
 
 
 
 



 
   
 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) มีอ ำนำจหน้ำที่  
ในกำรวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รวมถึงก ำหนดประเด็นหัวข้อ  
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตลอดจนส่งเสริม ผลักดัน สอบทำนและเสนอแนะมำตรกำร  
เพ่ือให้แต่ละส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ค.ต.ป. ก ำหนดกลไกและแนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลภำครำชกำรให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง) และคณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินผล  
ส่วนรำชกำร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ และควำมม่ันใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร
ว่ำได้มีกำรตรวจสอบ และก ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก ำกับดูแล
และควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำรอันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร สะท้อน
บทบำทหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit Committee) ในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
(Risk Assessment) และส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ (early warning) ไปยังผู้ก ำหนดนโยบำย ค.ต.ป .  
จึงก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. 
ประจ ำกระทรวง ในประเด็นกำรตรวจสอบ (agenda) ที่ส ำคัญที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ongoing process) 
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบ
จำกกำรตรวจสอบที่เกิดผลลัพธ์ (impact) สูงต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในวงกว้ำง โดยก ำหนดให้ 
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นผู้ก ำกับและดูแลกำรตรวจสอบในประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และให้ ค.ต.ป. ประจ ำ
กระทรวงตรวจสอบในประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจกระทรวงที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรตรวจสอบและเป็นกำรบูรณำกำรกำรตรวจสอบให้
ไปในทิศทำงเดียวกัน  
 แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงถือได้ว่ำ
เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลได้
น ำไปใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้กำรตรวจสอบและประเมินผลตำม
บทบำทและหน้ำที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) 
มกรำคม ๒๕๖๔

ค ำน ำ 



 หน้ำ 

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    ๑ 

๑.๑  หลักกำรและกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล   ๑ 

๑.๒  ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  ๓ 

๑.๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 
๑.๒.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 

๔ 
๑๒ 

๒. แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร   ๑๗ 

๒.๑ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป.     

๑๗ 
๑๙ 

๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๑๙ 

๓.๑ แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
๓.๒ ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    

๑๙ 
๒๐ 

๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร   ๒๓ 
ภำคผนวก ก ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒๕ 
ภำคผนวก ข แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)  

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง   
 ๓๔ 

ภำคผนวก ค แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  
รอบ ๖ เดือน 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุน 

กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ   

 
 
 ๓๕ 
 
 ๓๖ 
 ๓๗ 

ภำคผนวก ง แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  

 
 ๓๘ 
 ๔๔ 

ภำคผนวก จ แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.  
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
(ถ้ำมี)  

 ๔๖  



แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญของฝ่ำยบริหำรในกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถบรรลุผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของหน่วยงำน และน ำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินผลมำใช้  
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน รวมถึงน ำเสนอต่อผู้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเป็นข้อมูลส ำคัญประกอบ  
กำรตัดสินใจเชิงนโยบำย และช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของส่วนรำชกำรให้มีระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี 
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสำธำรณชนต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
ผลงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  
ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม และคุณภำพของกำรบริหำรงำนภำครัฐอันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) เพ่ือประโยชน์ต่อประชำชน  

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มุ่งเน้นให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ด ำเนินกำรตรวจสอบในเชิงลักษณะกำรป้องกัน 
และประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือรำยงำนข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐ  เพ่ือมิให้เกิด
ควำมผิดพลำดหรือลดผลกระทบในวงกว้ำง โดยด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลในประเด็นที่อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร (ongoing process) และต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยในยุทธศำสตร์ชำติ 
และในกำรประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓ มีข้อสังเกตว่ำประเด็นกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เป็นประเด็นที่
กระจัดกระจำยและยังไม่สะท้อนภำพผลกระทบในวงกว้ำง ( impact) โดยประเด็นกำรตรวจสอบควรต้องเป็น
ประเด็นที่มีควำมส ำคัญสูง และเป็นไปในทิศทำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยส่วนรำชกำรในลักษณะกำรบูรณำกำร  
กำรท ำงำนร่วมกัน (Joint KPIs) และควรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ  
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
 

๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    

๑.๑ หลักกำรและกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร สะท้อน
บทบำทหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit Committee) จึงก ำหนดเป้ำหมำย 
ในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง โดยให้ อ.ค.ต.ป. 
คณะต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพในกำรก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และถ่ำยทอด (top down) ไปยัง ค.ต.ป. 
ประจ ำกระทรวง และให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจของกระทรวง 
ที่สนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เพื่อให้กำรตรวจสอบและประเมินผลมุ่งไปสู่
ทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน ในประเด็นกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ (agenda) นโยบำยเร่งด่วน (hot issue) 
หรือนโยบำยส ำคัญ (flagship) และให้ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบ
สูงต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และแก้ไขปัญหำกำรขำดกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐ โดยมีควำมสัมพันธ์ของกำรด ำเนินกำรตรวจสอบดังภำพ  



๒ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๓ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเน้น
กำรตรวจสอบในภำรกิจ/โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ongoing process) เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือเป็นกำรส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ (early warning) ไปยังผู้ก ำหนดนโยบำย โดยมีขั้นตอนกำรก ำหนด
ประเด็นกำรตรวจสอบ ดังนี้  

๑.๑ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดก ำหนด
ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก พร้อมทั้งก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ และควำมเชื่อมโยง
ของกำรตรวจสอบระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ในลักษณะของห่วงโซ่คุณค่ำ 
(Value Chain)  

๑.๒ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยตำมภำรกิจหลักของ
กระทรวง โดยประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เสนอต้องมีกิจกรรม/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญที่สนับสนุนประเด็น 
กำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และมีควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หรือเป็นกิจกรรม/โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หรือมีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ส ำคัญตำมเอกสำรของหน่วยงำนกลำง อำทิ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น  

ทั้งนี้ หำก ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงมีภำรกิจตำมห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) สอดคล้องกับ
ประเด็นกำรตรวจสอบหลักในหลำกหลำยประเด็น อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นผู้คัดเลือก หรือเพ่ิมเติมประเด็น
กำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรตรวจสอบ ฯ   

๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบประเมินผลภำครำชกำร  
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก ำหนด

ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก จ ำนวน ๘ ประเด็น โดยมีคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
(อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ อ.ค.ต.ป. 
๑. กำรจดัเตรียมมำตรกำร

รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- แผนแม่บทที่ ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

ทั้งระบบ 

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

๒. กำรส่งมอบงำนบริกำร
สำธำรณะทำงสังคม 
อย่ำงทั่วถึงเพ่ือลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม   

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและ 
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 
- แผนแม่บทที่ ๑๗ ควำมเสมอภำคและ

หลักประกันทำงสังคม 

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

๓. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
- แผนแม่บทที่ ๕ กำรท่องเที่ยว 

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

   



๔ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ อ.ค.ต.ป. 
๔. ระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : 
กำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล 
(Data Governance)  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
- แผนแม่บทที่ ๒๐ กำรบริกำรประชำชน

และประสิทธิภำพภำครัฐ 

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

๕. กำรขับเคลื่อนพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก 
(OTOP/SME)   

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
- แผนแม่บทที่ ๘ ผู้ประกอบกำรและ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มยุคใหม่ 
- แผนแม่บทที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐำนรำก  

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

๖. กำรพัฒนำศักยภำพของ
เกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสู่ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน  
- แผนแม่บทที ่๓ กำรเกษตร 
- แผนแม่บทที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐำนรำก 

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

๗. ประสิทธิภำพของระบบ
ฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำน
สวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบ
หลักประกันสุขภำพ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
- แผนแม่บทที่ ๒๐ กำรบริกำรประชำชน

และประสิทธิภำพภำครัฐ 

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

๘. กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 
น่ำอยู่เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน     

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและ 
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 
- แผนแม่บทที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่

อัจฉริยะ 

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

 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
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. กลุ่มจังหวัดได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลักใน ๘ ประเด็น  
ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ และคัดเลือกประเด็นตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำ



๕ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

กระทรวงต่ำง ๆ เพ่ือก ำหนดห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain)๑ ตำมประเด็นกำรตรวจสอบหลัก และบูรณำกำร 
กำรตรวจสอบร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ดังนี้ 

 (๑) ประเด็น : กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ (รองศำสตรำจำรย์กุลภัทรำ  สิโรดม) 
(๑.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรตั้งแต่กำรจัดกำรน้ ำ กำรติดตำมสถำนกำรณ์ มำตรกำรป้องกัน กำรช่วยเหลือ 
ในขณะเกิดภัยและกำรฟ้ืนฟูหรือเยียวยำภำยหลังเกิดภัย ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งและอุทกภัย 
รวมถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยดังกล่ำวขึ้น เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน หรือ
แนวทำงแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 

(๑.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบภำพรวมประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของ

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งและอุทกภัยในภำคครัวเรือน
และภำคกำรเกษตร ตั้งแต่กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ กำรจัดกำรน้ ำส ำหรับใช้ในด้ำนต่ำง ๆ กำรบริหำรจัดกำร
เมื่อเกิดภัย และกำรช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูตลอดจนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลน้ ำเพ่ือกำรเตือนภัย และกำรตัดสินใจ 

(๑.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรจัดเตรียมมำตรกำร

รองรับภัยแล้งและอุทกภัย ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ (รองศำสตรำจำรย์กุลภัทรำ  สิโรดม)  
มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๗ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๗ ประเด็น ดังนี้    

 
 ค.ต.ป.  ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.นร. ๑) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งประเทศอย่ำงเป็นระบบ 
๒. ค.ต.ป.อว. ๒) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีด้ำนกำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ  
๓. ค.ต.ป.ทส. ๓) กำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ ำให้ประชำชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน 
๔. ค.ต.ป.พน. ๔) กำรติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร 
๕. ค.ต.ป.กษ. ๕) กำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน้ ำ 
๖. ค.ต.ป.กห. ๖) กำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีเกิดภัยแล้งและอุทกภัยของศูนย์บรรเทำ 

สำธำรณภัยของกระทรวงกลำโหม 
๗. ค.ต.ป.ดศ. ๗) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  

 

                                                 
๑ รำยละเอียดห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain) ตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  

ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ตำมเอกสำรภำคผนวก ก 



๖ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (๒) ประเด็น : กำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล  ำในสังคม 

เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๒ (นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ) 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร และจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร  

(๒.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบกำรมีหลักประกันของทุกกลุ่ม/วัย ทั้งด้ำนสุขภำพ 

กำรศึกษำ รำยได้ และควำมเป็นอยู่ เพ่ือกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย   
(๒.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  

กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะ
ทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๒ (นำงสำววลัยรัตน์ 
ศรีอรุณ) มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๗ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๙ ประเด็น ดังนี้   

 
ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  

๑. ค.ต.ป.พม. ๑) โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม  
 ๒) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร พม. ให้ทันสมัยด้วยหลักธรรมำภิบำล 

และโครงกำรขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบำลดิจิทัล 
๒. ค.ต.ป.ยธ. ๓) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟูกลุ่มเปรำะบำงและ

ด้อยโอกำสในสถำนที่ควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
กระทรวงยุติธรรม 

 ๔) กำรเชื่อมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลผู้กระท ำผิดในระบบงำนพัฒนำพฤตินิสัย 
กระทรวงยุติธรรม 

๓. ค.ต.ป.ศธ. ๕) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็น 
พิเศษและเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

๔. ค.ต.ป.อว. ๖) กำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
๕. ค.ต.ป.รง. ๗) กำรขยำยหลักประกันสังคมตำมมำตรำ ๔๐ 
๖. ค.ต.ป.สธ. ๘) กำรพัฒนำบริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสร้ำงเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
๗. ค.ต.ป.มท. ๙) กำรสร้ำงหลักประกันรำยได้และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร 

ทำงสังคมให้แก่กลุ่มเปรำะบำงในท้องถิ่น 

 



๗ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (๓) ประเด็น : กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน   
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์วรำกรณ์  

สำมโกเศศ) 
(๓.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือบูรณำกำรกำรตรวจสอบด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน
ระหว่ำง อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity Building) ที่เน้น
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนส่งเสริมกำรตระหนักรู้ทำงสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ รวมถึงเป็นกำรพัฒนำ
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นโดยกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก (Local Economy) และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

(๓.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่งเน้นเป้ำหมำย 

ในเรื่องของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ โดยขอบเขตของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน พิจำรณำจำกหลักกำรส ำคัญของ  
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของ UNWTO เช่น ควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจ กำรลงทุนและ 
กำรแข่งขัน กำรจ้ำงงำน งำนที่มีคุณค่ำและทุนมนุษย์ กำรลดควำมยำกจน และควำมยั่งยืนทำงธรรมชำติ 
และวัฒนธรรม     

(๓.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยว

อย่ำงยั่งยืน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์วรำกรณ์  สำมโกเศศ) มี ค.ต.ป. ประจ ำ
กระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๘ ประเด็น ดังนี้ 

 
ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  

๑. ค.ต.ป.กก. ๑) ควำมปลอดภัยและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
 ๒) คุณภำพแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓) ระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย 

๒. ค.ต.ป.คค. ๔) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
กำรเดินทำง สนับสนุนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยว 

๓. ค.ต.ป.ทส. ๕) กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 
 ๖) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 

๔. ค.ต.ป.วธ. ๗) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
๕. ค.ต.ป.รง.  ๘) กำรพัฒนำทักษะแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร 

 



๘ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(๔) ประเด็น : ระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : กำรจัดท ำ
ธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance)   

เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑ (นำยทวีศักดิ์  กออนันตกูล)   
(๔.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำน
และบริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำรและ
แนวปฏิบัติในธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) และบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรน ำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล สำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำนได้ ร่วมถึงให้เป็นไป
ตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำน เพ่ือน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภำครัฐระหว่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและม่ันคงปลอดภัยและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสม 

(๔.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

(องค์กำรมหำชน) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและบริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในส่วนที่ต้องจัดท ำหลักเกณฑ์ และมำตรฐำนกลำงของธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ ซึ่งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่หน่วยงำนรัฐอื่น เพ่ือน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัย 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของหน่วยงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและ
บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ให้มีกำรก ำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐทุกขั้นตอนเพ่ือให้กำรได้มำและกำรน ำข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐไปใช้  
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษำควำมเป็นส่วนบุคคล สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และมั่นคงปลอดภัย   

(๔.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นระบบกำรบริหำรข้อมูลด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ : กำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๑ 
(นำยทวีศักดิ์  กออนันตกูล) มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๔ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น 
ดังนี้  

 

ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.นร. ๑) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) และกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

(๑๑๖๖)    
๒. ค.ต.ป.กค. ๒) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและจัดหำรำยได้ของกระทรวงกำรคลัง

ในภำวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19)   

๓. ค.ต.ป.มท. ๓) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนของศูนย์ด ำรงธรรม 
๔. ค.ต.ป.ดศ. ๔) กำรบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล 

 



๙ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(๕) ประเด็น : กำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME)  
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒ (นำยประสัณห์ เชื้อพำนิช) 
(๕.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ในกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นที่ส่งผลให้ประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรได้ประโยชน์จำกกำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME)  

(๕.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับ  
(๕.๒.๑) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรให้

สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดและต่อยอดงำนวิจัยภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินที่จะน ำไปสู่กำรออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกัน  
ในกำรลงทุน รวมทั้ง กำรพัฒนำเยำวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบธุรกิจโดยเฉพำะ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนำคต. 

(๕.๒.๒) กำรวำงแผน กำรเริ่มต้นธุรกิจ และกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต 
ซึ่งจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขออนุญำตประกอบกิจกำร กำรขออนุญำตจัดตั้งโรงงำน กำรขออนุญำต
ก่อสร้ำง กำรขอไฟฟ้ำ ประปำ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร/วัตถุดิบ รวมทั้งกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  

(๕.๒.๓) กำรผลิต กำรแปรรูป กำรพัฒนำคุณภำพ และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม 
รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  

(๕.๒.๔) กำรพัฒนำ และส่งเสริมด้ำนกำรตลำด เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
แบบบูรณำกำร ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ตลำด กำรสร้ำง Branding กำรให้บริกำรหลังกำรขำย ไปจนถึงกำรขยำย
ช่องทำงใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีกำรเชื่อมโยงกับหลำยภำคส่วน และกำรท ำตลำดกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ  

(๕.๒.๕) กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม
กำรยอมรับในผลิตภัณฑ์ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ     

(๕.๒.๖) กลไกและกำรบริหำรจัดกำร (OTOP/SME) ที่มีประสิทธิภำพ
เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME) ทั้งกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำน  
กำรส่งเสริมเครือข่ำยผู้ผลิต กำรส่งเสริมสิ่งที่เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพขีดควำมสำมำรถเศรษฐกิจฐำนรำก และ
กลไกกำรขับเคลื่อน 

(๕.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรขับเคลื่อนพัฒนำ

เศรษฐกิจฐำนรำก (OTOP/SME) ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๒ (นำยประสัณห์ เชื้อพำนิช) มี ค.ต.ป. 
ประจ ำกระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๕ ประเด็น ดังนี้   

 



๑๐ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.กต.  ๑) โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของไทย  

๒. ค.ต.ป.พณ.  ๒) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
๓. ค.ต.ป.อก.  ๓) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรระดับชุมชน 
๔. ค.ต.ป.อว.  ๔) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน   
๕. ค.ต.ป.กษ. ๕) กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน 

 
 (๖) ประเด็น : กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร  
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน)  
(๖.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินกำร หรือมำตรกำรส่งเสริม/สนับสนุน 
กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรและผู้ที่จะเข้ำสู่อำชีพเกษตรกรในกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ด้ำนกำรเกษตรที่มีควำมเข้มแข็งและมีรำยได้มั่นคง  

(๖.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ

ควำมครบถ้วน/เพียงพอในกำรด ำเนินกำร มำตรกำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรและ  
ผู้ที่จะเข้ำสู่อำชีพเกษตรกร โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย เกษตรกรและทำยำทเกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษำ และผู้ที่สนใจประกอบอำชีพเกษตรกร  

(๖.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพของ

เกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร ของ อ.ค.ต.ป. คณะที่ ๓ (รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน) 
มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๕ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๕ ประเด็น ดังนี้   

 

ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.กษ. ๑) กำรยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร 
๒. ค.ต.ป.พณ. ๒) กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
๓. ค.ต.ป.ศธ. ๓) กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเกษตรและประมงสู่กำรเกษตร

อัจฉริยะ  
๔. ค.ต.ป.อก. ๔) กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร 
๕. ค.ต.ป.อว. ๕) กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 



๑๑ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(๗) ประเด็น : ประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรด ำเนนิงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : 
ระบบหลักประกันสุขภำพ  

เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔ (นำยมนสั แจ่มเวหำ)   
(๗.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำน
สวัสดิกำรภำครัฐ ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภำพ (ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคม 
และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร) และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
ฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลักประกันสุขภำพ   

(๗.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบภำพรวมประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูลใน 

กำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภำพ ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตตั้งแต่  
เกิดจนตำย    

(๗.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นประสิทธิภำพของระบบ

ฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลักประกันสุขภำพ ของ อ.ค.ต.ป. เฉพำะกิจ คณะที่ ๔ 
(นำยมนัส แจ่มเวหำ) มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๓ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น ดังนี้   

 

ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.สธ. ๑) ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 

 ๒) โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของ ๓ กองทุน 
๒. ค.ต.ป.รง. ๓) ระบบประกันสังคม  
๓. ค.ต.ป.กค. ๔) ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 

 
 (๘) ประเด็น : กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อ 

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน   
เจ้ำภำพ : อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศำสตรำจำรย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 
(๘.๑) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนที่ 
เมืองเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยควำมเจริญ และ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติอย่ำงยั่งยืน   

(๘.๒) ขอบเขตงำนของกำรตรวจสอบ 
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร

เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ของแต่ละเมือง ด้ำนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัยและพ้ืนที่เฉพำะในเมือง กำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน  



๑๒ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ขนำดใหญ่เพ่ือให้เป็นระบบกำรสัญจรหลักรวมถึงพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนโทรคมนำคม สื่อสำร และดิจิทัล
ที่ทันสมัย กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต และส่ง เสริมศักยภำพของ
ประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ รวมถึงจัดระบบและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ ำนวนประชำกร มุ่งเน้น
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และสนับสนุนพลังงำนสะอำดที่มีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อม  

(๘.๓) กำรตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง  
กำรตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง

ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) มี ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๔ กระทรวงสนับสนุนกำรตรวจสอบรวม ๔ ประเด็น ดังนี้   

 

ค.ต.ป. ประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่เกี่ยวข้อง  
๑. ค.ต.ป.มท. ๑) จัดท ำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 

แต่ละเมือง 
๒. ค.ต.ป.คค. ๒) กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำงและกำรพัฒนำสถำนี 

ขนส่งผู้โดยสำรเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ  
ไปสู่ภูมิภำค 

๓. ค.ต.ป.พน. ๓) กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำง 
และขนำดเล็ก ๑๐ กลุ่ม 

๔. ค.ต.ป.อก. ๔) กำรจัดกำรมลพิษอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
ในพ้ืนที่ 

 
๑.๒.๒ กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง   

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเสนอประเด็น
กำรตรวจตำมภำรกิจกระทรวง ๒ แนวทำง ประกอบด้วย  

(๑) ประเด็นกำรตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. 
คณะต่ำง ๆ  

(๒) ประเด็นกำรตรวจสอบตำมภำรกิจที่ส ำคัญของกระทรวง (ถ้ำมี)  
ทั้งนี้ ในก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค.ต.ป. 

พิจำรณำให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเพ่ือสนับสนุนประเด็นกำรตรวจสอบหลัก
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ได้รับมอบหมำย ซึ่งหำกประเด็นกำรตรวจสอบที่ 
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเสนอไม่สอดคล้องกับกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  
อำจก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบย่อยที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. เพ่ือมอบหมำย 
(top down) ให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงตรวจสอบได้ และ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง สำมำรถเสนอประเด็น  
กำรตรวจสอบตำมภำรกิจที่ส ำคัญของกระทรวงเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง จ ำนวน ๒๐ กระทรวง มีประเด็นกำรตรวจสอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจ ำนวน ๔๖ ประเด็น ดังนี้  



๑๓ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ประเด็นกำรตรวจสอบ 
๑. ค.ต.ป. ประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งประเทศอย่ำงเป็นระบบ 
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องรำวร้องทุกข์ (๑๑๑๑) และกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค (๑๑๖๖)     
๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม/ตำมภำรกิจกระทรวง  

- กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร     
๒. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กลำโหม 

๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีเกิดภัยแล้งและอุทกภัย 

ของศูนย์บรรเทำสำธำรณภัยของกระทรวงกลำโหม   
๒.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือ    
๓. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กำรคลัง 

๓.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและจัดหำรำยได้ของ

กระทรวงกำรคลังในภำวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจำก 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)      

- ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร       
๓.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๔. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 

๔.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
-  โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือ 

เพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของไทย  

๔.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
-  โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรต่ำงประเทศของไทย 

อย่ำงมีเอกภำพและบูรณำกำร   
๕. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

๕.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- ควำมปลอดภัยและกำรอ ำนวยควำมสะดวก  
- คุณภำพแหล่งท่องเที่ยว 
- ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย  

๕.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   



๑๔ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ประเด็นกำรตรวจสอบ 
๖. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์ 

๖.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- โครงกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม   
- โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร พม. ให้ทันสมัยด้วย 

หลักธรรมำภิบำล และโครงกำรขับเคลื่อน พม. สู่รัฐบำลดิจิทัล  
๖.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๗. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

๗.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน้ ำ  
- กำรยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร  
- กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน   

๗.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   

๘. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
คมนำคม 

๘.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนระบบรำงและกำรพัฒนำ

สถำนีขนส่งผู้โดยสำรเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงจำก
กรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภำค   

- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
กำรเดินทำง สนับสนุนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยว   

๘.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   

๙. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรพัฒนำและจัดหำแหล่งน้ ำให้ประชำชนในพื้นที่นอกเขต

ชลประทำน  
- กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  
- กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรแก้ไขปัญหำหมอก ควัน และฝุ่น PM 2.5  

๙.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   

๑๐. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑๐.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ    
- กำรบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล       

๑๐.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   



๑๕ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ประเด็นกำรตรวจสอบ 
๑๑. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
พลังงำน 

๑๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร  
- โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม 

ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ๑๐ กลุ่ม 
๑๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๑๒. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
พำณิชย์ 

๑๒.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์  
- กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริม 

เศรษฐกิจฐำนรำก  
๑๒.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๑๓. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
มหำดไทย 

๑๓.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- จัดท ำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสม

ของพ้ืนที่แต่ละเมือง  
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน 

ของศูนย์ด ำรงธรรม    
- กำรสร้ำงหลักประกันรำยได้และสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร

ทำงสังคมให้แก่กลุ่มเปรำะบำงในท้องถิ่น    
๑๓.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๑๔. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
ยุติธรรม 

๑๔.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรแก้ไขบ ำบัดฟ้ืนฟู 

กลุ่มเปรำะบำงและด้อยโอกำสในสถำนที่ควบคุมของกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยำวชน กระทรวงยุติธรรม  

- กำรเชื่อมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลผู้กระท ำผิดในระบบงำนพัฒนำ
พฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม  

๑๔.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   

๑๕. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
แรงงำน 

๑๕.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรขยำยหลักประกันสังคมตำมมำตรำ ๔๐   
- โครงกำรพฒันำทักษะแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร   
- ระบบประกันสังคม   

๑๕.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- ไม่มี -   



๑๖ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ประเด็นกำรตรวจสอบ 
๑๖. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  

๑๖.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม    

๑๗. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

๑๗.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำ 
- กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน  
- กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรและกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร       
- กำรสนับสนุนทุนเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ     

๑๗.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  
- กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- กำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ของประเทศ  
- ควำมร่วมมือของหน่วยงำนในระบบวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
- กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

๑๘. ค.ต.ป. ประจ ำ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๑๘.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมี 

ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
- กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเกษตรและประมง 

สู่กำรเกษตรอัจฉริยะ  
๑๘.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   
๑๙. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
สำธำรณสุข 

๑๙.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ   
- โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของ ๓ กองทุน   
- กำรพัฒนำบริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสร้ำงเสริมพัฒนำกำร 

เด็กปฐมวัย    
๑๙.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม  

- ไม่มี -   



๑๗ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ประเด็นกำรตรวจสอบ 
๒๐. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
อุตสำหกรรม 

๒๐.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  
- กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรมแบบครบวงจร  
- กำรจัดกำรมลพิษอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์ในพื้นที่  
- กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรระดับชุมชน 

๒๐.๒ ประเดน็กำรตรวจสอบเพิ่มเติม  
- ไม่มี -   

 
ทั้ งนี้  นอกจำกประเด็นกำรตรวจสอบข้ำงต้น  ในปี งบประมำณ  พ .ศ . ๒๕๖๔  

ค.ต.ป. ได้มีควำมเห็นว่ำควรเพ่ิมประเด็นกำรตรวจสอบของหน่วยงำนภำครัฐหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Post Covid-19) เนื่องจำกส่วนรำชกำรต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรับผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยเป็นกำรผนวกกับประเด็นกำรตรวจสอบที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องน ำประเด็นเรื่อง Post Covid-19 มำเป็นประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม   

 
 

๒. แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    

๒.๑ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลประเด็นกำรตรวจสอบที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ค.ต.ป. ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ใน ๓ แนวทำง ประกอบด้วย   

แนวทำงที่ ๑ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Management) เป็นกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึน และส่งสัญญำณเตือน (warning 
signal) หรือจัดท ำรำยงำนข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดหรือลดผลกระทบ 
ในวงกว้ำง โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกปัจจัยเสี่ยง ๖ ด้ำน ประกอบด้วย  

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงประเด็น 
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรก ำหนดนโยบำย 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรงำน 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรน ำนโยบำย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติกำร 
(Operational Risk) 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร/อัตรำก ำลัง (People risk) 
 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Process risk) 
 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Technology risk) 



๑๘ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงประเด็น 
๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
(Financial Risk) 

 ควำมเสีย่งจำกงบประมำณที่ได้รับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกที่กระทบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 
 ควำมเสี่ยงด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน  

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ 
(Compliance Risk) 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรขัดข้องในกำรด ำเนินงำนตำมกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 
๕. ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
เชิงนโยบำย  

 ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตโครงกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล  
ที่มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กำรเมืองและ 
ควำมมั่นคงของประเทศ ตำมแนวทำงของแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖. ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ  
(ถ้ำมี) 

 

 

แนวทำงที่  ๒ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมหลัก Good Governance เป็นกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยกำรประเมินกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้ด ำเนินงำนโดย 
ยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ๕ ด้ำนที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขของประชำชน ดังนี้ 

 

หลักธรรมำภิบำล  นิยำม 
๑. ประสิทธิภำพ (efficiency)  กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 

๒. ประสิทธิผล (effectiveness)  กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 

๓. ควำมโปร่งใส (transparency)  กำรเปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้ต่อประชำชน 

๔. กำรมีส่วนร่วม (participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน มีส่วนในกำรรับรู้ เข้ำใจ ให้ควำมเห็น 
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน 

๕. ควำมคุ้มค่ำ (value for money) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 

 



๑๙ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

แนวทำงท่ี ๓ หลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle)  
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยต้องเป็นไปตำมหลัก PDCA  

  

หลัก PDCA นิยำม 
กำรวำงแผน (plan)  กำรวำงแผนโดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์ตำมควำมต้องกำร   
กำรน ำไปปฏิบัติ (do)  กำรปฏิบัติ/ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้   
กำรติดตำม (check)  กำรตรวจติดตำม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนกำรท ำงำนว่ำเป็นไปตำมแผนงำน

และเป้ำหมำย  
กำรด ำเนินกำร (act)  กำรด ำเนินกำรปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป.  

อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และขั้นตอนกำรตรวจสอบตำม
ประเด็นกำรตรวจสอบได้ตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยต้องน ำเสนอถึงบริบทหลักของกำรด ำเนินงำนที่
เชื่อมโยงกันระหว่ำงส่วนรำชกำร และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรมีส่วนร่วม 
และควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ เพื่อแสดงถึงข้อค้นพบ/ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ น ปัญหำ 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ไปใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งน ำเสนอต่อผู้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเป็นข้ อมูลส ำคัญ
ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย   

 
 
๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    

เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จ ริง  
ค.ต.ป. จึงได้ก ำหนดระบบกำรรำยงำนผลดังกล่ำว ดังนี้ 

๓.๑ แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล ของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 
คณะต่ำง ๆ ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล๒ ออกเป็น ๓ รำยกำร ประกอบด้วย  

(๑) แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือส่งสัญญำณเตือน (early 
warning)  

(๒) แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน 
(๓) แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ 

                                                 
๒ กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเดน็ รำยละเอียดแบบรำยงำนต่ำง ๆ ตำมเอกสำรภำคผนวก ข  

ภำคผนวก ค และภำคผนวก ง 



๒๐ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๓.๒ ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  
๓.๒.๑ กำรรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน 

(early warning)  
ในกรณีที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ มีข้อค้นพบที่เป็น

ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน หรือมีข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ไขที่จ ำเป็นเร่งด่วน และต้องกำรน ำเสนอ  
ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ทุกช่วงเวลำ เพ่ือลดควำมเสี่ยงและส่งสัญญำณเตือน (early warning) ได้อย่ำง
ทันท่วงที โดยสำมำรถจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
https://paec.opdc.go.th ตลอดเวลำ  

๓.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร    
(๑) ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน ในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th โดยในส่วนของประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนุน 
กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ โดยทำงส ำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดส่งให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำงๆ 
ด ำเนินกำรสรุปและวิเครำะห์ผลกำรตรวจสอบตำมประเด็นกำรตรวจสอบ ทั งนี  ในส่วนของประเด็น 
กำรตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงำนตำมภำรกิจกระทรวงให้  ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เสนอรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งส ำเนำให้ปลัดกระทรวง และส ำนักงำน ก.พ.ร. แต่หำกเห็นว่ำรำยงำนดังกล่ำว 
มีข้อค้นพบที่ส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอต่อ ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ทันทีผ่ำนกำรรำยงำน 
กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning signal)   

(๒) อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือนในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th โดยด ำเนินกำรสรุปและวิเครำะห์กำรตรวจสอบตำม
ประเด็นที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงจัดส่งมำ      

๓.๒.๓ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร   
(๑) ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ในเดือนกรกฏำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th พร้อมรำยละเอียดสรุปแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ในส่วนของประเด็นกำรตรวจสอบเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นงำนตำมภำรกิจกระทรวง
ให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งส ำเนำให้ปลัดกระทรวง และ
ส ำนักงำน ก.พ.ร.   

ทั งนี  ในกำรรำยงำนฯ ขอให้มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต เพิ่มเติม 
โดยเป็นกำรรำยงำนโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลในแต่ละปีงบประมำณ ที่มีวงเงินตั งแต่ ๕๐๐ ล้ำนบำท หรือ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท 
ขึ นไป รำยละเอียดตำมภำคผนวก ง ในคู่มือแนวทำงฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูป  
ที่ส ำคัญ (Big Rock) ตำมมติของคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเม่ือวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ ในกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั นกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตำม
กรอบแนวทำงตำม (ร่ำง) แผนปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

https://paec.opdc.go.th/
https://paec.opdc.go.th/


๒๑ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(ฉบับปรับปรุง) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก โดยที่แนวทำงตำมแผนปฏิรูปฯ ได้ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องด ำ เนินกำร 
ในขั นตอนหลังเสร็จสิ นโครงกำร (Post Project Implementation) ที่จะต้องประเมินผลโครงกำรและ
รำยงำนเพื่อกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันในวงจรต่อไป โดยมีกำรก ำหนดตัวชี วัดในกำรด ำเนินกำร คือ 
"ร้อยละของหน่วยงำนที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลังเสร็จสิ นโครงกำร ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
ทั งนี  ส ำนักงำน ปปท. อำจมีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
เรื่องนี เพิ่มเติม ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จะแจ้ง ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  

(๒) อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ในเดือนตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th ทั งนี  กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ ค.ต.ป. 
ขอให้แนบไฟล์เอกสำรเล่มรำยงำนที่เป็นไฟล์ PDF และ Word ด้วย 

อนึ่ง หำก อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงมีผลกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ขอให้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวเป็นรำยไตรมำส 
ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th 
รำยละเอียดแบบรำยงำนตำมภำคผนวก จ 

 
 
 



๒๒ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

   
                      

ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 



๒๓ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 

 เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำร และเป็นประโยชน์กับ ค.ต.ป.ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ขอให้ ค.ต.ป.ประจ ำ
กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรตวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำรร่วมกัน โดยสนับสนุนข้อมูลผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำร https://paec.opdc.go.th ตำมรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให้   

 โดยที่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเน้นกำรบูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงได้ก ำหนด
รูปแบบกำรท ำงำนร่วมกัน ดังนี้  

๔.๑ กำรชี แจงวิธีกำรท ำงำน และแจ้งประเด็นกำรตรวจสอบแก่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
๔.๑.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ แจ้ง Value Chain และประเด็นกำรตรวจสอบฯ ไปยัง อ.ค.ต.ป. 

คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงผ่ำนช่องทำงไลน์กลุ่ม  รวมทั้ งแจ้งหนังสือไปยัง อ.ค.ต.ป.  
คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง   

๔.๑.๒ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะสำมำรถเชิญ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม 

๔.๒ กำรติดตำม ตรวจสอบฯ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ 
๔.๒.๑ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จะติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยพิจำรณำข้อมูล

จำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถเชิญกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี้  
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จะได้รับรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ รอบ ๖ เดือนที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงส่งให้ 
(เดือนมีนำคม ๒๕๖๔) และวิเครำะห์ผลควำมก้ำวหน้ำจำกกำรตรวจสอบเสนอ ค.ต.ป. ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ 
รวมทั้งประเด็นที่มีควำมเสี่ยงเพ่ือส่งสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ  

๔.๒.๒ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ฉบับสมบูรณ์ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔  
๔.๒.๓ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจำกรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และวิเครำะห์เพ่ือน ำเสนอในภำพรวมต่อ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรี 

๔.๓ กำรสนับสนุนข้อมูลให้กับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ประสำนส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงสำมำรถเข้ำถึงระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ที่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร โดยใช้ username และ password ที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จัดส่งให้เข้ำดู
ข้อมูลโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๒๔ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภำคผนวก ข แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)  
ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
 

ภำคผนวก ค แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบ 

ของ อ.ค.ต.ป. (รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔) 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง : ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม  

(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔) (ถ้ำมี)  
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ (รำยงำนผลภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔)  

ภำคผนวก ง 
 
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
 อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  

ภำคผนวก จ แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนนิงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และ 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
(ถ้ำมี) 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ก 
ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ประเด็นกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ ำนวน ๘ ประเด็น 
 

VALUE CHAIN เรื่อง กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัยในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ  

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

VALUE CHAIN เรื่อง กำรส่งมอบงำนบริกำรสำธำรณะ 
ทำงสังคมอย่ำงทั่วถึงเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม   

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 : กำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูล  
(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
เพ่ือเตรียมไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

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

VALUE CHAIN เรื่อง ประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมูล 
ในกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรภำครัฐ : ระบบหลักประกัน
สุขภำพ 

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

VALUE CHAIN เรื่อง กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง 
ทำงเศรษฐกจิให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน     

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

 



๒๖ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

  
 



๒๗ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 



๒๙ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 



๓๐ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 



๓๑ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 



๓๒ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 



๓๓ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ข 
แบบรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำนเตือน (Warning signal)  

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  

ณ เดือน......................พ.ศ. ........................ 

 อ.ค.ต.ป. .................................................................... 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง............................................ 

๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ข้อมูลพื นฐำนที่ส ำคัญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ระบุเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยง หำกไม่ด ำเนินกำรให้ทันท่วงทีจะเกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อกำรด ำเนินงำน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ระบุข้อค้นพบ 
๔.๑ ระบุควำมเสี่ยง (สิ่งที่จะเป็นปัญหำอุปสรรคและส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำรกิจท ำให้ไม่สำมำรถ

บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ปรำกฏใน Value Chain ได้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง (สิ่งที่ระบุเป็นควำมเสี่ยงตำมข้อ ๔.๑ จะส่งผลกระทบอะไร และรุนแรง 
มำก - น้อยอย่ำงไร) 

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

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไขที่จ ำเป็นเร่งด่วน และต้องมีแนวทำงที่ชัดเจนเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ น 
 (ระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบ และระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบ) 

๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
หมำยเหตุ : สำมำรถแจ้งรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning 

signal) ได้ทุกช่วงเวลำ ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
https://paec.opdc.go.th  



๓๕ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ค 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน  

ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔) 

 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง.................................................................. 
 
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔........................................... 

๒. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบหลัก เรื่อง
...........................................ของ อ.ค.ต.ป.  ...........................................  

๓. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งท่ีสะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด) 
๓.๑ ............................................................................................... ................................................................. 
๓.๒ .......................................................................................................................... ...................................... 
๓.๓ ................................................................................................................................................................  

๔. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล 
๔.๑ .............................................................. .................................................................................................. 
๔.๒ .......................................................................................................................... ...................................... 
๔.๓ ............................................................................................................................................................ .... 

๕. ข้อค้นพบจำกกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล 
๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕..๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแกไ้ขในกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล 
๗.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.................................................................................................................... ... 
๗.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ....................................................................................................................... 
 
หมำยเหตุ : กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น 

 
 
 

ส ำหรับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 



๓๖ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ค 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน  

ประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
(รำยงำนผลภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔) 

 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง.................................................................. 
 

๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    .............................................................................................................................................................. ......... 

๒. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม  
๒.๑ ................................................................. ............................................................................................... 
๒.๒ .......................................................................................................................... ...................................... 
๒.๓ ............................................................................................................................................................... . 

๓. ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม 
๓.๑ ................................................................................................................................................................  
๓.๒ .................................................................................................................. .............................................. 
๔.๓ .......................................................................................................................... ...................................... 

๔. ข้อค้นพบจำกกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม 
๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔..๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแกไ้ขในกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติม 
๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ......................................................................................................... .............. 
๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.................................................................................................................... ... 
 
หมำยเหตุ : ๑. กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น 

 ๒. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในประเด็นกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง
เสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ ต่อรัฐมนตรี และส่งส ำเนำให้ปลัดกระทรวง และส ำนักงำน ก.พ.ร. แต่หำกเห็นว่ำ
รำยงำนดังกล่ำวมีข้อค้นพบท่ีส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอต่อ ค.ต.ป. สำมำรถรำยงำนได้ทันทีผ่ำน 
กำรรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงเพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning signal)  

 
 

ส ำหรับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 



๓๗ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ค 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รอบ ๖ เดือน  

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ (รำยงำนภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔) 
 
 อ.ค.ต.ป. .................................................................... 
 
๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔........................................... 

๒. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
๒.๑ ................................................................. .............................................................................................. 
๒.๒ .......................................................................................................................... ..................................... 
๒.๓ ...............................................................................................................................................................  

๓. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งท่ีสะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด) 
๓.๑ ................................................................................................................................................................  
๓.๒ ....................................................................................... ......................................................................... 
๓.๓ .......................................................................................................................... ...................................... 

๔. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. 
๔.๑ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก........................................................................................... . 

ผลกำรด ำเนินงำน............................................................. ...................................................................... 
๔.๒ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก........................................................................................... . 

ผลกำรด ำเนินงำน................................................................................................................................... 
๔.๓ กิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก........................................................................................... . 

ผลกำรด ำเนินงำน................................................................................................................................... 

๕. ข้อค้นพบจำกกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลัก 
๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕..๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแกไ้ขในกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ที่ อ.ค.ต.ป. ก ำหนด 
๖.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ....................................................................................................................... 
๖.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ....................................................................................................................... 
 

หมำยเหตุ : กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น 

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 



๓๘ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ง 
แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ๓  

ประเด็นกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
 

 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง............................................รำยงำนไปยัง อ.ค.ต.ป. ………………………………… 
 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร (ไม่เกิน ๕ หน้ำ)  
โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย  

- ระบุว่ำด ำเนินกำรตรวจสอบอะไร และเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่ำงไร  
- แสดงให้เห็นได้ว่ำผลจำกกำรตรวจสอบ/ข้อค้นพบที่ได้ เกิดจำกกำรท ำอย่ำงไร  
- ระบุให้เห็นว่ำท ำไปแล้วเพ่ืออะไร คือ ท ำให้เห็นปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ข้อค้นพบที่ได้ 
- ระบุให้ชัดเจนว่ำให้ใครท ำอะไร  

ส่วนที่ ๒ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔........................................... 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นกำรตรวจสอบกับยุทธศำสตร์ชำติที่............................................ 

๓. ประเด็นกำรตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นกำรตรวจสอบหลัก เรื่อง
...........................................ของ อ.ค.ต.ป.  ...........................................  

๔. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ เพื่อให้ เห็นภำพ
ด ำเนินกำรทีช่ัดเจน) 
๔.๑ ........................................................................................................................................................... ..... 
๔.๒ .............................................................................. .................................................................................. 

๕. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งท่ีสะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด) 
๕.๑ ................................................................................ ................................................................................ 
๕.๒ ......................................................................................................................... ....................................... 

๖. กำรด ำเนินงำนภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. 
๖.๑ ......................................................................................................................... ....................................... 
๖.๒ ................................................................................................................................................................ 

 
                                                 
๓ ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ ประเด็นกำรตรวจสอบ

เพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง สำมำรถน ำแบบฟอร์มนี้ไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม  
และจัดส่งภำยใน ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔  

ส ำหรับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 



๓๙ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๗. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบย่อย 
๗.๑ กำรประเมินควำมเสี่ยง  

๗.๑.๑ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรงำน กำรน ำนโยบำย/กลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย 

- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ ๑ น้อยมำก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปำนกลำง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมำก 

 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน..................................................................................................... 
- ข้อค้นพบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยง................................................................................................ 

๗.๑.๒ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรหรืออัตรำก ำลัง  
กระบวนกำรท ำงำน หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน   

- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ ๑ น้อยมำก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปำนกลำง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมำก 

 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน..................................................................................................... 
- ข้อคน้พบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยง................................................................................................ 

๗.๑.๓ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ได้แก่ งบประมำณท่ีได้รับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภำยนอกที่กระทบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน 

- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ ๑ น้อยมำก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปำนกลำง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมำก 
 



๔๐ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน..................................................................................................... 
- ข้อค้นพบ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  - ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยง................................................................................................ 

๗.๑.๔ ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรขัดข้องในกำรด ำเนินงำนตำมกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 

- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ ๑ น้อยมำก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปำนกลำง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมำก 

 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
- อำจเกิดขึ้นในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน..................................................................................................... 
- ข้อค้นพบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยง................................................................................................ 

๗.๑.๕  ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยซึ่งมีที่มำจำกยุทธศำสตร์ชำติในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
โดยเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ส ำหรับกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน และหำกมีกำรป้องกันได้ดีจะช่วยลดควำมสูญเสียอย่ำงมีนัยส ำ คัญ 
ทั้งนี้  แนวคิด คือ กำรน ำกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อ 
กำรทุจริตมำใช้ในกำรริเริ่มและด ำเนินโครงกำรที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้ำนบำท หรือ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
หรือโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำงต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่งคง (ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด) 
โดยแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยเป็นหนึ่งในแนวทำงเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำม
กิจกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) ตำมมติของคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓  
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่  
ซึ่งเป็นไปตำมกรอบแนวทำงตำม (ร่ำง) แผนปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ทั้ งนี้  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเกณฑ์ ในกำรด ำเนินกำร  
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ค.ต.ป. จะแจ้งให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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- โอกำสเกิดควำมเสี่ยง 
 ระดับ ๑ น้อยมำก 
 ระดับ ๒ น้อย 
 ระดับ ๓ ปำนกลำง 
 ระดับ ๔ สูง 
 ระดับ ๕ สูงมำก 

 อธิบำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
- ข้อมูลโครงกำร และวงเงิน (โดยย่อ) 
- อำจเกิดข้ึนในกิจกรรมกำรด ำเนินงำน...........................................................................................  
- ข้อค้นพบ………………………………………………………………………..........……………………………………… 
- ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยง.................................................................................................. 
 

๗.๒ กำรประเมินกำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ๕ ด้ำน 
๗.๒.๑ ประสิทธิภำพ 

- มีกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ผลงำนที่คุ้มค่ำเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยงบประมำณ และเวลำที่ใช้ไป
หรือไม่ อย่ำงไร 

.................................................................................................................................................. 
- มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นหลักส ำคัญในกำรบริหำรงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
.................................................................................................................................................. 
- สำมำรถแนะแนวทำง/แก้ไขปัญหำกำรท ำงำน หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่ เกิดขึ้น  

จำกกำรท ำงำนหรือไม่ อย่ำงไร 
............................................................................................................................. ..................... 
- ตัวชี้วัดส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของประเด็นกำรตรวจสอบหรือไม่ อย่ำงไร 
..................................................................................................................................................  

๗.๒.๒ ประสิทธิผล 
- มีผลกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติงำนตำมงบประมำณ 

ทีไ่ด้รับหรือไม่ อย่ำงไร 
..................................................................................................................................................  
- มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำนหรือไม่ อย่ำงไร 
.................................................................................................................................................. 
- มีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบหรือไม่ อย่ำงไร 
.................................................................................................................................................. 
- มีผลกระทบจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงและภำยหลังกำรปฏิบัติภำรกิจ  

ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบ 
ด้ำนบวกและลบหรือไม่ อย่ำงไร 

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



๔๒ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๗.๒.๓ โปร่งใส 
- มีกระบวนกำรท ำงำนที่เปิดเผยตรงไปตรงมำ สำมำรถตรวจสอบได้และสำมำรถชี้แจงได้ 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่ อย่ำงไร 
....................................................................................................................................... ........... 
- สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง และข้อมูลมีควำมถูกต้องหรือไม่ อย่ำงไร 
..................................................................................................................................................  

๗.๒.๔ กำรมีส่วนร่วม 
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอ 

ปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่ำงไร 
............................................................................................................................. ..................... 
- รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมคิดแนวทำง หรือร่วมกำรแก้ไขปัญหำหรือไม่ 

อย่ำงไร 
.............................................................................................................................. .................... 
- เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ แผนงำน

หรืองำนด้ำนต่ำง ๆ หรือไม่ อย่ำงไร 
............................................................................................................................... ................... 

๗.๒.๕ ควำมคุ้มค่ำ 
  - มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำหรือไม่ อย่ำงไร 

..................................................................................................................................................  
 
๗.๓ กำรประเมินกำรท ำงำนตำมหลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle) 

๗.๓.๑  มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ (Plan) เช่น กำรก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
กำรจัดอันดับควำมส ำคัญของเป้ำหมำย ก ำหนดกำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำ 
กำรด ำเนินงำน ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และก ำหนดงบประมำณที่จะใช้ หรือไม่ อย่ำงไร 

......................................................................................... ......................................................... 
๗.๓.๒  มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (Do) หรือไม่ อย่ำงไร 

............................................................................................................................ ...................... 
๗.๓.๓  มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check) เช่น กำรประเมินผลกำรด ำเนินตำมข้ันตอนและ

กำรประเมินผลงำนตำมเป้ำหมำยของแผนงำนที่ได้มีกำรก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร 

................................................................................ .................................................................. 
๗.๓.๔  มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบประเมินผลเพ่ือให้เห็นภำพรวมของบรรลุเป้ำหมำย

ตำมแผนและนโยบำยที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับใช้ในกำรทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกำรก ำหนด
นโยบำยอย่ำงเหมำะสม (Act) หรือไม่ อย่ำงไร 

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



๔๓ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๘. ข้อค้นพบจำกกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
๘.๑ ...................................................................................................................................... ........................ 
๘.๒ ............................................................ .................................................................................................. 
๘.๓ ......................................................................................................................... ..................................... 

๙. สภำพแวดล้อมหรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำประสงค์ของกระทรวงตำมประเด็นกำรตรวจสอบ 
(นอกเหนือจำกที่กระทรวงด ำเนินกำรซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำ เช่น กลไกกำรท ำงำนที่ไม่บูรณำกำร ปัญหำ 
ข้อกฎหมำยของกระทรวงอ่ืนที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำน ปัจจัยกำรตลำด ปัจจัยเงินทุน  หรือปัจจัยภำยนอก
อ่ืน ๆ เป็นต้น)  
..................................................................................................................................... ......................................... 
..............................................................................................................................................................................  

๑๐. ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขท่ีต้องกำรเสนอในเชิงนโยบำยต่อรัฐบำล โดยต้องระบุหน่วยงำนที่จะให้
ด ำเนินกำรให้ชัดเจน และแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มำกที่สุด 
...................................................................................................................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................  

๑๑. สรุปประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกประเด็นที่ตรวจสอบฯ 
๑๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
๑๑.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
๑๑.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 

 
 
หมำยเหตุ : กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น 
 

 
 

 



๔๔ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก ง 
แบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ 

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  
 

ของ อ.ค.ต.ป. ………………………………………… 
 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร (ไม่เกิน ๕ หน้ำ)  
โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย  

- ระบุว่ำด ำเนินกำรตรวจสอบอะไร และเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่ำงไร (ท ำอะไร) 
- แสดงให้เห็นได้ว่ำผลจำกกำรตรวจสอบ/ข้อค้นพบที่ได้ เกิดจำกกำรท ำอย่ำงไร (ท ำอย่ำงไร) 
- ระบุให้เห็นว่ำท ำไปแล้วเพ่ืออะไร คือ ท ำให้เห็นปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ข้อค้นพบที่ได้ (เพ่ืออะไร) 
- ระบุให้ชัดเจนว่ำให้ใครท ำอะไร (ได้อะไร) 

 
ส่วนที่ ๒ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ชื่อประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔........................................... 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นกำรตรวจสอบกับยุทธศำสตร์ชำติที่............................................ 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ เพื่อให้ เห็นภำพ
ด ำเนินกำรทีช่ัดเจน) 
๓.๑ .......................................................................................................................... ...................................... 
๓.๒ ................................................................................................................................................................  
๓.๓ .................................................................................................................... ............................................ 

๔. ขอบเขตของกำรตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งท่ีสะท้อนกับ Value Chain และเป้ำประสงค์ที่ก ำหนด) 
๔.๑ ...................................................................................................................... .......................................... 
๔.๒ ......................................................................................................................... ....................................... 
๔.๓ ................................................................................................................................................................ 

๕. กำรด ำเนินงำนภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบหลักของ อ.ค.ต.ป. 
๕.๑ ................................................................................ ................................................................................ 
๕.๒ .......................................................................................................................... ...................................... 
๕.๓ ................................................................................................................................................................  

๖. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบ 
๖.๑ ................................................................................................................................................................  
๖.๒ .................................................................................................................. .............................................. 
๖.๓ ......................................................................................................................... ....................................... 

ส ำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 



๔๕ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

๗. ข้อค้นพบจำกกำรตรวจสอบและประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจสอบฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทีส่อดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
๗.๑ .......................................................................................................................... .................................... 
๗.๒ .............................................................................................................................................................. 
๗.๓ .............................................................................................. ................................................................ 

๘. สภำพแวดล้อมหรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำประสงค์ของกระทรวงตำมประเด็นกำรตรวจสอบ 
(นอกเหนือจำกที่กระทรวงด ำเนินกำรซึ่งอำจเกิดจำกปัญหำ เช่น กลไกกำรท ำงำนที่ไม่บูรณำกำร ปัญหำ 
ข้อกฎหมำยของกระทรวงอ่ืนที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำน ปัจจัยกำรตลำด ปัจจัยเงินทุน หรือปัจจัยภำยนอกอ่ืน ๆ 
เป็นต้น)  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 

๙. ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรตรวจสอบฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์กำรตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 

๙.๑ ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขที่ต้องกำรเสนอในเชิงนโยบำยต่อรัฐบำล โดยต้องระบุหน่วยงำน  
ที่จะให้ด ำเนินกำรให้ชัดเจน และแนวทำงกำรแก้ไขท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มำกที่สุด 
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ......................... 

๙.๒ ภำยใต้ Value Chain ที่ อ.ค.ต.ป. ก ำหนด หำกยังพบว่ำผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนยังไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำประสงค์หลักตำมประเด็นกำรตรวจสอบ ให้ระบุว่ำเกิดจำกปัญหำอะไร 
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .................... 

๑๐. สรุปประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกประเด็นที่ตรวจสอบฯ 
๑๐.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
๑๐.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
๑๐.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 
 

หมำยเหตุ : กำรจัดท ำแบบรำยงำน ๑ แบบรำยงำนต่อ ๑ ประเด็น 
 

 

 

 



๔๖ 
 

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

ภำคผนวก จ  
แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนนิงำนตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.   

และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ (ถ้ำมี) 
 

ประเด็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
ตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. 

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่............ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
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