คำนำ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) มีอำนำจหน้ำที่
ในกำรวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร รวมถึ งก ำหนดประเด็ น หั ว ข้ อ
กำรตรวจสอบและประเมิน ผลภำครำชกำร ตลอดจนส่ งเสริม ผลั กดั น สอบทำนและเสนอแนะมำตรกำร
เพื่อให้แต่ละส่วนรำชกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
กำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำนมำ ค.ต.ป. ก ำหนดกลไกและแนวทำงกำรตรวจสอบประเมิ น ผลภำครำชกำรให้ กั บ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) และคณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินผล
ส่วนรำชกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ และควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร
ว่ำได้มีกำรตรวจสอบ และกำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรกำกับดูแล
และควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำรอันจะนำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร สะท้ อน
บทบำทหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit Committee) ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
(Risk Assessment) และส่ ง สั ญ ญำณเตื อ นล่ ว งหน้ ำ (early warning) ไปยั ง ผู้ ก ำหนดนโยบำย ค.ต.ป.
จึงกำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำ ง ๆ และ ค.ต.ป.
ประจำกระทรวง ในประเด็นกำรตรวจสอบ (agenda) ที่สำคัญที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (ongoing process)
เพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
จำกกำรตรวจสอบที่เกิดผลลัพธ์ (impact) สูงต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในวงกว้ำง โดยกำหนดให้
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นผู้กำกับและดูแลกำรตรวจสอบในประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และให้ ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงตรวจสอบในประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจกระทรวงที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรตรวจสอบและเป็นกำรบูรณำกำรกำรตรวจสอบให้
ไปในทิศทำงเดียวกัน
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงถือได้ว่ำ
เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินงำนที่สำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน ผลได้
นำไปใช้ประกอบกำรดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้กำรตรวจสอบและประเมินผลตำม
บทบำทและหน้ำที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.)
มกรำคม ๒๕๖๔
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๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๑.๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
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๒.๑ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป.
๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๓.๑ แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๓.๒ ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ภำคผนวก ก ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภำคผนวก ข แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ภำคผนวก ค แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
รอบ ๖ เดือน
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ภำคผนวก ง แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ภำคผนวก จ แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
(ถ้ำมี)
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แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ำยบริหำรในกำรติดตำม
ประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนของส่ วนรำชกำรเพื่อให้ สำมำรถบรรลุผ ลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ
ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของหน่วยงำน และนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินผลมำใช้
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน รวมถึงนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบำยเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบ
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำย และช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ มแข็งของส่วนรำชกำรให้มีระบบกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสำธำรณชนต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
ผลงำนของส่ วนรำชกำรว่ำได้มี กำรตรวจสอบและกำกับ ดูแ ลอย่ ำงรอบคอบถึงประสิ ท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิผ ล
ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม และคุณภำพของกำรบริหำรงำนภำครัฐอันจะนำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์ต่อประชำชน
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มุ่งเน้นให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ดำเนินกำรตรวจสอบในเชิงลักษณะกำรป้องกัน
และประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อรำยงำนข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐ เพื่อมิให้เกิด
ควำมผิดพลำดหรือลดผลกระทบในวงกว้ำง โดยดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในประเด็นที่อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร (ongoing process) และต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยในยุทธศำสตร์ชำติ
และในกำรประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓ มีข้อสังเกตว่ำประเด็นกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นประเด็นที่
กระจัดกระจำยและยังไม่สะท้อนภำพผลกระทบในวงกว้ำง (impact) โดยประเด็นกำรตรวจสอบควรต้องเป็น
ประเด็นที่มีควำมสำคัญสูง และเป็นไปในทิศทำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยส่วนรำชกำรในลักษณะกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนร่วมกัน (Joint KPIs) และควรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๑.๑ หลักกำรและกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร สะท้อน
บทบำทหน้ ำที่ ในกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลในระดั บ ชำติ (Audit Committee) จึ ง ก ำหนดเป้ ำหมำย
ในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง โดยให้ อ.ค.ต.ป.
คณะต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพในกำรกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และถ่ำยทอด (top down) ไปยัง ค.ต.ป.
ประจำกระทรวง และให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจของกระทรวง
ที่สนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เพื่อให้กำรตรวจสอบและประเมินผลมุ่งไปสู่
ทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน ในประเด็นกำรตรวจสอบที่สำคัญ (agenda) นโยบำยเร่งด่วน (hot issue)
หรือนโยบำยสำคัญ (flagship) และให้ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบ
สูงต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และแก้ไขปัญหำกำรขำดกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐ โดยมีควำมสัมพันธ์ของกำรดำเนินกำรตรวจสอบดังภำพ

๒
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเน้น
กำรตรวจสอบในภำรกิจ/โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (ongoing process) เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง
เพื่อเป็ น กำรส่ งสั ญ ญำณเตือนล่ วงหน้ำ (early warning) ไปยังผู้ กำหนดนโยบำย โดยมีขั้นตอนกำรกำหนด
ประเด็นกำรตรวจสอบ ดังนี้
๑.๑ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กำหนด
ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ และควำมเชื่อมโยง
ของกำรตรวจสอบระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ในลักษณะของห่วงโซ่คุณค่ำ
(Value Chain)
๑.๒ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจหลักของ
กระทรวง โดยประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เสนอต้องมีกิจกรรม/กำรดำเนินงำนที่สำคัญ ที่สนับสนุนประเด็น
กำรตรวจสอบหลั กของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และมีควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หรือเป็ นกิจกรรม/โครงกำรที่ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หรือมีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่สำคัญตำมเอกสำรของหน่วยงำนกลำง อำทิ สำนักงบประมำณ สำนักงำน
ก.พ.ร. สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น
ทั้งนี้ หำก ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมีภำรกิจตำมห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรตรวจสอบหลักในหลำกหลำยประเด็น อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นผู้คัดเลือก หรือเพิ่มเติมประเด็น
กำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรตรวจสอบ ฯ
๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบประเมินผลภำครำชกำร
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนด
ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก จำนวน ๘ ประเด็น โดยมีคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรตรวจสอบ ดังนี้
ประเด็นกำรตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๑. กำรจัดเตรียมมำตรกำร
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- แผนแม่บทที่ ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ทั้งระบบ

อ.ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑
(รองศำสตรำจำรย์กุลภัทรำ
สิโรดม)

๒. กำรส่งมอบงำนบริกำร
สำธำรณะทำงสังคม
อย่ำงทั่วถึงเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม
- แผนแม่บทที่ ๑๗ ควำมเสมอภำคและ
หลักประกันทำงสังคม

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒
(นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)

๓. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓
ในกำรแข่งขัน
(รองศำสตรำจำรย์วรำกรณ์
สำมโกเศศ)
- แผนแม่บทที่ ๕ กำรท่องเที่ยว

๔
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นกำรตรวจสอบ
ควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ
อ.ค.ต.ป.
๔. ระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำน ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(นำยทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล)
กำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูล - แผนแม่บทที่ ๒๐ กำรบริกำรประชำชน
(Data Governance)
และประสิทธิภำพภำครัฐ
๕. กำรขับเคลื่อนพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก
(OTOP/SME)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒
ในกำรแข่งขัน
(นำยประสัณห์ เชื้อพำนิช)
- แผนแม่บทที่ ๘ ผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่
- แผนแม่บทที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐำนรำก

๖. กำรพัฒนำศักยภำพของ
เกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำร

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๓
ในกำรแข่งขัน
(รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์
- แผนแม่บทที่ ๓ กำรเกษตร
ภูมิรัตน)
- แผนแม่บทที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐำนรำก

๗. ประสิทธิภำพของระบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔
ฐำนข้อมูลในกำรดำเนินงำน ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(นำยมนัส แจ่มเวหำ)
สวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบ
- แผนแม่บทที่ ๒๐ กำรบริกำรประชำชน
หลักประกันสุขภำพ
และประสิทธิภำพภำครัฐ
๘. กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมือง
น่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม
- แผนแม่บทที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะ

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
(ศำสตรำจำรย์กิตติคุณบวรศักดิ์
อุวรรณโณ)

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
มีประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
๑.๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ - ๓ อ.ค.ต.ป.
เฉพำะกิจ คณะที่ ๑ - ๔ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม จังหวัดได้ รับ มอบหมำยให้ เป็ น เจ้ำภำพหลั กใน ๘ ประเด็ น
ได้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ และคัดเลือกประเด็นตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำ

๕
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระทรวงต่ำง ๆ เพื่อกำหนดห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain)๑ ตำมประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และบูรณำกำร
กำรตรวจสอบร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ดังนี้
(๑) ประเด็น : กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ (รองศำสตรำจำรย์กุลภัทรำ สิโรดม)
(๑.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรตั้งแต่กำรจัดกำรน้ำ กำรติดตำมสถำนกำรณ์ มำตรกำรป้องกัน กำรช่วยเหลือ
ในขณะเกิดภัยและกำรฟื้นฟูหรือเยียวยำภำยหลังเกิดภัย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งและอุทกภัย
รวมถึงข้อควรปฏิ บั ติเมื่อเกิดภั ย ดังกล่ ำวขึ้ น เพื่อ ให้ ข้อเสนอแนะในกำรบริห ำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน หรือ
แนวทำงแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
(๑.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติ ด ตำม ตรวจสอบภำพรวมประสิ ท ธิ ภ ำพและควำมคุ้ ม ค่ ำ ของ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งและอุทกภัยในภำคครัวเรือน
และภำคกำรเกษตร ตั้งแต่ กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำ กำรจัดกำรน้ำสำหรับใช้ในด้ำนต่ำง ๆ กำรบริหำรจัดกำร
เมื่อเกิดภัย และกำรช่วยเหลือหรือฟื้นฟูตลอดจนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลน้ำเพื่อกำรเตือนภัย และกำรตัดสินใจ
(๑.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมิ น ผลในประเด็น กำรจัด เตรียมมำตรกำร
รองรับ ภั ย แล้ งและอุท กภั ย ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวงคณะที่ ๑ (รองศำสตรำจำรย์ กุ ล ภั ท รำ สิ โรดม)
มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๗ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๗ ประเด็น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ค.ต.ป.
ค.ต.ป.นร.
ค.ต.ป.อว.
ค.ต.ป.ทส.
ค.ต.ป.พน.
ค.ต.ป.กษ.
ค.ต.ป.กห.

๗. ค.ต.ป.ดศ.

๑

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งประเทศอย่ำงเป็นระบบ
๒) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
๓) กำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำให้ประชำชนในพื้นที่นอกเขตชลประทำน
๔) กำรติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร
๕) กำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน้ำ
๖) กำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีเกิดภัยแล้งและอุทกภัยของศูนย์บรรเทำ
สำธำรณภัยของกระทรวงกลำโหม
๗) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ

รำยละเอียดห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain) ตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ตำมเอกสำรภำคผนวก ก

๖
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประเด็น : กำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพื่อลด
ควำมเหลื่อมลำในสังคม
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๒ (นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่อติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร และจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร
(๒.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติดตำม ตรวจสอบกำรมีหลักประกันของทุกกลุ่ม/วัย ทั้งด้ำนสุขภำพ
กำรศึกษำ รำยได้ และควำมเป็นอยู่ เพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย
(๒.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะ
ทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๒ (นำงสำววลัยรัตน์
ศรีอรุณ) มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๗ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๙ ประเด็น ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.พม.
๒. ค.ต.ป.ยธ.

๓. ค.ต.ป.ศธ.
๔.
๕.
๖.
๗.

ค.ต.ป.อว.
ค.ต.ป.รง.
ค.ต.ป.สธ.
ค.ต.ป.มท.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม
๒) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมำภิบำล
และโครงกำรขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบำลดิจิทัล
๓) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกลุ่มเปรำะบำงและ
ด้อยโอกำสในสถำนที่ควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กระทรวงยุติธรรม
๔) กำรเชื่อมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลผู้กระทำผิดในระบบงำนพัฒนำพฤตินิสัย
กระทรวงยุติธรรม
๕) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
๖) กำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
๗) กำรขยำยหลักประกันสังคมตำมมำตรำ ๔๐
๘) กำรพัฒนำบริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสร้ำงเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
๙) กำรสร้ำงหลักประกันรำยได้และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร
ทำงสังคมให้แก่กลุ่มเปรำะบำงในท้องถิ่น

๗
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ประเด็น : กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
เจ้ ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์ว รำกรณ์
สำมโกเศศ)
(๓.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่ อบูรณำกำรกำรตรวจสอบด้ำนกำรท่ องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน
ระหว่ำง อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity Building) ที่เน้น
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส่งเสริมกำรตระหนักรู้ทำงสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ รวมถึงเป็นกำรพัฒนำ
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นโดยกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก (Local Economy) และกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
(๓.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
เป็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่งเน้ นเป้ำหมำย
ในเรื่ อ งของกำรพั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำงยั่ งยื น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ แ ละแผนแม่ บ ทภำยใต้
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ โดยขอบเขตของกำรพั ฒ นำกำรท่ องเที่ ย วอย่ ำงยั่ งยืน พิ จ ำรณำจำกหลั ก กำรส ำคัญ ของ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรท่ องเที่ ยวอย่ ำงยั่ งยื นของ UNWTO เช่ น ควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิ จ กำรลงทุ นและ
กำรแข่งขัน กำรจ้ ำงงำน งำนที่ มีคุ ณ ค่ำและทุ นมนุษ ย์ กำรลดควำมยำกจน และควำมยั่งยืน ทำงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม
(๓.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรพัฒ นำกำรท่องเที่ ย ว
อย่ำงยั่งยืน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์วรำกรณ์ สำมโกเศศ) มี ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๘ ประเด็น ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.กก.
๒. ค.ต.ป.คค.
๓. ค.ต.ป.ทส.
๔. ค.ต.ป.วธ.
๕. ค.ต.ป.รง.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) ควำมปลอดภัยและกำรอำนวยควำมสะดวก
๒) คุณภำพแหล่งท่องเที่ยว
๓) ระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
๔) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมเพื่ออำนวยควำมสะดวก
กำรเดินทำง สนับสนุนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
๕) กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
๖) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและฝุ่น PM 2.5
๗) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๘) กำรพัฒนำทักษะแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร

๘
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔) ประเด็น : ระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : กำรจัดทำ
ธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance)
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑ (นำยทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
(๔.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่อติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำน
และบริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของกำรสนับสนุนให้หน่ว ยงำนภำครัฐมีมำตรกำรและ
แนวปฏิ บั ติ ในธรรมำภิ บ ำลข้ อ มู ล (Data Governance) และบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผล มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรนำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล สำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำนได้ ร่วมถึงให้เป็นไป
ตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้เป็นมำตรฐำน เพื่อนำไปสู่กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภำครัฐระหว่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมั่นคงปลอดภัยและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสม
(๔.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์ ก ำรมหำชน) ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรบริห ำรงำนและบริ กำรภำครัฐ ผ่ ำนระบบดิ จิ ทั ล พ.ศ. ๒๕๖๒
ในส่วนที่ต้องจัดทำหลักเกณฑ์ และมำตรฐำนกลำงของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่หน่วยงำนรัฐอื่น เพื่อนำไปสู่กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัย
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล และตรวจสอบกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของหน่วยงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและ
บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ให้มีกำรกำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรบริห ำรจั ดกำรข้อมูลภำครัฐทุกขั้นตอนเพื่ อให้ กำรได้มำและกำรนำข้อมูล ของหน่วยงำนของรัฐไปใช้
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และมั่นคงปลอดภัย
(๔.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : กำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑
(นำยทวีศักดิ์ กออนันตกูล) มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๔ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น
ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.นร.
๒. ค.ต.ป.กค.
๓. ค.ต.ป.มท.
๔. ค.ต.ป.ดศ.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) และกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(๑๑๖๖)
๒) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและจัดหำรำยได้ของกระทรวงกำรคลัง
ในภำวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
๓) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนของศูนย์ดำรงธรรม
๔) กำรบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล

๙
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๕) ประเด็น : กำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME)
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒ (นำยประสัณห์ เชื้อพำนิช)
(๕.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่ อ ตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในกำรยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐำนรำกให้ มี ศั ก ยภำพและขี ด ควำมสำมำรถเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ป ระชำชน และ
ผู้ประกอบกำรได้ประโยชน์จำกกำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME)
(๕.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับ
(๕.๒.๑) กำรสร้ำงองค์ ค วำมรู้เพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะผู้ ป ระกอบกำรให้
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดและต่อยอดงำนวิจัยภูมิปัญญำ
ท้ อ งถิ่ น และองค์ ค วำมรู้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรหนี้ สิ น ที่ จ ะน ำไปสู่ ก ำรออมเพื่ อ เป็ น ทุ น และหลั ก ประกั น
ในกำรลงทุน รวมทั้ง กำรพัฒ นำเยำวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบธุรกิจโดยเฉพำะ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนำคต.
(๕.๒.๒) กำรวำงแผน กำรเริ่มต้นธุรกิจ และกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต
ซึ่งจะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขออนุญำตประกอบกิจกำร กำรขออนุญำตจัดตั้งโรงงำน กำรขออนุญำต
ก่อสร้ำง กำรขอไฟฟ้ำ ประปำ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร/วัตถุดิบ รวมทั้งกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
(๕.๒.๓) กำรผลิ ต กำรแปรรูป กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม เพื่อให้ ผู้ป ระกอบกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม
รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
(๕.๒.๔) กำรพัฒนำ และส่งเสริมด้ำนกำรตลำด เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
แบบบูรณำกำร ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ตลำด กำรสร้ำง Branding กำรให้บริกำรหลังกำรขำย ไปจนถึงกำรขยำย
ช่องทำงใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีกำรเชื่อมโยงกับหลำยภำคส่วน และกำรทำตลำดกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ
(๕.๒.๕) กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ และกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
กำรยอมรับในผลิตภัณฑ์ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
(๕.๒.๖) กลไกและกำรบริหำรจัดกำร (OTOP/SME) ที่มีประสิทธิภำพ
เพื่ อสนั บ สนุ น กำรขับ เคลื่ อนพั ฒ นำเศรษฐกิ จฐำนรำก (OTOP/SME) ทั้ งกำรกำหนดยุ ท ธศำสตร์ แผนงำน
กำรส่งเสริมเครือข่ำยผู้ผลิต กำรส่งเสริมสิ่งที่เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพขีดควำมสำมำรถเศรษฐกิจฐำนรำก และ
กลไกกำรขับเคลื่อน
(๕.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมิ น ผลในประเด็ น กำรขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นำ
เศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME) ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒ (นำยประสั ณ ห์ เชื้อพำนิช ) มี ค.ต.ป.
ประจำกระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๕ ประเด็น ดังนี้

๑๐
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.กต.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค.ต.ป.พณ.
ค.ต.ป.อก.
ค.ต.ป.อว.
ค.ต.ป.กษ.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศเพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของไทย
๒) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
๓) กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรระดับชุมชน
๔) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
๕) กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
(๖) ประเด็ น : กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของเกษตรกรเพื่ อเตรี ย มไปสู่ ก ำรเป็ น

ผู้ประกอบกำร
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน)
(๖.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่ อ ตรวจสอบกำรด ำเนิ น กำร หรื อ มำตรกำรส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น
กำรพัฒ นำศักยภำพของเกษตรกรและผู้ที่จะเข้ำสู่อำชีพเกษตรกรในกำรพัฒ นำไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรเกษตรที่มีควำมเข้มแข็งและมีรำยได้มั่นคง
(๖.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
ควำมครบถ้วน/เพียงพอในกำรดำเนินกำร มำตรกำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรและ
ผู้ ที่ จ ะเข้ ำสู่ อำชีพ เกษตรกร โดยมี เกษตรกรกลุ่ มเป้ ำหมำย ประกอบด้ว ย เกษตรกรและทำยำทเกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษำ และผู้ที่สนใจประกอบอำชีพเกษตรกร
(๖.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรพั ฒ นำศักยภำพของ
เกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร ของ อ.ค.ต.ป. คณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน)
มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๕ ประเด็น ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.กษ.
๒. ค.ต.ป.พณ.
๓. ค.ต.ป.ศธ.
๔. ค.ต.ป.อก.
๕. ค.ต.ป.อว.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) กำรยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร
๒) กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์
๓) กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเกษตรและประมงสู่กำรเกษตร
อัจฉริยะ
๔) กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร
๕) กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร

๑๑
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๗) ประเด็น : ประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ :
ระบบหลักประกันสุขภำพ
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔ (นำยมนัส แจ่มเวหำ)
(๗.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรดำเนินงำน
สวัสดิกำรภำครัฐ ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภำพ (ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคม
และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร) และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ฐำนข้อมูลในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลักประกันสุขภำพ
(๗.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติด ตำม ตรวจสอบภำพรวมประสิ ท ธิภ ำพของระบบฐำนข้ อ มู ล ใน
กำรดำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภำพ ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตำย
(๗.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมิน ผลในประเด็ นประสิ ท ธิภ ำพของระบบ
ฐำนข้อมูลในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลั กประกันสุขภำพ ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔
(นำยมนัส แจ่มเวหำ) มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๓ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.สธ.
๒. ค.ต.ป.รง.
๓. ค.ต.ป.กค.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
๒) โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ำของ ๓ กองทุน
๓) ระบบประกันสังคม
๔) ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
(๘) ประเด็น : กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อ

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศำสตรำจำรย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
(๘.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
เพื่ อตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรส่ งเสริม
และสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำเมื องศู นย์ กลำงทำงเศรษฐกิ จให้ เป็ นเมื องน่ ำอยู่ เพื่ อกำรพั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื นในพื้ นที่
เมืองเป้ ำหมำยตำมแผนแม่บทที่ ๖ พื้ น ที่ และเมื อ งน่ ำอยู่ อัจ ฉริย ะ เพื่ อ ให้ เกิ ดกำรกระจำยควำมเจริญ และ
ลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติอย่ำงยั่งยืน
(๘.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ในกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ของแต่ละเมือง ด้ำนกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ของศูนย์ เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะในเมือง กำรพัฒ นำระบบขนส่งมวลชน

๑๒
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขนำดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบกำรสัญจรหลักรวมถึงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม สื่อสำร และดิจิทัล
ที่ทันสมัย กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต และส่ง เสริมศักยภำพของ
ประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ รวมถึงจัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจำนวนประชำกร มุ่งเน้น
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และสนับสนุนพลังงำนสะอำดที่มีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม
(๘.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็น กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) มี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๔ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น ดังนี้
ค.ต.ป.
๑. ค.ต.ป.มท.
๒. ค.ต.ป.คค.

๓. ค.ต.ป.พน.
๔. ค.ต.ป.อก.

ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑) จัดทำแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
แต่ละเมือง
๒) กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำงและกำรพัฒนำสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ
ไปสู่ภูมิภำค
๓) กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดเล็ก ๑๐ กลุ่ม
๔) กำรจัดกำรมลพิษอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
ในพื้นที่

๑.๒.๒ กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๔ กำหนดให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเสนอประเด็น
กำรตรวจตำมภำรกิจกระทรวง ๒ แนวทำง ประกอบด้วย
(๑) ประเด็นกำรตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.
คณะต่ำง ๆ
(๒) ประเด็นกำรตรวจสอบตำมภำรกิจที่สำคัญของกระทรวง (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ในกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค.ต.ป.
พิจำรณำให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเพื่อสนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลัก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ได้รับมอบหมำย ซึ่งหำกประเด็นกำรตรวจสอบที่
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเสนอไม่สอดคล้ องกับกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
อำจกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. เพื่อมอบหมำย
(top down) ให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงตรวจสอบได้ และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง สำมำรถเสนอประเด็น
กำรตรวจสอบตำมภำรกิจที่สำคั ญของกระทรวงเพิ่มเติมนอกเหนือจำกประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
ประเด็นกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จ ำนวน ๒๐ กระทรวง มี ป ระเด็ น กำรตรวจสอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๔๖ ประเด็น ดังนี้

๑๓
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๑. ค.ต.ป. ประจำสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

๒. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กลำโหม

๓. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรคลัง

๔. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ

๕. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ประเด็นกำรตรวจสอบ
๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทั้งประเทศอย่ำงเป็นระบบ
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (๑๑๖๖)
๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม/ตำมภำรกิจกระทรวง
- กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร
๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีเกิดภัยแล้งและอุทกภัย
ของศูนย์บรรเทำสำธำรณภัยของกระทรวงกลำโหม
๒.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ
๓.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและจัดหำรำยได้ของ
กระทรวงกำรคลังในภำวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
- ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
๓.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๔.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศเพื่อยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของไทย
๔.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนกำรต่ำงประเทศของไทย
อย่ำงมีเอกภำพและบูรณำกำร
๕.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- ควำมปลอดภัยและกำรอำนวยควำมสะดวก
- คุณภำพแหล่งท่องเที่ยว
- ระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
๕.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี -

๑๔
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๖. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

๗. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๘. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
คมนำคม

๙. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๐. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นกำรตรวจสอบ
๖.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม
- โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร พม. ให้ทันสมัยด้วย
หลักธรรมำภิบำล และโครงกำรขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบำลดิจิทัล
๖.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๗.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน้ำ
- กำรยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร
- กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
๗.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๘.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำงและกำรพัฒนำ
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงจำก
กรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภำค
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมเพื่ออำนวยควำมสะดวก
กำรเดินทำง สนับสนุนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
๘.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๙.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ำให้ประชำชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน
- กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ
- กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรแก้ไขปัญหำหมอก ควัน และฝุ่น PM 2.5
๙.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๐.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
- กำรบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล
๑๐.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี -

๑๕
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๑๑. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
พลังงำน

๑๒. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
พำณิชย์

๑๓. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
มหำดไทย

๑๔. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ยุติธรรม

๑๕. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
แรงงำน

ประเด็นกำรตรวจสอบ
๑๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร
- โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ๑๐ กลุ่ม
๑๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์
- กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก
๑๒.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๓.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- จัดทำแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสม
ของพื้นที่แต่ละเมือง
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน
ของศูนย์ดำรงธรรม
- กำรสร้ำงหลักประกันรำยได้และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร
ทำงสังคมให้แก่กลุ่มเปรำะบำงในท้องถิ่น
๑๓.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๔.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
กลุ่มเปรำะบำงและด้อยโอกำสในสถำนที่ควบคุมของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชน กระทรวงยุติธรรม
- กำรเชื่อมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลผู้กระทำผิดในระบบงำนพัฒนำ
พฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม
๑๔.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๕.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรขยำยหลักประกันสังคมตำมมำตรำ ๔๐
- โครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร
- ระบบประกันสังคม
๑๕.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี -

๑๖
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๑๖. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
วัฒนธรรม
๑๗. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

๑๘. ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงศึกษำธิกำร

๑๙. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
สำธำรณสุข

ประเด็นกำรตรวจสอบ
๑๖.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
๑๖.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม
๑๗.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ
- กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
- กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
- กำรสนับสนุนทุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
๑๗.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- กำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ
- ควำมร่วมมือของหน่วยงำนในระบบวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
- กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑๘.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเกษตรและประมง
สู่กำรเกษตรอัจฉริยะ
๑๘.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี ๑๙.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
- โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ำของ ๓ กองทุน
- กำรพัฒนำบริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสร้ำงเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย
๑๙.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี -

๑๗
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๒๐. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
อุตสำหกรรม

ประเด็นกำรตรวจสอบ
๒๐.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
- กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร
- กำรจัดกำรมลพิษอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพื้นที่
- กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรระดับชุมชน
๒๐.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่มี -

ทั้ ง นี้ นอกจำกประเด็ น กำรตรวจสอบข้ ำ งต้ น ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ค.ต.ป. ได้มีควำมเห็นว่ำควรเพิ่มประเด็นกำรตรวจสอบของหน่วยงำนภำครัฐหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Post Covid-19) เนื่องจำกส่วนรำชกำรต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรั บ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น โดยเป็ น กำรผนวกกั บ ประเด็ น กำรตรวจสอบที่ ด ำเนิ น กำรในปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องนำประเด็นเรื่อง Post Covid-19 มำเป็นประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม

๒. แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๒.๑ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
เพื่อให้กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลประเด็นกำรตรวจสอบที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ค.ต.ป. กำหนดให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล
ใน ๓ แนวทำง ประกอบด้วย
แนวทำงที่ ๑ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Management) เป็นกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น และส่งสัญญำณเตือน (warning
signal) หรือจัดทำรำยงำนข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดหรือลดผลกระทบ
ในวงกว้ำง โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกปัจจัยเสี่ยง ๖ ด้ำน ประกอบด้วย
กำรประเมินควำมเสี่ยง
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
(Strategic Risk)
๒. ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรดำเนินงำน/ปฏิบัติกำร
(Operational Risk)










ตัวอย่ำงประเด็น
ควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดนโยบำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรงำน
ควำมเสี่ยงจำกกำรนำนโยบำย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร/อัตรำกำลัง (People risk)
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงำน หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
(Process risk)
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Technology risk)

๑๘
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กำรประเมินควำมเสี่ยง
๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(Financial Risk)

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ
(Compliance Risk)
๕. ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
เชิงนโยบำย








ตัวอย่ำงประเด็น
ควำมเสีย่ งจำกงบประมำณที่ได้รับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกที่กระทบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ควำมเสี่ยงด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรขัดข้องในกำรดำเนินงำนตำมกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตโครงกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
ที่มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กำรเมืองและ
ควำมมั่นคงของประเทศ ตำมแนวทำงของแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. ควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ
(ถ้ำมี)
แนวทำงที่ ๒ กำรประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ตำมหลั ก Good Governance เป็ น กำรตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมประเด็ น ที่ คั ดเลื อก โดยกำรประเมิ นกำรท ำงำนของส่ วนรำชกำรว่ ำได้ ด ำเนิ นงำนโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ๕ ด้ำนที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขของประชำชน ดังนี้
หลักธรรมำภิบำล
๑. ประสิทธิภำพ (efficiency)

นิยำม
กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับผลผลิต

๒. ประสิทธิผล (effectiveness)

กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์

๓. ควำมโปร่งใส (transparency) กำรเปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรที่จำเป็นและเชื่อถือได้ต่อประชำชน
๔. กำรมีส่วนร่วม (participation)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน มีส่วนในกำรรับรู้ เข้ำใจ ให้ควำมเห็น
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน
๕. ควำมคุ้มค่ำ (value for money) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ

๑๙
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวทำงที่ ๓ หลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle)
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยต้องเป็นไปตำมหลัก PDCA
หลัก PDCA
กำรวำงแผน (plan)
กำรนำไปปฏิบัติ (do)
กำรติดตำม (check)
กำรดำเนินกำร (act)

นิยำม
กำรวำงแผนโดยกำรกำหนดเป้ำหมำยและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตำมควำมต้องกำร
กำรปฏิบัติ/ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
กำรตรวจติดตำม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนกำรทำงำนว่ำเป็นไปตำมแผนงำน
และเป้ำหมำย
กำรดำเนินกำรปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง

๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถกำหนดแนวทำง วิธีกำร และขั้นตอนกำรตรวจสอบตำม
ประเด็นกำรตรวจสอบได้ตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยต้องนำเสนอถึงบริบทหลักของกำรดำเนิน งำนที่
เชื่อมโยงกันระหว่ำงส่วนรำชกำร และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรมีส่วนร่วม
และควำมโปร่ งใสของกำรด ำเนิ น งำนของภำครั ฐ เพื่ อ แสดงถึงข้ อค้ น พบ/ควำมเสี่ย งที่ เกิ ดขึ น ปั ญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำมำรถนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินผล
ไปใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบำยเพื่อเป็นข้ อมูลสำคัญ
ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย
๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จ ริง
ค.ต.ป. จึงได้กำหนดระบบกำรรำยงำนผลดังกล่ำว ดังนี้
๓.๑ แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.
คณะต่ำง ๆ กำหนดแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล๒ ออกเป็น ๓ รำยกำร ประกอบด้วย
(๑) แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ ยงเพื่อ ส่ งสั ญ ญำณเตือน (early
warning)
(๒) แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน
(๓) แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์
๒

กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น รำยละเอียดแบบรำยงำนต่ำง ๆ ตำมเอกสำรภำคผนวก ข
ภำคผนวก ค และภำคผนวก ง

๒๐
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๓.๒.๑ กำรรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมิ น ควำมเสี่ ย งเพื่ อ ส่ งสั ญ ญำณเตื อ น
(early warning)
ในกรณีที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ มีข้อค้นพบที่เป็น
ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำน หรือมีข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ไขที่จำเป็นเร่งด่วน และต้องกำรนำเสนอ
ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ทุ กช่วงเวลำ เพื่ อลดควำมเสี่ยงและส่งสั ญ ญำณเตือน (early warning) ได้อย่ำง
ทันท่วงที โดยสำมำรถจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
https://paec.opdc.go.th ตลอดเวลำ
๓.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(๑) ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน ในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th โดยในส่ ว นของประเด็น กำรตรวจสอบเพื่ อสนั บ สนุ น
กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ ำ ง ๆ โดยทำงส ำนั ก งำน ก.พ.ร. จะจั ด ส่ ง ให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่ ำ งๆ
ด ำเนิ น กำรสรุ ป และวิเครำะห์ ผ ลกำรตรวจสอบตำมประเด็ น กำรตรวจสอบ ทั งนี ในส่ วนของประเด็ น
กำรตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งเป็ น งำนตำมภำรกิ จ กระทรวงให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เสนอรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งสำเนำให้ปลัดกระทรวง และสำนักงำน ก.พ.ร. แต่หำกเห็นว่ำรำยงำนดังกล่ำว
มี ข้ อค้ นพบที่ ส ำคัญและจ ำเป็ นเร่งด่ วนต้ อ งเสนอต่ อ ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ ทั น ที ผ่ ำ นกำรรำยงำน
กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning signal)
(๒) อ.ค.ต.ป. คณะต่ำ ง ๆ เสนอรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือนในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th โดยด ำเนิ น กำรสรุป และวิเครำะห์ ก ำรตรวจสอบตำม
ประเด็นที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจัดส่งมำ
๓.๒.๓ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(๑) ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ในเดือนกรกฏำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th พร้ อ มรำยละเอี ย ดสรุ ป แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ ในส่วนของประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงำนตำมภำรกิจกระทรวง
ให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งสำเนำให้ปลัดกระทรวง และ
สำนักงำน ก.พ.ร.
ทังนี ในกำรรำยงำนฯ ขอให้มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต เพิ่มเติม
โดยเป็นกำรรำยงำนโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ดำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลในแต่ละปีงบประมำณ ที่มีวงเงินตังแต่ ๕๐๐ ล้ำนบำท หรือ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท
ขึนไป รำยละเอียดตำมภำคผนวก ง ในคู่มือแนวทำงฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูป
ที่สำคัญ (Big Rock) ตำมมติของคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ ในกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกันกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตำม
กรอบแนวทำงตำม (ร่ ำ ง) แผนปฏิ รู ป ด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ

๒๑
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ฉบับปรับปรุง) ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
เป็ น หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบหลั ก โดยที่ แ นวทำงตำมแผนปฏิ รู ป ฯ ได้ กำหนดให้ ค.ต.ป. ต้อ งดำเนิ น กำร
ในขันตอนหลังเสร็จสินโครงกำร (Post Project Implementation) ที่จะต้องประเมินผลโครงกำรและ
รำยงำนเพื่อกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันในวงจรต่อไป โดยมีกำรกำหนดตัวชีวัดในกำรดำเนินกำร คือ
"ร้อยละของหน่วยงำนที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์ที่กำหนดต้องรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลังเสร็จสินโครงกำร ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภำยในปี ๒๕๖๕
ทังนี สำนักงำน ปปท. อำจมีกำรกำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง หรือแนวทำงในกำรดำเนินกำร
เรื่องนีเพิ่มเติม ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จะแจ้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเพื่อดำเนินกำรต่อไป
(๒) อ.ค.ต.ป. คณะต่ ำ ง ๆ เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิน ผล
ภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ในเดือนตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th ทังนี กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ ค.ต.ป.
ขอให้แนบไฟล์เอกสำรเล่มรำยงำนที่เป็นไฟล์ PDF และ Word ด้วย
อนึ่ง หำก อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมีผลกำรดำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ขอให้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวเป็นรำยไตรมำส
ผ่ ำ นทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th
รำยละเอียดแบบรำยงำนตำมภำคผนวก จ

ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร

๒๒
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๓
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
เพื่อให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิด กำรทำงำน
แบบบูรณำกำร และเป็นประโยชน์กับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ขอให้ ค.ต.ป.ประจำ
กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และที่เห็ นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรตวจสอบและ
ประเมิ นผลภำครำชกำรร่ วมกั น โดยสนั บ สนุ น ข้อ มู ล ผ่ ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th ตำมรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่สำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให้
โดยที่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเน้นกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ฝ่ำ ยเลขำนุกำรฯ จึงได้กำหนด
รูปแบบกำรทำงำนร่วมกัน ดังนี้
๔.๑ กำรชีแจงวิธีกำรทำงำน และแจ้งประเด็นกำรตรวจสอบแก่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๔.๑.๑ ฝ่ ำยเลขำนุ กำรฯ แจ้ง Value Chain และประเด็นกำรตรวจสอบฯ ไปยัง อ.ค.ต.ป.
คณะต่ ำ ง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงผ่ ำ นช่ อ งทำงไลน์ ก ลุ่ ม รวมทั้ ง แจ้ ง หนั ง สื อ ไปยั ง อ.ค.ต.ป.
คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๔.๑.๒ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะสำมำรถเชิญ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
๔.๒ กำรติดตำม ตรวจสอบฯ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ
๔.๒.๑ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จะติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยพิจำรณำข้อมูล
จำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถเชิญกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี้
อ.ค.ต.ป. คณะต่ ำง ๆ จะได้ รั บ รำยงำนผลควำมก้ ำวหน้ ำ รอบ ๖ เดื อ นที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงส่ งให้
(เดือนมีนำคม ๒๕๖๔) และวิเครำะห์ผลควำมก้ำวหน้ำจำกกำรตรวจสอบเสนอ ค.ต.ป. ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔
รวมทั้งประเด็นที่มีควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ
๔.๒.๒ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ฉบับสมบูรณ์ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔
๔.๒.๓ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจำกรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และวิเครำะห์เพื่อนำเสนอในภำพรวมต่อ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรี
๔.๓ กำรสนับสนุนข้อมูลให้กับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
สำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ประสำนสำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสำมำรถเข้ำถึงระบบ
กำรติดตำมและประเมิน ผลแห่ งชำติ (eMENSCR) ที่มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและปัญ หำอุป สรรคที่
เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบ
และประเมิน ผลภำครำชกำร โดยใช้ username และ password ที่ฝ่ ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จัดส่ งให้ เข้ำดู
ข้อมูลโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๔
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภำคผนวก ก

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภำคผนวก ข

แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

ภำคผนวก ค

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป. (รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔)
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔) (ถ้ำมี)
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ (รำยงำนผลภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔)
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
(ถ้ำมี)

ภำคผนวก ง
ภำคผนวก จ

๒๕
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภำคผนวก ก
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๘ ประเด็น
VALUE CHAIN เรื่อง กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้ง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑
และอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(ประธำน: รองศำสตรำจำรย์กุลภัทรำ สิโรดม)
VALUE CHAIN เรื่อง กำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะ
ทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒
(ประธำน: นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)

VALUE CHAIN เรื่อง กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓
(ประธำน: รองศำสตรำจำรย์วรำกรณ์ สำมโกเศศ)

VALUE CHAIN เรื่อง ระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : กำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูล
(Data Governance)

อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑
(ประธำน: นำยทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

VALUE CHAIN เรื่อง กำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนรำก (OTOP/SME)

อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒
(ประธำน: นำยประสัณห์ เชื้อพำนิช)

VALUE CHAIN เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกร
เพื่อเตรียมไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร

อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๓
(ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

VALUE CHAIN เรื่อง ประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูล
ในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลักประกัน
สุขภำพ

อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔
(ประธำน: นำยมนัส แจ่มเวหำ)

VALUE CHAIN เรื่อง กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
(ประธำน: ศำสตรำจำรย์กิตติคุณบวรศักดิ์
อุวรรณโณ)

๒๖
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๗
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๘
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๑
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๒
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๓
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๔
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภำคผนวก ข
แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ณ เดือน......................พ.ศ. ........................
 อ.ค.ต.ป. ....................................................................
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง............................................
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔.............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ข้อมูลพืนฐำนที่สำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ระบุเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง หำกไม่ดำเนินกำรให้ทันท่วงทีจะเกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อกำรดำเนินงำน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ระบุข้อค้นพบ
๔.๑ ระบุควำมเสี่ยง (สิ่งที่จะเป็นปัญหำอุปสรรคและส่งผลต่อกำรดำเนินงำนในภำรกิจทำให้ไม่ สำมำรถ
บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ปรำกฏใน Value Chain ได้)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง (สิ่งที่ระบุเป็นควำมเสี่ยงตำมข้อ ๔.๑ จะส่งผลกระทบอะไร และรุนแรง
มำก - น้อยอย่ำงไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไขที่จำเป็นเร่งด่วน และต้องมีแนวทำงที่ชัดเจนเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน
(ระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบ และระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบ)
๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมำยเหตุ : สำมำรถแจ้งรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning
signal) ได้ทุกช่วงเวลำ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
https://paec.opdc.go.th

๓๕
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

ภำคผนวก ค

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน
ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔)
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง..................................................................
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔...........................................
๒. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบหลัก เรื่อง
...........................................ของ อ.ค.ต.ป. ...........................................
๓. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่กำหนด)
๓.๑ ................................................................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................................................................
๓.๓ ................................................................................................................................................................
๔. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล
๔.๑ ................................................................................................................................................................
๔.๒ ................................................................................................................................................................
๔.๓ ................................................................................................................................................................
๕. ข้อค้นพบจำกกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล
๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕..๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไขในกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล
๗.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
๗.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น

๓๖
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

ภำคผนวก ค

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน

ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔)
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง..................................................................
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.......................................................................................................................................................................
๒. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม
๒.๑ ................................................................................................................................................................
๒.๒ ................................................................................................................................................................
๒.๓ ................................................................................................................................................................
๓. ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม
๓.๑ ................................................................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................................................................
๔.๓ ................................................................................................................................................................
๔. ข้อค้นพบจำกกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม
๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔..๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไขในกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม
๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
หมำยเหตุ : ๑. กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น
๒. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในประเด็น กำรตรวจสอบเพิ่มเติม ให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งสำเนำให้ปลัดกระทรวง และสำนักงำน ก.พ.ร. แต่หำกเห็นว่ำ
รำยงำนดังกล่ำวมีข้อค้นพบที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอต่อ ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ทันทีผ่ำน
กำรรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning signal)

๓๗
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ

ภำคผนวก ค

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ (รำยงำนภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔)
 อ.ค.ต.ป. ....................................................................
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔...........................................
๒. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ...............................................................................................................................................................
๒.๒ ...............................................................................................................................................................
๒.๓ ...............................................................................................................................................................
๓. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่กำหนด)
๓.๑ ................................................................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................................................................
๓.๓ ................................................................................................................................................................
๔. ผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.
๔.๑ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก............................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน...................................................................................................................................
๔.๒ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก............................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน...................................................................................................................................
๔.๓ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก............................................................................................
ผลกำรดำเนินงำน...................................................................................................................................
๕. ข้อค้นพบจำกกำรดำเนินงำนของกิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก
๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕..๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไขในกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ อ.ค.ต.ป. กำหนด
๖.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
๖.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น

๓๘
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สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

ภำคผนวก ง

แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ๓
ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
 ค.ต.ป. ประจำกระทรวง............................................รำยงำนไปยัง อ.ค.ต.ป. …………………………………
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร (ไม่เกิน ๕ หน้ำ)
โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย
- ระบุว่ำดำเนินกำรตรวจสอบอะไร และเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่ำงไร
- แสดงให้เห็นได้ว่ำผลจำกกำรตรวจสอบ/ข้อค้นพบที่ได้ เกิดจำกกำรทำอย่ำงไร
- ระบุให้เห็นว่ำทำไปแล้วเพื่ออะไร คือ ทำให้เห็นปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ข้อค้นพบที่ได้
- ระบุให้ชัดเจนว่ำให้ใครทำอะไร
ส่วนที่ ๒ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔...........................................
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นกำรตรวจสอบกับยุทธศำสตร์ชำติที่............................................
๓. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบหลัก เรื่อง
...........................................ของ อ.ค.ต.ป. ...........................................
๔. วั ตถุ ประสงค์ ของกำรตรวจสอบและประเมิ น ผล (โดยให้ สอดคล้ องกั บเป้ ำประสงค์ เพื่ อให้ เห็ น ภำพ
ดำเนินกำรทีช่ ัดเจน)
๔.๑ ........................................................................................................................................................... .....
๔.๒ ................................................................................................................................................................
๕. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่กำหนด)
๕.๑ ................................................................................................................................................................
๕.๒ ......................................................................................................................... .......................................
๖. กำรดำเนินงำนภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.
๖.๑ ......................................................................................................................... .......................................
๖.๒ ................................................................................................................................................................

๓

สำหรับกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ประเด็นกำรตรวจสอบ
เพิ่มเติม (ถ้ำมี) ค.ต.ป. ประจำกระทรวง สำมำรถนำแบบฟอร์มนี้ไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม
และจัดส่งภำยใน ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔

๓๙
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๗. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบย่อย
๗.๑ กำรประเมินควำมเสี่ยง
๗.๑.๑ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ได้แก่ กำรกำหนดนโยบำย กำรบริหำรงำน กำรนำนโยบำย/กลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย
- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง
 ระดับ ๑ น้อยมำก
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ ปำนกลำง
 ระดับ ๔ สูง
 ระดับ ๕ สูงมำก
 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรดำเนินงำน.....................................................................................................
- ข้อค้นพบ…………………………………………………………………………………………………………………………
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง................................................................................................
๗.๑.๒ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน/ปฏิบัติกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรหรืออัตรำกำลัง
กระบวนกำรทำงำน หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง
 ระดับ ๑ น้อยมำก
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ ปำนกลำง
 ระดับ ๔ สูง
 ระดับ ๕ สูงมำก
 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรดำเนินงำน.....................................................................................................
- ข้อค้นพบ…………………………………………………………………………………………………………………………
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง................................................................................................
๗.๑.๓ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ งบประมำณที่ได้รับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภำยนอกที่กระทบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน
- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง
 ระดับ ๑ น้อยมำก
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ ปำนกลำง
 ระดับ ๔ สูง
 ระดับ ๕ สูงมำก
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 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรดำเนินงำน.....................................................................................................
- ข้อค้นพบ…………………………………………………………………………………………………………………………
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง................................................................................................
๗.๑.๔ ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรขัดข้องในกำรดำเนินงำนตำมกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง
 ระดับ ๑ น้อยมำก
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ ปำนกลำง
 ระดับ ๔ สูง
 ระดับ ๕ สูงมำก
 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรดำเนินงำน.....................................................................................................
- ข้อค้นพบ…………………………………………………………………………………………………………………………
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง................................................................................................
๗.๑.๕ ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
สำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้มีกำรจัดทำหลั กเกณฑ์
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยซึ่งมีที่มำจำกยุทธศำสตร์ชำติในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงนโยบำย
โดยเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล สำหรับกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรนำนโยบำยไปสู่ กำรปฏิบัติ ซึ่งเกี่ย วข้อง
โดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน และหำกมีกำรป้องกันได้ดีจะช่วยลดควำมสูญเสียอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทั้ งนี้ แนวคิ ด คือ กำรน ำกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งต่ อ กำรทุ จริต และมำตรกำรบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งต่ อ
กำรทุจริตมำใช้ในกำรริเริ่มและดำเนินโครงกำรที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้ำนบำท หรือ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท ขึ้นไป)
หรือโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำงต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่งคง (ตำมเกณฑ์ที่ กำหนด)
โดยแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยเป็นหนึ่งในแนวทำงเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำม
กิจ กรรมปฏิรูป ที่ส ำคัญ (Big Rock) ตำมมติของคณะรัฐ มนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒ นำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
ซึ่งเป็นไปตำมกรอบแนวทำงตำม (ร่ำง) แผนปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับ ปรับ ปรุง) ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
เป็ น หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ทั้ ง นี้ หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม เกณฑ์ ใ นกำรด ำเนิ น กำร
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จะแจ้งให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเพื่อดำเนินกำรต่อไป
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- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง
 ระดับ ๑ น้อยมำก
 ระดับ ๒ น้อย
 ระดับ ๓ ปำนกลำง
 ระดับ ๔ สูง
 ระดับ ๕ สูงมำก
 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
- ข้อมูลโครงกำร และวงเงิน (โดยย่อ)
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรดำเนินงำน...........................................................................................
- ข้อค้นพบ………………………………………………………………………..........………………………………………
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ยง..................................................................................................
๗.๒ กำรประเมินกำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ๕ ด้ำน
๗.๒.๑ ประสิทธิภำพ
- มีกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ผลงำนที่คุ้ม ค่ำเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยงบประมำณ และเวลำที่ใช้ไป
หรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
- มีกำรนำข้อมูลสำรสนเทศเป็นหลักสำคัญในกำรบริหำรงำนหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
- สำมำรถแนะแนวทำง/แก้ ไขปั ญ หำกำรท ำงำน หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หำเฉพำะหน้ ำ ที่ เกิ ด ขึ้ น
จำกกำรทำงำนหรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................. .....................
- ตัวชี้วัดสำเร็จตำมเป้ำหมำยของประเด็นกำรตรวจสอบหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
๗.๒.๒ ประสิทธิผล
- มีผลกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติงำนตำมงบประมำณ
ทีไ่ ด้รับหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
- มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำนหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
- มีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
- มีผ ลกระทบจำกกำรปฏิ บัติ ภ ำรกิจ ทั้งที่ เกิด ขึ้นระหว่ำงและภำยหลั งกำรปฏิ บั ติภ ำรกิ จ
ทั้งในและนอกพื้น ที่ ครอบคลุ มถึงผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบ
ด้ำนบวกและลบหรือไม่ อย่ำงไร
................................................................................................................................................. .
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๗.๒.๓ โปร่งใส
- มีกระบวนกำรทำงำนที่เปิดเผยตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้และสำมำรถชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่ำงไร
....................................................................................................................................... ...........
- สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง และข้อมูลมีควำมถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
๗.๒.๔ กำรมีส่วนร่วม
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้เรียนรู้ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอ
ปัญหำ/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................. .....................
- รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมคิดแนวทำง หรือร่วมกำรแก้ไขปัญหำหรือไม่
อย่ำงไร
.............................................................................................................................. ....................
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ แผนงำน
หรืองำนด้ำนต่ำง ๆ หรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................... ...................
๗.๒.๕ ควำมคุ้มค่ำ
- มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำหรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
๗.๓ กำรประเมินกำรทำงำนตำมหลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle)
๗.๓.๑ มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ (Plan) เช่น กำรกำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
กำรจั ด อั น ดั บ ควำมส ำคั ญ ของเป้ ำ หมำย ก ำหนดกำรด ำเนิ น งำน ก ำหนดระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินกำร และกำหนดงบประมำณที่จะใช้ หรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
๗.๓.๒ มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้ได้ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ (Do) หรือไม่ อย่ำงไร
............................................................................................................................ ......................
๗.๓.๓ มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check) เช่น กำรประเมินผลกำรดำเนินตำมขั้นตอนและ
กำรประเมินผลงำนตำมเป้ำหมำยของแผนงำนที่ได้มีกำรกำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................
๗.๓.๔ มีกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนและตรวจสอบประเมินผลเพื่อให้เห็นภำพรวมของบรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนและนโยบำยที่ ก ำหนดขึ้ น ส ำหรับ ใช้ ในกำรทบทวน แก้ ไข ปรับ ปรุงกำรก ำหนด
นโยบำยอย่ำงเหมำะสม (Act) หรือไม่ อย่ำงไร
..................................................................................................................................................

๔๓
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. ข้อค้นพบจำกกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็น กำรตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๘.๑ ...................................................................................................................................... ........................
๘.๒ ..............................................................................................................................................................
๘.๓ ......................................................................................................................... .....................................
๙. สภำพแวดล้อมหรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำประสงค์ของกระทรวงตำมประเด็นกำรตรวจสอบ
(นอกเหนือจำกที่กระทรวงดำเนินกำรซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำ เช่ น กลไกกำรทำงำนที่ไม่บูรณำกำร ปัญหำ
ข้อกฎหมำยของกระทรวงอื่นที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน ปัจจัยกำรตลำด ปัจจัยเงินทุน หรือปัจจัยภำยนอก
อื่น ๆ เป็นต้น)
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. ข้ อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ ไขที่ ต้ องกำรเสนอในเชิ งนโยบำยต่ อรั ฐบำล โดยต้ องระบุ หน่ วยงำนที่ จะให้
ดำเนินกำรให้ชัดเจน และแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มำกที่สุด
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
๑๑. สรุปประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกประเด็นที่ตรวจสอบฯ
๑๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
๑๑.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
๑๑.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

หมำยเหตุ : กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น

๔๔
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ

ภำคผนวก ง

แบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ของ อ.ค.ต.ป. …………………………………………
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร (ไม่เกิน ๕ หน้ำ)
โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย
- ระบุว่ำดำเนินกำรตรวจสอบอะไร และเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่ำงไร (ทำอะไร)
- แสดงให้เห็นได้ว่ำผลจำกกำรตรวจสอบ/ข้อค้นพบที่ได้ เกิดจำกกำรทำอย่ำงไร (ทำอย่ำงไร)
- ระบุให้เห็นว่ำทำไปแล้วเพื่ออะไร คือ ทำให้เห็นปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ข้อค้นพบที่ได้ (เพื่ออะไร)
- ระบุให้ชัดเจนว่ำให้ใครทำอะไร (ได้อะไร)
ส่วนที่ ๒ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔...........................................
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นกำรตรวจสอบกับยุทธศำสตร์ชำติที่............................................
๓. วั ตถุ ประสงค์ ของกำรตรวจสอบและประเมิ น ผล (โดยให้ สอดคล้ องกั บเป้ ำประสงค์ เพื่ อให้ เห็ น ภำพ
ดำเนินกำรทีช่ ัดเจน)
๓.๑ ................................................................................................................................................................
๓.๒ ................................................................................................................................................................
๓.๓ .................................................................................................................... ............................................
๔. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งที่สะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่กำหนด)
๔.๑ ...................................................................................................................... ..........................................
๔.๒ ......................................................................................................................... .......................................
๔.๓ ................................................................................................................................................................
๕. กำรดำเนินงำนภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป.
๕.๑ ................................................................................................................................................................
๕.๒ ................................................................................................................................................................
๕.๓ ................................................................................................................................................................
๖. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบ
๖.๑ ................................................................................................................................................................
๖.๒ ................................................................................................................................................................
๖.๓ ......................................................................................................................... .......................................

๔๕
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. ข้อค้นพบจำกกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็ นกำรตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทีส่ อดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๗.๑ ..............................................................................................................................................................
๗.๒ ..............................................................................................................................................................
๗.๓ .............................................................................................. ................................................................
๘. สภำพแวดล้อมหรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำประสงค์ของกระทรวงตำมประเด็นกำรตรวจสอบ
(นอกเหนือจำกที่กระทรวงดำเนินกำรซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำ เช่ น กลไกกำรทำงำนที่ไม่บูรณำกำร ปัญหำ
ข้อกฎหมำยของกระทรวงอื่นที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน ปัจจัยกำรตลำด ปัจจัยเงินทุน หรือปัจจัยภำยนอกอื่น ๆ
เป็นต้น)
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
๙. ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๙.๑ ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขที่ต้องกำรเสนอในเชิงนโยบำยต่อรัฐบำล โดยต้องระบุหน่วยงำน
ที่จะให้ดำเนินกำรให้ชัดเจน และแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มำกที่สุด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๙.๒ ภำยใต้ Value Chain ที่ อ.ค.ต.ป. กำหนด หำกยังพบว่ำผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนยังไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำประสงค์หลักตำมประเด็นกำรตรวจสอบ ให้ระบุว่ำเกิดจำกปัญหำอะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. สรุปประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกประเด็นที่ตรวจสอบฯ
๑๐.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
๑๐.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
๑๐.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

หมำยเหตุ : กำรจัดทำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น

๔๖
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภำคผนวก จ
แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ (ถ้ำมี)
ประเด็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน
ตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่............

ผลกำรดำเนินงำน

