผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงใหครอบคลุม
สําหรับการตรวจราชการกรณีปกติของผูตรวจราชการทั้งหมดเขาไว
ดวยกัน รวมทั้งการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมดวย



มติมติ  คค..รร..มม..  ๑๙๑๙  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑

ใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน กพร.และสวน
ราชการที่เกี่ยวของไปพจิารณากําหนดมาตรการสนับสนุนและ
ผลักดันใหการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของผูตรวจราชการทั้ง
ระบบมีความตอเนื่องยั่งยืน และตอบสนองตอการวัดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับให กพร. กําหนด
เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



มติมติ  คค..รร..มม..  ๑๙๑๙  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  ๒๕๕๑๒๕๕๑
ในปงบประมาณพในปงบประมาณพ..ศศ..๒๕๕๒๒๕๕๒  กระทรวงและสํานักนายกรัฐมนตรีมีแผนการตรวจราชการแบบกระทรวงและสํานักนายกรัฐมนตรีมีแผนการตรวจราชการแบบบูรณาบูรณาการการ  

รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด  ๔๔  นโยบายนโยบาย  
๑. เศรษฐกิจ (๑๖  แผนงาน/โครงการ)
๒. สงัคมและคุณภาพชีวิต  (๑๔ แผนงาน/โครงการ)
๓. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (๗ แผนงาน/โครงการ)
๔. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (๕ แผนงาน/โครงการ) ทัง้หมด ๔๒ 

โครงการ สําหรับกระทรวงมหาดไทยมี ๕ โครงการคือ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน (พช)
๒. โครงการแผนชุมชน (พช)
๓. โครงการเรงรัดออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ (ทด)
๔. โครงการรังวัดทําแผนทีเ่พื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ(ทด)
๕. โครงการจัดซื้อสิง่ของสํารองจายเพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย (ปภ)



ความเสี่ยงความเสี่ยง

คือ สิ่งที่จะมาขัดขวางมิใหการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ
บรรลุตามเปาหมาย โดยอาจจะเปนสิ่งที่เราสามารถควบคุมได และ
นอกเหนือจากการควบคุม (ปญหา/อุปสรรค) โดยสวนราชการที่เปน
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการจะตองเปนผูประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยงวากิจกรรมใดบางที่จะมีความเสี่ยงโดยจะตองวางมาตรการ
ที่จะจดัการกับความเสี่ยงนั้นไวดวย 



โอกาสที่จะเกิดโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)(Likelihood) ผลกระทบผลกระทบ  (Impact)(Impact)

๑. นอย ๑. นอย

๒. คอนขางนอย ๒. คอยขางนอย

๓. ปานกลาง ๓. ปานกลาง

๔. มีแนวโนม ๔. มาก

๕. แนนอน ๕. รุนแรง



ความเสี่ยงความเสี่ยง

การวิเคราะหคาดัชนีความเสี่ยง คือ การนําโอกาส(๑-๕) และผลกระทบ(๑-๕) 
มาคูณกัน ซึ่งในที่นี้กําหนดไวดังนี้

ดัชนีความเสี่ยงดัชนีความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงระดับความเสี่ยง

๑.๐๐ - ๙.๐๐ ระดับยอมรับได

๙.๐๑ - ๑๔.๐๐ ระดับเฝาระวัง

๑๔.๐๑ - ๑๙.๐๐ ระดับเรงรัดจัดการ

๑๙.๐๑ - ๒๕.๐๐ ระดับจัดการโดยเรว็ที่สุด



ความเสี่ยงความเสี่ยง

การตรวจราชการของผูตรวจราชการเพื่อชวยในการขับเคลื่อนนโยบายของการตรวจราชการของผูตรวจราชการเพื่อชวยในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์แหงภารกิจอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงรัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์แหงภารกิจอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกสุดแก
ประชาชนประชาชน  ดังนั้นในดังนั้นในการตรวจราชการจึงใหขอเสนอแนะการตรวจราชการจึงใหขอเสนอแนะในการลดความในการลดความ
เสี่ยงระดับยุทธศาสตรและประเด็นความเสี่ยงตามหลักเสี่ยงระดับยุทธศาสตรและประเด็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลแกบาลแก
หนวยงานรับตรวจหนวยงานรับตรวจ  ตลอดจนผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริงตลอดจนผลักดันใหเกิดการปฏิบัติจริง  เพื่อใหความเพื่อใหความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรบัไดเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรบัได  --  ไมสงผลเสียหายตอเปาหมายไมสงผลเสียหายตอเปาหมายเชิงนโยบายเชิงนโยบาย
ตามแผนบริหารราชการแผนดินตามแผนบริหารราชการแผนดิน



กําหนดการตรวจราชการแบบกําหนดการตรวจราชการแบบบูรณาบูรณาการฯการฯ

แบงออกเปนราย  ๓  รอบ
- รอบที่ ๑ : Project Review : สอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการ  ระหวางเดือนตุลาคม  ๒๕๕๐ - มกราคม  ๒๕๕๒

- รอบที่ ๒ : Progress Review : การติดตามความกาวหนา (การให
ขอเสนอแนะในรอบที่ ๑) ระหวางเดือนกุมภาพันธ - มิถุนายน  ๒๕๕๒

- รอบที่ ๓ : Monitoring/Evaluation : การติดตามและประเมินผล ระหวาง
เดือนกรกฎาคม - กันยายน  ๒๕๕๒  การรายงานผลการตรวจราชการ  ดําเนินการ
เปนรายรอบ  รายเขตระดับโครงการ 



การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง  

ซึ่งในการตรวจราชการผูตรวจราชการฯ(คณะตรวจฯ)ใหขอเสนอแนะ โดยบอกวิธีการ
แกหนวยรับตรวจวาตองดําเนินการแกไขปญหาอยางไรบาง มีวิธีการแกไขในจุดปญหา
ที่ใด มีหนวยงานใดเปนผูดําเนินการแกไข มหีนวยสนับสนุนในการแกไขปญหาจาก
ใคร อยางไร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรที่คนพบ  และเปนเหตุปจจัยที่
นํามาซึ่งความเสี่ยงเปนขั้นตอนเพื่อใหสามารถดําเนินการลดความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลใหแกหนวยรับตรวจได ซึ่งกระบวนการคนหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงให
ใชเกณฑการประเมินตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA :
Public Sector Management Quality Award ) มาประยุกตใชบงบอกเหตุ
ปจจัยของความเสี่ยงนั้นโดยใชเกณฑการประเมินจากระดับความเข็มแข็ง (คาคะแนน
๑ = นอยมาก  ๒ = นอย  ๓  = ปานกลาง ๔ = ดี  ๕  = ดมีาก) ของการ
ดําเนินงานโครงการ โดยใหครอบคลมุในมิติประสิทธิภาพประกอบดวย ๖ หมวดดังนี้



๑๑..  การนําองคกรการนําองคกร ประเมินคาความเข็มแข็งของหนวยรับตรวจ วามีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้หรือไม       
๑.๑ มีการนําผลของโครงการมาปรับปรุงการทํางานหรือไม
๑.๒ มีการแบงหนาที่การทํางานไดอยางเหมาะสม ชัดเจนหรือไม หัวหนา
หนวยปฏิบัติภายในสวนราชการมีความเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองตอโครงการอยางชัดเจนและถูกตองหรือไม
๑.๓ มีการดําเนินงานตามโครงการที่เกิดผลกระทบตอสังคมหรือไม

การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง  



๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ
๒.๑ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินการของโครงการมีความ
เพียงพอหรือไม
๒.๒ โครงการนั้นตอบสนองตอประเด็นนโยบายในระดับจงัหวัด/
กลุมจังหวัดและในระดับกระทรวงรวมทั้งระดับชาติหรือไม
๒.๓ การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมหรือไม(ลงพื้นที่/
เพียงพอ)

การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง  



การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง  
๓. การจัดการกระบวนการ

๓.๑ มีการคําเนินการผิดขั้นตอนหรือไม
๓.๒ มกีารดําเนินการผิดระเบียบหรือไม
๓.๓ ควรลดขัน้ตอนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานหรือไม

๔. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย
๔.๑ การมีสวนรวม กับประชาชน นําความตองการของประชาชนมากําหนดการ
ดําเนินการหรือไม มีการสอบถามและเก็บขอมลูจากประชาชนวาตองการอะไร
หรือไม มีการนําความตองการมากําหนดแนวทาง
๔.๒ การจัดการกับขอรองเรียนจากประชาชน มีการจัดการกับปญหาหรือการ
รองเรียนอยางไร



๕. การจัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
๕.๑ มีขอมลูสนับสนุนการทํางานอยางเพียงพอ (คณุภาพและความเปนปจจุบัน) มี
การประสานและรวมใชขอมลูกบัผูที่เกี่ยวของหรือไม มีการประชาสัมพันธเปดเผย
ขอมลูหรือไม
๕.๒ มกีารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดทําและจัดเก็บฐานขอมลูที่
จําเปนหรือไม

๖. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
ใหผูตรวจราชการหรือคณะตรวจฯพิจารณาจากประเด็นดังนี้ 
๖.๑ เหตุที่ประเมินคาความเข็มแข็งของหมวดนี้ อยูในระดับ (๑-๕) เหตุผลหรือ
หลักฐานสนับสนุนที่
ยกมาอางอิงคืออะไร และมีสวนสัมพันธกับการดําเนินโครงการอยางไร
๖.๒ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการของหนวยรับตรวจหากไมไดแกไข 
ปรับปรุง

การวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยงการวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยเสี่ยง  



การใหขอเสนอแนะแกผูรับตรวจการใหขอเสนอแนะแกผูรับตรวจ  ((หนวยรับตรวจหนวยรับตรวจ))

ในสวนสุดทายที่ผูตรวจราชการหรือคณะในสวนสุดทายที่ผูตรวจราชการหรือคณะ
ตรวจฯตรวจฯ  ควรใหขอเสนอแนะใหควรใหขอเสนอแนะให
ครอบคลุมประเด็นสําคัญตามลําดับดังนี้ครอบคลุมประเด็นสําคัญตามลําดับดังนี้
๑๑..  เห็นสมควรใหใครดําเนินการในเรื่องใดเห็นสมควรใหใครดําเนินการในเรื่องใด
และควรดําเนินการกับใครบางและควรดําเนินการกับใครบาง  ((ถามีถามี))
๒๒..  ควรดําเนินการอยางไรควรดําเนินการอยางไร
๓๓..  หากดําเนินการตามขอเสนอแนะแลวหากดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว
จะชวยลดประเด็นความเสี่ยงใดอยูในจะชวยลดประเด็นความเสี่ยงใดอยูใน
หลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลประเภทใดบาลประเภทใด



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง

ชื่อโครงการ  การพัฒนาศักยภาพผูนําชมุชน กลยทุธ  เพิ่มศกัยภาพผูนําชมุชนในการบรหิารแบบมืออาชีพ
นโยบายยอย  เพิ่มศักยภาพผูนําชาวบาน นโยบายหลัก/ประเดน็ยทุธศาสตร  การเพิ่มขีดความสามารถของผูนําชมุชน
ผลผลิตที่ ๑  ชมุชนสามารถแกไขปญหาของตนเองได งบประมาณ  ๓๒,๗๗๓,๓๐๐ บาท
หนวยงานเจาภาพหลัก  กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวง  มหาดไทย 

ประเภทความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในกจิกรรม
ดําเนนิการใด

ปจจัยเสี่ยง
ภายในตาม

หลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอกตาม
สภาพแวดลอม

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

แนวทาง
การจัดการ

๑. ความเสีย่งดานแนวทาง -ไมสามารถรอรับ -หลักการ ๒ ๒ ๔ - - - -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การดําเนนิงานที่ไม ความตองการในการ มีสวนรวม เพิ่มเตมิจากภาคตีางๆ

สอดคลองกัน พัฒนาศักยภาพของผูนํา

(Key Risk Area) ชุมชนเนื่องจากงบ

๑.๒) ขาดการประสาน ประมาณทีไ่ดรับ

การดําเนนิงานระหวางภาคี ไมเพียงพอ

หุนสวนทีเ่กี่ยวของกับผล

สําเร็จอยางยั่งยืนของ

แผนงาน/โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๔ รวมทั้งสิ้น -

คาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการ = ๔



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง
ชื่อโครงการ  การพัฒนาแผนชมุชน กลยทุธ  พัฒนากระบวนการบรูณาการแผนชมุชน  
นโยบายยอย  พัฒนากระบวนการบูรณาการแผนชมุชน  นโยบายหลัก/ประเดน็ยทุธศาสตร  การขับเคลื่อนแผนชมุชน
ผลผลิตที่ ๑  ชมุชนสามารถแกไขปญหาของตนเองได งบประมาณ  ๓๙,๐๒๕,๐๐๐ บาท
หนวยงานเจาภาพหลัก  กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวง  มหาดไทย 

ประเภทความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในกจิกรรม
ดําเนนิการใด

ปจจัยเสี่ยง
ภายในตาม

หลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความ
เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอกตามสภาพแวดลอม

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

แนวทาง
การจัดการ

๑. ความเสีย่งดานแนวทาง -การปฏิบัตงิานของทมี -หลักการ ๑ ๑ ๑ -กระบวนการบูรณาการ ๒ ๒ ๔ -สรางความเขาใจและชี้แจง

การดําเนนิงานที่ไม ปฏิบัติการระดบัตําบล/ มีสวนรวม แผนชุมชนอาจจะไมไดรับ ความสาํคัญที่ชุมชนจะไดรับ

สอดคลองกัน ระดบัอําเภอบางทมียัง ความรวมมือจากภาคตีางๆเทาทีค่วร แกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและ

(Key Risk Area) ขาดการประสานงานทีด่ี ภาคตีางๆ

๑.๒) ขาดการประสาน เชน การจัดทาํแผน -ประสานความรวมมือใน

การดําเนนิงานระหวางภาคี ปฏิบัติการ การเขา ระดบันโยบายของหนวยงาน

หุนสวนทีเ่กี่ยวของกับผล ปฏิบัตงิานในพื้นที่ ภาคตีัง้แตเริ่มโครงการ

สําเร็จอยางยั่งยืนของ เปนตน -โครงการที่ขอความชวยเหลือ -กําหนดเปนประเด็นการ

แผนชุมชน ในแผนชุมชนอาจจะไมไดรับ ตรวจราชการของผูตรวจ

การสนับสนุนดาํเนนิการจาก กระทรวง/กรม

สวนทีเ่กี่ยวของ เชน แผนพัฒนา

จังหวัด/แผนพัฒนาอําเภอ เปนตน

รวมทั้งสิ้น ๑ รวมทั้งสิ้น ๘

คาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการ = ๘



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง

ชื่อโครงการ  เรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ กลยุทธ  เรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ
นโยบายยอย  ฟนฟูความเชื่อมั่นประเทศ นโยบายหลัก  ฟนฟูความเชื่อมั่นประเทศ
ผลผลิต  โฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน  งบประมาณ  แผนงานวางระบบการถือครองและกําหนดแนวเขตของการใชที่ดิน 
หนวยงานเจาภาพหลัก  สํานักมาตรฐานการออกหนังสอืสําคัญ กรมที่ดิน  กระทรวง  มหาดไทย 

ประเภทความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในกจิกรรม
ดําเนนิการใด

ปจจัยเสี่ยง
ภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอกตามสภาพแวดลอม

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

แนวทาง
การจัดการ

๑. ความเสีย่งดานการ -การจัดทาํแผน -ประชาชน ๑ ๒ ๒ -ตองประสานงานกับ ๔ ๔ ๑๖ -มอบใหศูนยเดินสาํรวจฯ

ตอบสนองความตองการ ปฏิบัตงิานโครงการฯ ใหขอมูลเกี่ยวกับ หนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน ประสานงานกับสํานักที่ดนิ

ที่แทจริงของประชาชน (การกําหนดพื้นทีเ่ดิน แปลงทีด่ินและ กรมปาไม กรมอุททยานฯ จังหวัด/สาขา/สวนแยก เพื่อ

สํารวจ/ขอมูลเกี่ยวกับ เอกสารสิทธิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชใน

แปลงทีด่ินและเอกสาร สํานักงานปฏิรูปทีด่ิน ฯลฯ การดําเนนิการตอไป

สิทธคิลาดเคลื่อน) -จัดสรางฐานขอมลูและ

ปรับปรุงขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ

-คดัลอกหลักฐานที่ดนิเพื่อ

จําหนายหลักฐานเกี่ยวกับ

ที่ดนิ

รวมทั้งสิ้น ๒ รวมทั้งสิ้น ๑๖

คาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการ = ๙



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง
ชื่อโครงการ  รังวดัทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ กลยทุธ  เรงรัดการรังวัดและจดัทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
นโยบายยอย  การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   นโยบายหลัก  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ผลผลิต  โฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน  งบประมาณ  แผนปฏิบัติงานรังวัดและจดัทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรฐั  
หนวยงานเจาภาพหลัก  สํานักจดัการที่ดิน กรมที่ดิน  กระทรวง  มหาดไทย 

ประเภทความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในกจิกรรมดําเนินการ
ใด

ปจจัยเสี่ยง
ภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความ
เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอกตามสภาพแวดลอม

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความ
เสี่ยง

แนวทาง
การจดัการ

๑. ความเสีย่งดานแนวทาง - ขอมูลแปลงทีด่ินภายใน -ขอมูลแปลง ๒ ๓ ๖ -จํานวนผูบุกรุกไมตรงกับ ๔ ๔ ๑๖ -ควบคมุโดยการประสานงาน

การดําเนนิงานไมสอดคลองกัน บัญชีสํารวจที่ไดรับยังมี ที่ดนิในบัญชีสาํรวจ ความจริงและไมทราบวา กับจังหวัดพื้นทีเ่พื่อตรวจสอบ

ขอมูลไมชดัเจนและซ้ําซอน ยังมขีอมูลไมชดัเจน ไดทาํการรังวัดไปแลวหรือไม ขอมูล

เนื่องจากขนาดเนื้อที่แปลง และซ้าํซอน

ที่ดนิ จาํนวนผูบุกรุก

ไมตรงกับความจริงและ

ไมทราบวาไดทาํการรังวัด

ไปแลวหรือไม

๒. ความเสี่ยงดานการ -หนวยงานผูมีหนาที่ - - - -หนวยงานทีเ่กี่ยวของไมทราบ ๒ ๓ ๖ -เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

ตอบสนองความตองการที่ ดูแลรักษาสาธารณประโยชน ที่ตัง้ และหรือไมสามารถชี้ ระดบัพื้นที่เพื่อแกไขปญหา

แทจริงของประชาชน ไมทราบทีต่ั้งและหรือไม แนวเขตได ตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่

สามารถชี้แนวเขตไดถูกตอง สาธารณประโยชน

รวมทั้งสิ้น ๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒

คาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการ = ๖



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง
ชื่อโครงการ  โครงการจัดซือ้สิ่งของสํารองจายเพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภยั กลยุทธ  เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภยัจากสาธารณภัย

โดยใหความชวยเหลือบรรเทาและฟนฟูผูประสบภัย
นโยบายยอย  พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหาร นโยบายหลัก  ความมั่นคงของรฐั
วิกฤติการณทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้น โดยมุงระดมสรรพกําลัง ผลผลิต  ประชาชนไดรับระบบบูรณาการในการเตรียมความพรอมดาน
จากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน แกไข การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรูและทักษะในการ
บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตางๆ เผชิญวิกฤติการณรวมทั้งไดรับการชวยเหลือฟนฟู
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนวยงานเจาภาพหลัก  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวง  มหาดไทย 

ประเภทความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นใน
กิจกรรมดําเนินการ

ใด

ปจจัยเสี่ยง
ภายในตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอกตามสภาพแวดลอม

โอกาส
(๑-๕)

ผล
กระทบ
(๑-๕)

ดัชนี
ความเสี่ยง

แนวทาง
การจัดการ

๑. ความเสีย่งดาน การจัดซื้อสิ่งของ ๑. การจดัซื้อสิ่งของ ๔ ๔ ๑๖ สถานการณภัยทีเ่กดิขึ้นใน ๔ ๔ ๑๖ ๑. ควบคมุกระบวนการ
จัดซื้อ

ภาพลักษณทางการเมือง สํารองจาย สํารองจายเปนการจัดซื้อ ปจจุบันทวคีวามรุนแรงขึ้น ๓ ๔ ๑๒ และคณุภาพของสิ่งของ

สํารองไวเตรียมพรอมรับ และไมตรงตามฤดกูาล สํารองจายใหรัดกุม รวดเร็ว

สถานการณภัยไวลวงหนา ทั่วถึง เปนธรรม และมี

ซึ่งอาจไมตรงกับ คณุภาพ

สถานการณภัยทีเ่กดิขึ้นจริง ๒. เพิ่มรายงานสิง่ของ

๒. ประเภทของสิ่งของ สํารองจายใหสามารถสนอง

สํารองจายไมสามารถตอบ ความตองการขึน้พื้นฐาน

สนองความตองการขั้น (ปจจัย ๔) ใหครบทุกดาน

พื้นฐาน (ปจจัย ๔) ของ

ประชาชนไดครบทกุดาน

รวมทั้งสิ้น ๑๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒

คาเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการ = ๑๔



ตารางวิเคราะหความเสี่ยง

ชื่อโครงการ  สงเคราะหราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ กลยุทธ  เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภยัจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร  เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยภายใน โดยใหความชวยเหลือบรรเทาและฟนฟูผูประสบภัย
ประเทศ และความปลอดภัยจากธรรมชาตแิละสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยง
ระดับยุทธศาสตร

โอกาส
(๑-๕)

อาจเกิดขึ้นใน
กิจกรรม

ดําเนนิการใด

ผลกระทบ
(๑-๕)

อาจสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จโครงการ

ในเรื่องใด

ดัชนี
ความ
เสี่ยง

แนวทางการจดัการ ระดับความสามารถ
ในการจดัการ

(๑-๕)

๑. ความเสีย่งดานแนว

ทางการดาํเนินงานที่ไม

สอดคลองกัน (Key Risk

Area)

๒. ความเสี่ยงดาน ๔ จัดซื้อของสาํรองจาย ๔ ผูประสบสาธารณภัยได ๑๖ ควบคมุกระบวนการและคณุภาพ

ภาพลักษณทางการเมือง รับการชวยเหลือตาม การจัดซื้อสิ่งของสาํรองจายให

(Political Risk) ความตองการเบื้องตน รัดกุม รวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม

๓. ความเสี่ยงดานการ ไมเพียงพอ และมีคณุภาพ

ตอบสนองความตองการ

ที่แทจริงของประชาชน

(Negotiation Risk)



ขอมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

กระทรวงมหาดไทย

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

กระทรวงมหาดไทย































































































๕๐ 

การจัดเก็บขอมูลหลกัฐาน 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จดัเกบ็ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
- ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ - แฟมคูมือการปฏิบัติงาน ๑๐ ป เรียงตามวันเดือนป 
- นายพีระพลธ สําเภา - www.ins.moi.go.th  ที่จัดทํา 

คูมือการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการเพื่อ 

มุงผลสัมฤทธิ์ นวค. ชํานาญการ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๑ 

คณะผูจัดทํา 

 ที่ปรึกษา 
นายดํารงชัย  พุมสงวน 
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 คณะผูจัดทํา 
นางสาวปรียานุช  เจริญผล 
ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ 

นายพีระพลธ  สําเภา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 จัดทํารปูเลม/ออกแบบปก 

  นางสาวปยะดา  เชาวนะคุณ 
                เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

  นางสาวสุชาดา  แสงสิน 

         เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 
 

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