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(ก) 

คู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประเมิน
ว่าการดำเนินงานของส่วนราชการมีผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐาน
งานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่
มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี เพ่ือให้การดำเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ หาสาเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
หรือมาตรการป้องกันที่จะทำให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน
ก่อนการเข้าตรวจสอบ 

ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจัดทำคู่มือการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทำรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
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คู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

บทที่ 1 
บทนำ 

ด้วยภาครัฐได้มีการปฏิรูประบบราชการ และใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result 
Base Management) โดยได้ประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
เพ่ือให้ส่วนราชการและข้าราชการยึดเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริหาร
จัดการและการบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสังคมส่วนรวม ซึ่งบทบาทที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การ
สนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ
ดูแลที่ดี  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้งานด้านการตรวจสอบภายในของภาคราชการต้อง
ปรับตัวเองให้สามารถรองรับการเปลี่ยนระบบราชการ และการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result 
Base Management) และในฐานะที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการช่วยตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ ต้องสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่มี
ความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล เพ่ือให้การดำเนินงานของ
ส่วนราชการมีผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการ (Performance Audit) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการดำเนินงาน
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง รวมถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมีผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในค่อนข้างมาก รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบเดิมยังมีทักษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
โครงการสำคัญๆ ของส่วนราชการไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการสำคัญๆ ของกระทรวง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยง/จุดอ่อน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้จัดทำคู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
โครงการ (Performance Auditing) เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องและสนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ
ของส่วนราชการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 



2 

คู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

บทที่ 2 
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

(Performance Auditing) 
 

การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ (Performance Auditing) ต้องเน้นตรวจสอบ
ที่ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการเป็นหลักว่าผลงาน/ผลผลิต/ผลสำเร็จของงานที่ได้รับจากกระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ผ่านกระบวนการของการประเมินผล
สัมฤทธิ์โดยวัดจากตัวชี้วัดที่ เป็นรูปธรรมและเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการจะเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าและสอบทานการกำหนดกิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนินงานโครงการเพ่ือประเมินวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่นำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงสอบทาน
การบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมว่ามีความเพียงพอเหมาะสม ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโครงการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่
ยอมรับของหน่วยรับตรวจ จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่สำคัญและต้องพัฒนาให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความเข้าใจในทิศทาง/แนวทางการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ๓ ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนการตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3  การจัดทำรายงานและติดตามผล  

โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

การจัดทำรายงานและ
ติดตามผล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การวางแผนตรวจสอบ 

 การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 
- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจำปี 

การวางแผนการปฏบิัติงาน 
- สำรวจและสรุปข้อมูลเบื้องต้น 
- กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
 

ก่อนเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
- จัดทำ Engagement Plan เสนอ หน. 
พิจารณาอนุมัติ 
- จัดทำหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ 

ปฏิบตัิงานตรวจสอบ (ภาคสนาม) 
- การรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน 
- จัดทำกระดาษทำการ 
 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 
- การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ ์
- รูปแบบรายงาน 

การติดตามผล 
- สอบทานผลการดำเนนิการแก้ไข 
- จัดทำรายงานผลการติดตามเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

 

กำกับดูแล
การ

ปฏิบัติงาน
โดย

หัวหน้า
กลุ่ม

ตรวจสอบ
ภายใน / 
หัวหน้า
คณะ

ตรวจสอบ 

การปฏบิัตงิานเมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบ 

- สรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นและ
แจ้งให้หน่วยรับตรวจพจิารณา 

ประชุมปิดการตรวจสอบ 

ประชุมเปดิการตรวจสอบ 

ภาพที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
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การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ต้องดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ข้างต้น โดยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในขั้นตอน ดังนี้ 

1) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องเริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญมากสำหรับงานตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ เพราะการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานนั้นแม้ว่าจะเลือกตรวจกิจกรรมหรือโครงการใดแล้วก็อาจไม่จำเป็นต้องตรวจโครงการนั้นจนถึงที่สุด 
อาจจะดำเนินการยุติการตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น งานตรวจสอบ
บางงานผู้ตรวจสอบภายในอาจหลงทางหลงประเด็น เพราะไม่ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอ ทำให้ผลการ
ตรวจสอบที่ได้รับไม่ตรงเป้าหมาย หรือตรงจุดที่ควรได้รับการตรวจสอบ หรือว่าจะทราบประเด็นที่ควรตรวจใน
โครงการนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบแล้ว ดังนั้น การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นที่ดี  จึงเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดทรัพยากรในการใช้บุคลากรและเวลาให้ถูกต้องตามลำดับความสำคัญหรือตาม
เป้าหมายของงานตรวจสอบ ซึ่งหากผู้ตรวจสอบลงมือตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมโดยไม่มีการสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นแล้วอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นได้ อีกทั้งยังทำให้ผิดหลักการ
บริหารงานตรวจสอบที่ดีด้วย 

วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  
เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดจุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลเสีย

หายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการที่ตรวจ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบ
โครงการในรายละเอียดต่อไป 

ในขั้นตอนของการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบต้องวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของ
โครงการ ซึ่งตรวจสอบได้จากเอกสารหรือข้อมูลโครงการ ดังนี้ 

 - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ 
  1) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
  2) กิจกรรมและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนและผลการปฏิบัติงานของ

โครงการ (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน และ/หรือแผนและผลปฏิบัติงานประจำปี) 
  3) งบประมาณท่ีได้รับ แหล่งที่มาของเงิน และการใช้จ่ายเงิน 
  4) ขอบเขตพ้ืนที่ดำเนินการของโครงการ และระยะเวลาดำเนินงาน 
  5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  6) นโยบาย คำสั่ง ระเบียบ ของฝ่ายบริหาร 
  7) วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  8) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจกิจกรรมที่สำคัญและอาจพบลักษณะ

สำคัญหรือขั้นตอนของงานที่ยากต่อการควบคุมหรือมีจุดอ่อน อันอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย 
 - รายงานประจำปีของหน่วยรับตรวจ 
 - รายงานของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม  
 - นโยบายของหน่วยรับตรวจ 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน 
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 - เอกสารหลักฐานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
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 - ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 - การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 - ขาดการประสานงานหรือบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ผลงานหรือผลผลิตโครงการที่ได้รับ ไม่ไดถู้กนำไปใช้ประโยชน์ 
 - เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานทั้งระหว่างหน่วยงานและพ้ืนที่เป้าหมาย 
 - การควบคุมภายในของงาน/โครงการยังไม่เพียงพอเหมาะสม ยังมีจุดอ่อนที่ทำให้

การดำเนินงานโครงการอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 - การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไม่มีความชัดเจน วัดผลไม่ได้ 
 - ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
  ฯลฯ 

ตามลักษณะของการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ไม่สามารถตั้ งกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่แน่นอนเฉพาะเจาะจงเป็นหลักการทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลและหลักฐานที่ต้องรวบรวมเบื้องต้น  เพ่ือ
สนับสนุนงานตรวจได้ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องฝึกฝนและใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินว่าสิ่งใดเป็น
หรือไม่เป็นข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ข้อมูลและหลักฐานใดควรหรือไม่ควรนำมาใช้ประกอบ ข้อมูลและ
หลักฐานใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน ซึ่งความสามารถในการใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจดังกล่าวสำคัญมากสำหรับ
งานตรวจสอบผลการดำเนินงาน เนื่องจากผู้ตรวจสอบต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อคุณภาพและความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลหลักฐานที่ตนใช้สนับสนุนความเห็น ผู้ตรวจสอบจึงต้องพยายามศึกษาแนวทางและหลักการ
ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบที่จะ
รวบรวมวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจในเบื้องต้น ให้นำมากำหนดประเด็นการตรวจสอบโดย
ประเด็นการตรวจสอบคือประเด็นที่จะเป็นข้อตรวจพบที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลักคือ สิ่งที่
เป็นอยู่ (Condition) สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) และผลกระทบ Effect) หรือผลเสียหายจริงและมีนัยสำคัญเพียง
พอที่จะมีผลต่อการดำเนินงานโดยภาพรวมของโครงการ หรือมีผลต่อสังคมในด้านต่าง ๆ  

การจะดำเนินการเข้าตรวจสอบโครงการในรายละเอียดหรือยุติการตรวจสอบโครงการนี้ 
ให้ตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นว่ามีองค์ประกอบครบ 3 ส่วน ทำให้เกิดความชัดเจนเพียงพอ 
เหมาะสมในการตั้งประเด็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ กล่าวคือ การตั้งประเด็นการตรวจสอบ
ต้องข้อมูลสนับสนุนครบตามองค์ประกอบ 3 ส่วนข้างต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการ
ตรวจสอบทั้งในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลาและบุคลากรที่ใช้ โดยให้มีการจัดทำสรุปผลการสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นไว้สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบที่กำหนดด้วย 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการ 
     1. จัดทำหนังสือขอเอกสารจากหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง/ศูนย์) เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ลงนามถึงผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยกำหนดระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น  
     2. พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานของโครงการที่ตรวจ 
     3. กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 
     4. จัดทำสรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
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2) การวางแนวการตรวจ/การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
 การวางแนวการตรวจหรือการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

มีความสำคัญมากเช่นกันในการตรวจสอบ เป็นงานที่ต้องทำก่อนที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ (Field Word) 
เป็นการวางแนวความคิดในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้รู้จุดเริ่มต้น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจน
วิธีการตรวจสอบ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น เนื่องจากโครงการที่จะตรวจสอบแต่ละโครงการมี
ลักษณะซับซ้อนและแตกต่างกัน การวางแนวการตรวจแต่ละโครงการจึงมีความสำคัญและต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะทำให้แนวการตรวจนำไปสู่การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
จะเห็นได้ว่าแนวการตรวจสอบจำเป็นสำหรับงานตรวจสอบ เพราะเป็นตัวช่วยให้การตรวจสอบง่ายขึ้น ถ้าหาก
ไม่มีแนวการตรวจผู้ตรวจสอบอาจปฏิบัติงานตรวจได้ยากหรือทำการตรวจไม่ได้ ผู้ตรวจสอบบางรายอาจไม่รู้ว่า
จะเริ่มตรวจจากอะไร ซึ่งจะส่งผลทำให้งานตรวจไม่มีคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์ของการวางแนวการตรวจ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อยเป็นขั้นตอน

และประหยัดเวลา 
 2. เพ่ือช่วยในการจัดสรรหรือแบ่งงานระหว่างผู้ตรวจสอบที่ร่วมกันปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการทำงานซ้ำซ้อนกัน 
 3. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นซึ่งต้องรับผิดชอบโครงการตรวจ 

เข้ามามีส่วนร่วมในงานตรวจสอบ เพราะแนวการตรวจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนผู้บังคับบัญชา
จะสอบทานและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แนวการตรวจสอบมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 4. เพ่ือเป็นมาตรฐานและเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบนั้น 

 5. เพื่อเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดความสำเร็จของงานตรวจสอบ 
 6. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแนวการตรวจสอบครั้งต่อไป การตรวจสอบบาง

โครงการอาจมีลักษณะของปัญหาหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน สามารถนำแนวการตรวจเดิมมาปรับปรุง 
ดัดแปลงและแก้ไขจดุบกพร่องในการตรวจครั้งที่ผ่านมา เพ่ือให้แนวการตรวจสมบูรณ์และครอบคลุมมากข้ึน 

รายละเอียดที่ควรปรากฏในแนวการตรวจ ได้แก่ 
 - ชื่อโครงการ หน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบ 
 - ผู้จัดทำ ควรเป็นหัวหน้าทีมงานตรวจ (ระดับชำนาญการข้ึนไป) 
 - ผู้สอบทานควรเป็นระดับชำนาญการพิเศษหรือหัวหน้ากลุ่ม 
 - ผู้อนุมัติ คือ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
 - ประเด็นการตรวจสอบ 
 - วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เป็นประเด็นย่อยที่กำหนดขึ้น เพ่ือสนับสนุน

ประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ โดยตั้งเป็นคำถามซึ่งในแต่ละคำถามนำไปสู่วิธีการตรวจสอบ เพื่อต้องการเหตุผล 
หลักฐาน หรือข้อเท็จจริงให้ครบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. เกณฑ์มาตรฐานหรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) ในการดำเนินงานในเรื่องนี้
กำหนดไว้อย่างไร 

  2. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) สภาพการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
  3. ผลกระทบ (Effect) ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมีอย่างไรบ้าง 
  4. สาเหตุ (Causes) สำคัญที่ทำให้เกิดสภาพปัญหาเนื่องจากเหตุใดบ้าง 
  5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 



7 

คู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

 - วิธีการตรวจสอบและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นการเรียงลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นการอธิบายเทคนิควิธีการตรวจสอบ เช่น การสุ่ม
ตัวอย่าง การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ระบบงาน การสังเกตการณ์ และการสอบถาม เป็นต้น 

 - แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 - ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบว่าจะตรวจสอบอะไร

เท่าใด เช่น 
  * ถ้าโครงการ/งานที่ตรวจสอบมีผู้รับผิดชอบมาก (หน่วยรับตรวจอาจ

กำหนดขอบเขต การตรวจสอบเฉพาะหน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานหลัก หรือเป็นหน่วยงานที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการ/งานอย่างมาก หรืออาจกำหนดขอบเขตเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากหรือ
เป็นหน่วยงานที่คาดว่าจะมีปัญหาในการดำเนินงาน ฯลฯ 

  * ถ้าโครงการ/งานที่ตรวจสอบ มีพ้ืนที่ดำเนินการเป็นจำนวนมากอาจ
กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะเข้าตรวจสอบได้ โดยคัดเลือกหรือสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือเป็นตัวแทนของ
โครงการ/งานนั้น 

  * กรณีโครงการ/งาน มีระยะเวลาดำเนินงานหลายปีอาจกำหนดขอบเขต
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/งานได้ โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับ
จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบด้วย 

  * กรณีโครงการ/งานมีลักษณะงานที่ประกอบด้วยภารกิจหลายด้านหลาย
สาขา หรือมีกิจกรรมที่ดำเนินการมาก อาจกำหนดขอบเขตภารกิจของหน่วยรับตรวจได้ โดยคำนึงถึง
ความสำคัญของภารกิจที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ความสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ตั้งไว้ 
และมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้ 

 - อัตรากำลังและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ละข้ันตอน 
 - ปริมาณงานที่ตรวจสอบ 
 - กระดาษทำการท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ข้อสังเกตและสรุปความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ 
 - กำหนดแล้วเสร็จของงาน 
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ตัวอย่างรูปแบบแนวการตรวจ 
        รหัส .......... 

 
 

โครงการ ..................................................................................................................... ..................................... 
หน่วยรับตรวจ ...........(ชื่อหน่วยรับตรวจ)..................................................................................................... .... 
ประเด็น ..................................................................................................................... ...................................... 
ผู้จัดทำ ...................................            ผู้สอบทาน ................................... 
วันที่ ........................................          วันที่ ................................... 

 

วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัด 
วิธีการ

ตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดแล้ว

เสร็จ 

กระดาษทำการ
ที่ใช้ 

      
      
      

ข้อสังเกตและสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบ ........................................................ ............ 
........................................................................................................................................................ ...................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
        ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ...................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... ........ 
 

ลักษณะที่ดีของแนวการตรวจ คือ รายละเอียดของงานที่กำหนดไว้แต่ละขั้นตอนต้อง
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และแสดงให้เห็นว่าเป็นไปเพ่ือหาหลักฐานประกอบวัตถุประสงค์การตรวจ ทั้งนี้ แนวการ
ตรวจสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวการตรวจสอบ 
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3) ปฏ ิบัติการตรวจสอบ (ภาคสนาม) 

 เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
โดยดำเนินการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานโครงการ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องมีความเข้าใจองค์รวมของวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นโครงก าร 
ต้องทราบว่าทำไมถึงมีโครงการนี้เกิดขึ้น มีสภาพปัญหาอย่างไร มีหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ความคาดหวัง กรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เมื่อใดสิ้นสุดโครงการเมื่อใด 
เกณฑ์การวัดผลสำเร็จของโครงการอย่างไร ใช้งบประมาณจากแหล่งใดมาดำเนินงาน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ แผน
ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนเป็นอย่างไร มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี
ใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจในพ้ืนฐานตรงนี้ให้เข้าใจก่อน
สรุปสาระสำคัญของโครงการ และนำสาระสำคัญที่สรุปตามความเข้าใจของผู้ตรวจสอบภายใน ไปสื่อสารกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือทบทวนว่าผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของดำเนินงาน
โครงการนั้น (กระบวนการประชุมเปิดการตรวจสอบ) หลังจากที่ ๒ ฝ่าย (ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ) 
มีความเข้าใจตรงกันแล้ว ถึงจะดำเนินการตรวจสอบ สอบทานเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 3.1 เอกสารการขออนุมัติข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย  
   - ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
   - กรอบทิศทางการดำเนินการโครงการ (Mind Map)  
  โดยผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปได้ว่าโครงการมีวัตถุประสงค์ เหตุผลใดที่ต้องดำเนินการ    
มีการดำเนินการกิจกรรมใดบ้าง มีขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเป็นอย่างไร มีหน่วยงานใดรับผิดชอบดำเนินการ  
มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการเมื่อใด กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการอยู่ที่ไหน ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการคืออะไร มีเกณฑ์การชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการฯ 
อย่างไร มีกระบวนการควบคุมและติดตามผลอย่างไร แหล่งที่มาของงบประมาณ/จำนวนงบประมาณที่ได้รับ

สิ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการ 
     1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หรือแนวการตรวจสอบ โดยให้มี
สาระสำคัญตามที่กล่าวข้างต้น และออกแบบกระดาษทำการที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
สนับสนุนวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
     2. เสนอหัวหน้าทีม/หัวหน้าคณะพิจารณาสอบทาน 
     3. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (Engagement Plan) และปรับแก้ไขตามความเห็นของหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
     4. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ  
 - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พร้อมแจ้งระยะเวลาการเข้าตรวจ 
 - นัดหมายวันประชุมเปิดการตรวจสอบ โดยทำหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบงาน/โครงการ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจ เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อ
รับฟังวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการตรวจสอบ  
     5. ประชุมเปิดการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกช่วยจำ 
     6. ปรับแก้ไขแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หรือแนวการตรวจสอบ ให้
ครอบคลุมประเด็น (ถ้ามี) เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาอนุมัติ 
     7. ดำเนินการเข้าตรวจสอบภาคสนาม ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
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จัดสรรให้ดำเนินการ รวมถึงกรอบรายการค่าใช้จ่าย แผนการปฏิบัติงานประจำปี ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ของโครงการฯ ที่ผ่านมา (กรณีระยะเวลาดำเนินงานโครงการมากกว่า ๑ ปี)  
 ๓.๒ เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายในของโครงการฯ 
  สอบทานว่ามีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไว้อย่างไร กรณีที่เป็น
โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงและมีกรอบระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ควรมีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง/จุดอ่อนของการบริหารจัดการโครงการ 
 ๓.๓ เอกสารการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการฯ 
 สอบทานว่าการดำเนินงานโครงการ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร มีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ผู้บริหารขององค์กรให้ความสำคัญและเข้าใจระบบการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร 
 ๓.๔ ผลการรายงานปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัด และแนวทางแก้ไข 
 สอบทานจากรายงานผลการดำเนินงาน ของกระบวนการติดตามประเมินผลที่
โครงการกำหนด หรือสอบทานจากรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๕ ระบบการติดตามและประเมินผล 
 สอบทานว่าโครงการมีการจัดวางระบบการติดตามประเมินผลไว้อย่างไร มีการ
ดำเนินการติดตามประเมินผล และรายงานให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำข้อมูลไปกำกับ ดูแล
อย่างไรบ้าง 
 3.๖ เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ (ทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณโครงการและใบสำคัญคู่จ่าย) 
  สอบทานเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการว่าผู้รับผิดชอบมีการจัดทำ
ทะเบียนคุมงบประมาณแยกต่างหากจากงบประมาณปกติหรือไม่ มีการนำรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานโครงการมาเบิกจ่ายหรือไม่ ผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลให้
ทราบว่าโครงการได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือไม่ โครงการที่ได้รับอนุมัติประกอบด้วยกิจกรรมย่อย/โครงการ
ย่อยใด กิจกรรมที่กำหนดให้ดำเนินการสามารถส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้หรือไม่ กิจกรรม/
โครงการที่ดำเนินการเป็นภารกิจของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร มีวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน
เท่าใด แหล่งเงินจากแผนงานใด แต่ละแผนงานมีเกณฑ์การใช้งบประมาณอย่างไร กรอบรายการค่าใช้จ่ายที่จะ
สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการมีอะไรบ้าง (โดยเปรียบเทียบจากเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) มีการวางเอกสารขอเบิกเงินจากคลังจำนวนกี่เรื่อง และดำเนินการสุ่มสอบทานกี่เรื่อง ใช้หลักเกณฑ์
ใดในการสุ่มเลือก และดำเนินการสอบทานว่าแต่ละกิจกรรม/โครงการมีการเบิกจ่ายอย่างไร ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและผลงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดหรือไม่  มีเงินเหลือเท่าไร เงินที่เหลือนำไป
บริหารจัดการอย่างไร มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ การจัดทำเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายแนบหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องดำเนินการจัดทำกระดาษทำการในการสอบทานให้ชัดเจนเพ่ือให้ทราบว่ากระบวนการบริหาร
งบประมาณโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และ
กระบวนการเบิกจ่ายต่างๆ เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ระบุ
ไว้ในข้อเสนอโครงการตามท่ีได้รับความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการ  
 ๓.๗ ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ  
 สอบทานโดยนำสิ่งที่ผู้เสนอโครงการกำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวัดผลสำเร็จที่กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ ซ่ึงการสอบทานผลลัพธ์โครงการ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง



11 

คู่มือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

วิเคราะห์ว่าผลผลิตที่ได้จากโครงการ มีการนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่ โดย
ต้องเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม ผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยว่าเกณฑ์การวัดผลสำเร็จ
ของโครงการ เหมาะสม และเป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลลัพธ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบและสอบทาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำ
กระดาษทำการผลการตรวจสอบ/สอบทานทุกเรื่อง เพ่ือนำมาสรุปสาระสำคัญมาจัดทำประเด็นข้อตรวจพบ 

๔) การสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
หลังจากสรุปข้อเท็จจริงตามข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ในขั้นตอนการตรวจสอบ

ภาคสนามแล้วจึงนำมาสรุปเป็นข้อตรวจพบสำคัญ ซึ่งระบุสภาพปัญหา สิ่งที่ควรจะเป็น และผลกระทบไว้
ข้างต้นแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบหาสาเหตุตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
 1. เพ่ือนำเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานตามขั้นตอนการ

ตรวจสอบทั้งหมด อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและสาธารณชน 
 2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีระบบจนสามารถนำไป

เขียนรายงานและมีข้อเสนอแนะที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานผลการตรวจสอบเข้าใจลำดับความเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้

รายงานผลการตรวจสอบมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและเข้าใจง่าย 
 องค์ประกอบของประเด็นข้อตรวจพบ 
 จุดมุ่งหวังอย่างหนึ่งของการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน คือ มุ่งจูงใจให้

ผู้บริหารสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ดังนั้นการรายงานข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบควรเขียนในลักษณะที่จูงใจชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงตามลำดับของหลักเหตุและผล
ตลอดจนวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจนถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งผู้รายงานอาจบรรลุจุดมุ่งหวังดังกล่าวนี้ โดยระบุสิ่ ง
ต่อไปนี้ให้ผู้อ่านทราบ  

  1. ผู้ตรวจ ตรวจพบอะไร (Statement of Condition) 
  2. ผู้ตรวจ คิดอย่างไรต่อสิ่งที่ตรวจพบ สิ่งที่ตรวจพบมีความต่างจาก

ระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการหรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) 
  3. สิ่งที่ตรวจพบ มีผลกระทบในทางเสียหายกับทางราชการอย่างไร และ

มากน้อยเพียงใด (Effect)  
  4. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น (Causes)  
  5. มีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง (Recommendation) 

การระบุสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับข้อตรวจพบเรื่องหนึ่ง ๆ จะชี้นำให้ผู้อ่านคิดได้
อย่างเป็นระบบถึงข้อเท็จจริง เหตุและผลและทราบว่าทำไมเรื่องนั้นจึงมีความสำคัญมากพอที่ผู้ตรวจสอบ
จะต้องรายงานให้ทราบ ดังนั้นข้อสรุปและข้อตรวจพบที่ดีมีองค์ประกอบที่แน่นอน ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้วมักจะเกิดคำถามข้อสงสัยขึ้นเสมอ เช่น  

  - ถ้าไม่ระบุระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) ผู้อ่านก็อาจเกิดคำถามว่าทำไมผู้ตรวจสอบต้องทักท้วงเรื่องนี้จุดนี้ 
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  - ถ้าไม่ระบุ ผลของข้อตรวจพบ (Effect) ผู้อ่านก็อาจเกิดคำถามว่า ถ้าสิ่งที่
ตรวจพบไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการหรือสิ่งที่ควรจะเป็น 
ผลกระทบเป็นอย่างไร มีสาระสำคัญมากน้อยเพียงใด 

  - ถ้าไม่ระบุสาเหตุ (Cause) ผู้อ่านก็อาจเกิดคำถามว่า ทำไมจึงเกิดข้ึน , 
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

  - ถ้าไม่ระบุว่าควรทำอย่างไร (Recommendation) ผู้อ่านก็อาจเกิดคำถามว่า 
จะให้ทำอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร 

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เขียนรายงานข้อตรวจพบจะมีความสามารถเพียงใด ถ้าไม่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านก็ไม่อาจทราบได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญ
ต้องรายงาน สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร และผู้เขียนเองก็อาจมีความยุ่งยากในการเขียน
รายงาน เพราะไม่สามารถลำดับความคิด ความเข้าใจต่อสิ่งที่ตรวจพบให้เป็นระบบได้ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การเสนอประเด็นข้อตรวจพบในรายงานควรเสนอไว้ให้
แต่ละประเด็นมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) 2) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) 3) ผลกระทบ 
(Effect) 4) สาเหตุ (Cause) และ 5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

สิ่งท่ีควรจะเป็น ( Criteria) 
ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเรื่อง/กิจกรรมที่ดำเนินการตรวจสอบมีกฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน/คู่มือกำหนดไว้อย่างไร อาจพิจารณาจาก 
  - เป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น 
  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
  - มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสำหรับเรื่องนั้น 
  - หลักวิชาการท่ีดี รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ด ี
  - หลักเหตุผล หรือสามัญสำนึกที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

หลักการที่สำคัญ คือ ผู้ตรวจสอบต้องแปลความหมายและนำหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กล่าวข้างต้น
มาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบจะเป็นที่ยอมรับปฏิบัติตามหรือไม่เพียงใด มักจะขึ้นอยู่
กับว่าผู้ตรวจสอบสามารถยกหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดีขึ้นมาอ้างอิงอย่างเหมาะสม น่าเชื่อถือได้หรือไม่ สิ่งที่ควร
จะเป็น (Criteria) ที่ใช้ในการตรวจสอบควรเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ และควรบันทึกความตก
ลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้หน่วยรับตรวจยืนยันเป็นหนังสือ 

สิ่งท่ีเป็นอยู่ ( Condition) 
เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในหน่วยรับตรวจ ภายในช่วงเวลา

ที่การตรวจสอบครอบคลุมถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ หรือเป็นสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างยิ่ง เช่น 

  - ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจต่ำกว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
  - ผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรีต่างๆ 
  - สิ่งที่ขัดแย้งกับหลักเหตุผลหรือสามัญสำนึกท่ีดี 
  - สิ่งที่ขัดแย้งกับหลักวิชาการ 
  เป็นต้น 
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ผลกระทบ (Effect) 
ผลกระทบ (Effect) ที่เกิดจากการที่สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น 

(Criteria) ได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับ 

 ดังนั้น ข้อตรวจพบที่ดีต้องชี้ให้ผู้อ่าน ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้ชัดเจนว่า การที่ สิ่งที่เป็นอยู่ 
(Condition) ต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) นั้น ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าเป็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับ
ปัญหาก็ต้องชี้ให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นหากปล่อยให้เป็นอยู่โดยไม่แก้ไขให้ทันท่วงทีก็
จะเกิดผลเสียหายมากขึ้น อนึ่งความมีสาระสำคัญ (Materiality) ของผลกระทบที่ เกิดจากสิ่งที่ เป็นอยู่  
(Condition) ต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตัดสินว่าเรื่องนั้นควรเป็นประเด็นข้อตรวจ
พบที่จะเสนอไว้ในรายงานหรือไม่ อาจพิจารณาจากหลายๆ อย่าง ประกอบกัน เช่น 

  - ผลกระทบเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพียงใด (นานๆ เกิดครั้งหรือเกิดขึ้นบ่อย) 
  - ผลกระทบนัน้มากน้อยเพียงใด เชน่ มีผลต่อค่าใช้จ่ายหรือทรพัยากรอ่ืน ๆ เป็น

จำนวนเท่าใด 
  - ผลกระทบนั้น ส่งผลถึงหน่วยงานโดยส่วนรวมหรือเฉพาะแห่งผลกระทบมี

ขอบเขตกว้างไกลเพียงใด เพ่ือผู้ตรวจสอบสามารถทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงทั้งหมด 
  - ผลกระทบนั้นต่อเนื่องในระยะยาวหรือสิ้นสุดลงเฉพาะครั้ง (ผลกระทบนั้น

สิ้นสุดลงในระยะสั้น หรือมีผลต่อเนื่องในระยะยาว อาจเกิดข้ึนซ้ำอีกหรือจะไม่เกิดขึ้นอีก) 
  - ผู้บริหารได้ใช้ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่เพียงใด (ถ้าเป็น

ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับปัญหา) 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรถูกเสนอในลักษณะที่เป็นเชิงปริมาณ เช่น เป็นจำนวนเงิน จำนวนคน 

จำนวนเวลา จำนวนผลผลิต หรือเป็นจำนวนหน่วยวัดอย่างอ่ืนในกรณีที่ไม่สามารถระบุผลกระทบในเชิงปริมาณ 
อาจใช้วิธีเปรียบเทียบแสดงข้อมูลในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน 

สาเหตุ (Cause) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
การที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอข้อตรวจพบที่มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์ได้ ผู้ตรวจสอบต้อง

สามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) หากผู้
ตรวจสอบไม่สามารถระบุสาเหตุและข้อเสนอแนะได้ ข้อตรวจพบก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

การที่สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุก็ได้ ผู้ตรวจสอบต้องแยกแยะว่าสาเหตุใดสำคัญมาก สาเหตุใดสำคัญรองลงมา เพื่อเสนอแนะให้ถูกจุดใน
กรณีที่ไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ (not Practicable) ที่จะระบุวิธีหนึ่งหรือวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะในเชิงทั่วไป หรือเสนอทางเลือกในการปฏิบัติหลาย ๆ ทางก็
ได้ ในทุกกรณีสาเหตุ (Cause) และข้อแนะนำ (Recommendation) ควรสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ทรัพยากรที่ต้องใช้แก้ไขปัญหามีจำกัด ผู้ตรวจสอบควรระบุลำดับความสำคัญ (Priority) 
ในการเสนอแนะให้แก้ไข เช่น แก้ไขเรื่องที่สำคัญมากกว่าก่อนแก้ไขเรื่องที่ต้องการได้รับการแก้ไขเร่งด่วนก่อน 
หรือแก้ไขสาเหตุใหญ่ก่อนสาเหตุรอง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะที่ดี  
๑) ต้องมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ตรวจพบ และนำไปสู่การแก้สาเหตุของปัญหา  
๒) ต้องมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ 
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๓) ต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้กำหนดเวลา กฎหมาย ข้อจำกัด/ปัจจัยอ่ืนๆ ที่
มีผลต่อการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ 

๔) ต้องสามารถวัดผล และติดตามผลการนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
๕) ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากองค์ประกอบของข้อตรวจพบข้างต้น ผู้ตรวจสอบจะต้องมีกระดาษทำการที่รวบรวม

มาจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงอย่างแน่ชัดแล้ว จึงจะสามารถเสนอไว้ในรายงานผลการตรวจสอบได้ เพราะสิ่งที่
ปรากฎในรายงานจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงควรทำงานในลักษณะเป็นกลุ่ม 
(Team) เพ่ือระดมความคิด (Brain Storming) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนถกเถียงปัญหาร่วมกัน เพ่ือหา
ข้อยุติที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ที่จะใช้ในการสรุปเขียนในรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 

5) การจัดทำรายงานการตรวจสอบ 
หลังจากที่ผู้ตรวจสอบได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาเขียนเป็น

ร่างรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือนำเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ต่อ
หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบประเด็นข้อตรวจพบ และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ซึ่งโดยปกติแล้วจะเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจเข้ารับทราบ
ประเด็นข้อตรวจพบ โดยนัดหมายวันประชุมปิดการตรวจสอบด้วย และเมื่อดำเนินการรับฟังความเห็นของ
หน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบจะนำความเห็นของหน่วยรับตรวจมาจัดทำเป็นรายงานผลการ
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 

 การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์   
 รายงานผลการตรวจสอบเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งแสดงผลการ

ตรวจสอบเพ่ือเสนอให้หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะรัฐมนตรีทราบสภาพปัญหา
ผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต และข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาของงาน/โครงการที่
ตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบมีความสำคัญ ดังนี้ 

 1. เป็นสื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแลหน่วย
รับตรวจ (กรม กระทรวง) ทราบผลการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสั่งการ หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่กำหนดไว้และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2. แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากความ
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบ การใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลที่ดีเพ่ือสนับสนุนข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

สิ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการ 
     1. เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ และบันทึกลงกระดาษทำการ 
     2. สรุปประเด็นข้อตรวจพบสำคัญ และสอบทานความน่าเชื่อถือโดยหัวหน้าคณะตรวจสอบ 
     3. ประชุมคณะตรวจสอบ เพื่อระดมความคิด (Brain Storming) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน
ถกเถียงปัญหาร่วมกัน เพ่ือหาข้อยุติที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด ที่จะใช้ในการสรุปเขียนในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
     4. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ เพื่อจะนำไปเขียนร่างรายงานผลการตรวจสอบ (Draft Report) 
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 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือนำเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้กำกับดูแลหน่วยรับตรวจ ให้ทราบถึงสภาพปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินงาน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแล หน่วยรับ

ตรวจพิจารณาสั่งการ หรือปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้แผนงาน/
งาน/โครงการนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดมากข้ึน 

 มาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน 
 1. ผู้ตรวจสอบต้องระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้ใน

รายงานผลการตรวจสอบโดยรัดกุมและชัดเจน 
 2. ผู้ตรวจสอบต้องรายงานถึงข้อเท็จจริง ข้อตรวจพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 
 3. รายงานผลการตรวจสอบควรเสนอข้อเท็จจริง ข้อตรวจพบ ข้อสรุป และ

ข้อเสนอแนะอย่างถูกต้องเหมาะสม สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ ใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ควรเน้นให้เห็น
ปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินงานมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งควรเสนอความ
คิดเห็นของหน่วยรับตรวจต่อผลการตรวจสอบนั้นด้วย 

 ลักษณะของรายงานผลการตรวจสอบที่ดี 
 รายงานผลการตรวจสอบที่ดีสรุปได้ยาก และมีหลายปัจจัยที่จะพิจารณา แต่หาก

พยายามวิเคราะห์แล้ว พบว่าลักษณะของรายงานผลการตรวจสอบที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
รายงาน รายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อแนะนำเป็นประโยชน์และปฏิบัติ
ตามได้ โดยสรุปลักษณะรายงานผลการตรวจสอบที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการตรวจสอบต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุก
ประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดจะต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 

 2. ชัดเจน (Clarity) ภาษาที่ใช้เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องระมัดระวังด้วย เพราะการใช้
ถ้อยคำที่ถูกต้องเป็นรากฐานของการเขียนทั้งหมด คำพูดที่ระบุให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้
ง่ายขึ้นการสร้างความชัดเจนอาจจำเป็นต้องมีรูปภาพ กราฟ แผนผัง สายทางเดินของงาน ตารางตัวเลขต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย ทั้งนี้เพราะว่าในบางครั้งรูปภาพเพียงรูปเดียวให้ความเข้าใจดีกว่าการบรรยายเป็นพัน ๆ คำ 

 3. กะทัดรัด (Conciseness) ควรตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือย หรือไร้สาระออกจากรายงานผล
การตรวจสอบ 

 4. ทันเวลา (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทำภายในเวลาที่เหมาะสม ทัน
ต่อการแก้ไขสถานการณ์ เพราะผู้บริหารต้องนำสิ่งที่เสนอไว้ในรายงานไปดำเนินการต่อ มิใช่เก็บรายงานไว้เป็น
จดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

 5. สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) ควรเขียนในเชิงสร้างสรรค์ งดการวิจารณ์
ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้ข้อเสนอแนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ในทำนองเดียวกันการวิจารณ์โดยปราศจากการ
เสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลก็เป็นการไม่เหมาะสมเช่นกัน และจะทำให้รายงานไม่มีความหมาย เพ่ือจะทำ
ให้รายงานเป็นที่ยอมรับควรเสนอแนะในเชิงบวกมากกว่าในเชิงลบ หรือควรเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
แทนที่จะเป็นการตำหนิ 

 6. จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจผู้อ่านให้อ่านและจับประเด็น
สำคัญได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการใช้รูปแบบถ้อยคำ และศิลปะของภาษา และที่สำคัญที่สุด ข้อความของรายงาน
ทั้งหมดควรจูงใจให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือข้อแนะนำที่ผู้ตรวจสอบเสนอใน
รายงาน วิธีการเขียนดังกล่าวอาจจะเขียนโดย 
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  - ชี้ให้เห็นปัญหา 
  - ชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร 
  - ไม่ตำหนิโดยไม่มีข้อแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ 
  - ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องแก้ไข คือให้ทราบผลกระทบ (Effect) ที่จะ

เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนหากไม่ดำเนินการแก้ไข 
 ส่วนประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานมีหลายรูปแบบ และใช้สำหรับหลาย

วัตถุประสงค์ ดังนั้น ส่วนประกอบของรายงานจึงย่อมแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนรายงานจะต้องใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาว่าส่วนประกอบใดสำคัญ และจำเป็นต้องมีเพ่ือให้รายงานมีความสมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ สำหรับรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานแบบเต็มรูป ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ปกรายงาน 
 2. สารบัญ (รวมถึงสารบัญภาพ สารบัญตารางด้วย) 
 ๓. บทสรุปผู้บริหาร  
     เป็นการย่อเนื้อความของรายงานที่สั้นกะทัดรัดชัดเจนและได้ใจความครอบคลุม

เนื้อหาของรายงานทั้งหมดไม่ควรเสนอความเห็นอื่นที่มิได้แสดงไว้ในรายงาน โดยทั่วไปความยาวไม่เกิน ๕ – ๖ 
หน้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายงานว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดเนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ จะมีเวลา
จำกัดในการอ่าน สำหรับการให้เลขหน้าจะใช้ตัวอักษรภาษาไทยเริ่มต้นหน้า ๑ ด้วยอักษร ก เรื่อยไปตามลำดับ 
ซึ่งบทสรุปผู้บริหารจะกล่าวถึง ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ หรือที่มาของการตรวจสอบเรื่องนั้น 
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ และประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบโดยจะเสนอให้ผู้อ่านทราบว่าทำไมจึง
ตรวจสอบ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ แผนงานของเรื่องที่ตรวจสอบ และสรุปประเด็นข้อตรวจพบสำคัญ 

 ๔. บทนำ 
     เป็นการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินการตรวจสอบโครงการที่ตรวจ โดยมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 
  - ความสำคัญของปัญหาหรือที่มาของการตรวจสอบ เป็นการอธิบายเหตุผล

ความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบ และลำดับความเป็นมาของโครงการที่ตรวจโดยสังเขป 
  - วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เป็นการแสดงจุดมุ่งหมายของการ

ตรวจสอบโครงการที่ตรวจนั้น โดยอาจมีการจำแนกเป็นข้อๆ เพ่ือความชัดเจน 
  - ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกำหนดกรอบในการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับบุคลากร และระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ควรกำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้สามารถ
สะท้อนถึงภาพรวมของโครงการที่ตรวจนั้นได้ 

  - วิธีการตรวจสอบ เป็นการอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบตั้ งแต่ เริ่ม
ตรวจสอบ การใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยระบุสถานที่หรือผู้ให้สัมภาษณ์ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
และหลักฐาน 

  - ระยะเวลาการตรวจสอบ ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบตั้งแต่เริ่ม
การตรวจสอบจนสิ้นสุดการตรวจสอบ 

 ๕. ความเป็นมาของโครงการ  
    เป็นการเสนอข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการที่ตรวจ โดยการเสนอ

รายละเอียดที่สำคัญในการดำเนินการโครงการที่ตรวจนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับผลการ
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ตรวจสอบตามประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ในผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนหรือทำ
ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการที่ตรวจนั้นยิ่งขึ้น 

 ๖. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  
    เป็นการเสนอข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ โดยระบุสภาพปัญหา 

อุปสรรค หรือข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้โครงการที่ตรวจนั้นไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับงบประมาณ หรืออ่ืนๆ อย่างไร โดยจะต้องหาสาเหตุและ
ข้อเสนอแนะตามประเด็นข้อตรวจพบที่ตั้งไว้  

 ๗. ความเห็นของหน่วยรับตรวจ  
        เป็นหนังสือหรือบันทึกช่วยจำที่มีการแสดงความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจต่อร่าง
รายงานผลการตรวจสอบโครงการ โดยจัดทำหลังจากท่ีหน่วยรับตรวจได้มีการพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจ 
และประชุมปิดการตรวจสอบแล้ว 

 ๘. ภาคผนวก  
    เป็นข้อมูลหลักฐานที่มีความสำคัญระดับรองลงมาและผู้ตรวจสอบเห็นว่ามีความ

จำเป็นต้องจัดใส่ไว้ในรายงาน 
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สิ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการ 
     1. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ (Draft Report) เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผ่าน
หัวหน้าคณะตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
     2. จัดทำหนังสือเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในพิจารณาลงนาม หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ของหน่วยรับตรวจเพ่ือ
พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบโครงการ 
     3. ประสานหน่วยรับตรวจ และจัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ของหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือเชิญผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นที่มีต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 
     4. จัดทำเอกสารการนำเสนอประเด็นข้อตรวจพบ 
     5. ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ และจัดทำสรุปผลการรับฟังความเห็นหรือบันทึกช่วยจำ
ที่มีการลงนามร่วมกัน 2 ฝ่าย (ผู้ตรวจสอบ และผู้รับการตรวจสอบ) 
     6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ ์
     7. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
     8. จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจสอบและสั่งการให้
หน่วยรับตรวจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยต้อง
กำหนดระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ทราบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับรายงาน หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ พร้อมเสนอ
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในลงนามหนังสือถึงผู้บริหารที่
กำกับดูแลโครงการ (รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ของ
หน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบและดำเนินปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
     *** กรณีที่เป็นโครงการบูรณาการที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายในกระทรวง 
ต้องรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงทราบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับรายงาน หรือ
ตามกำหนดเวลาที่สำนักตรวจสอบภายในกระทรวงกำหนด เพ่ือแจ้งให้กระทรวงรับทราบผลการ
ดำเนินปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
     9. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์ 
     10. รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อตรวจพบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร.  123   
ที่    -   วันที่       กุมภาพันธ์   256๓ 
เร่ือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ.............................................................................. 

          ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  

   ตามที่สำนัก.................................................กอง..........................................  และศูนย์
............................................  ได้จัดส่งเอกสารหลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการ
..............................................ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ............................... 
รายละเอียดตามหนังสือ ที่  ....................................  ลงวันที่  ................................  และหนังสือ ที่  
..........................ลงวันที่ ......................................... นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ................. และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ต้องเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ.............................................  
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน.....................ถึง.......................... ปี พ.ศ..................
จึงได้พิจารณาเอกสาร หลักฐานต่างๆ และดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement 
Plan) ของโครงการฯ และคัดเลือกพ้ืนที่/หน่วยงานในการเข้าสุ่มสอบทานผลการดำเนินการโครงการฯ 
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงานประมาณ 
................................ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวจะขอเบิกจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ภายใต้แผนงาน 
.......................................ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบจะได้แจ้งผู้รับผิดชอบ
รับทราบและดำเนินการต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาววิจัย ประเมินผล) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 



1 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม.............................................. 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ : โครงการ......................................................... 
ภายใต้แผนงาน............................................................. ปีงบประมาณ ............................ 

 

หน่วยรับตรวจ  :  สำนัก/กอง/ศูนย์ .............................................................  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการ.............................................................กิจกรรรม ............................................... 
วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน ........................................บาท 

ประเด็นการตรวจสอบ      : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร มีความถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของสินค้าเกษตรที่
สำคัญตลอดห่วงโซ ่

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :  
๑. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีผลการดำเนินงานโครงการ............................... ว่ามีการ

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้ครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยมีการเผยแพร่ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวทาง กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
หรือไม ่

๒. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
๓. เพ่ือให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้

คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง  

ขอบเขตการตรวจสอบ :   
ตรวจสอบ/สอบทานผลการดำเนินงานโครงการ.................................................... ในภาพรวมของ

กรม....................................... .............. ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ................... และเข้าตรวจสอบพ้ืนที่การ
ดำเนินงานจริง โดยดำเนินการ ดังนี้ 

๑. สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงานโครงการ...........................................ในภาพรวม 
๒. เข้าตรวจสอบ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลาง คือ ๑) สำนัก........................ ๒) กอง

............................. ๓) ศูนย์..................... ๔) สำนัก .....................  ๕) ส่วนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสุ่มตรวจสอบ
ในพ้ืนทีด่ำเนินงานโครงการ.................................................ในพื้นทีค่วามรับผิดชอบของสำนักงาน............................... 
จังหวัด.................................... 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตรวจสอบ :  
เข้าตรวจสอบช่วงระหว่างเดือน ...........................ถึง ......................... พ.ศ. ...................... ...

(จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ภายในเดือน.......................................... พ.ศ. ..................) 

วิธีการตรวจสอบ : ตามเอกสารแนบ 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ : ประมาณ .............................. บาท โดยประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : 

๑. นางสาววิจัย    ประเมินผล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
     หัวหน้าคณะตรวจสอบการดำเนินงาน 

๒. นางสาวติดตาม รายงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 

ผู้กำกับดูแล :  นางสาวโครงการ  สมเหตุสมผล  กำกับดูแลในฐานะหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 



3 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ : การดำเนินงานโครงการ.............................................................................. 

ภายใต้แผนงาน........................................................................ ปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร มีความถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมภิาค และประเทศ สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ ่

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีผลการดำเนินงานโครงการ..................................................................... ว่ามีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้

ครอบคลุมระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยมีการเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา  และผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวทาง กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือไม่ 

๒. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
๓. เพ่ือให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง  

 

เรื่องท่ีตรวจสอบ ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ กระดาษทำการ ผลการปฏิบัติ 

โครงการ............................ 
ในภาพรวมของกรม...............
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............วงเงินรวมทั้งสิ้น
จำนวน .......................... บาท 

โครงการดังกล่าว มีกรอบ
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 4 
ปี  ต้ั ง แ ต่  2 5 6 1  – 2 5 6 4 
วงเงินงบประมาณทั้งโครงการฯ 
จำนวน ...................... บาท 
  

ตัวช้ีวัดตาม
เอกสาร
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
2562  
 - เชิงปริมาณ คือ 
  1) การจัดทำ
สารสนเทศต้นทุน
การผลิตภาค
เกษตร จำนวน 2 
ชนิด 

1. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  - รายละเอียดการดำเนินงาน

โครงการ......................ในภาพรวม เช่น 
เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ 
สาระสำคัญ สถานที่ดำเนินการ 
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และ
งบประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ  

- ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง 
หนังสือเวียน และรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

- หน่วยงานส่วนกลาง 
ได้แก่ สำนัก..................... 
กอง........... ศูนย์.................... 
และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบด้วย คำสั่งการ
ปฏิบัติงาน รายงานการ
ประชุม รายละเอียดโครงการ 
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ แผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน รายงาน

- น.ส.วิจัย 
- น.ส.

ติดตาม 

- ก ระดาษ ท ำการ
เปรียบเทียบแผนกับผล
การปฏิบัติงาน 

- ก ระดาษ ท ำการ
ตรวจสอบขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

- ก ระดาษ ท ำการ
สอบทานรายงานการ
ประชุม 

- กระดาษ ท ำการ
สอบทานผลการติดตาม 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ กระดาษทำการ ผลการปฏิบัติ 

  ๒) รายงาน
ข้อมูลบริหาร
จัดการศักยภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร จำนวน 3 
เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ 
   ไม่มีการกำหนด 
 
ตัวช้ีวัดตาม
ข้อเสนอโครงการ
เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
- ตัวช้ีวัดระดับ 
Output 
 ผลผลิตต่อหน่วย
สินค้าเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 
- ตัวช้ีวัดระดับ 
Outcome 
 เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 7 
ฉบับ แนวทางในการปฏิบัติจัดซื้อจัด
จ้างพสัดุด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
E– bidding) ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2. สุ่มตรวจสอบ/สอบทาน
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของโครงการ ในส่วนกลาง 
และพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ ได้แก่ 
     - เปรียบเทยีบและวิเคราะห์ แผน
กับผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
โครงการฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หลัก 
เกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร 

- ต ร วจ ส อ บ แ ล ะส อ บ ท าน
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ  

- สอบทานการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของการดำเนินงานว่ามี

ความก้าวหน้า เอกสาร/
หลักฐานการโอนจัดสรรเงิน
งบประมาณ และเอกสาร/
หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- เอกสาร/หลักฐาน การ
ปฏิบัติงานในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การทำข้อผูก 
พันและการบริหารสัญญา 
และเอกสาร/หลัก ฐานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น 

- ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง / ม อ บ 
หมายการดำเนินงานเกี่ยว 
กับโครงการฯ 

- แผน/ผลการปฏิบัติ งาน 
- รายงานการประชุม 
- ร า ย ง า น ส รุ ป ค ว า ม 

ก้าวหน้า 
- ใบแจ้ งการจัดสรรงบ 

ประมาณ 
- รายงานของผู้ควบคุม

งาน 
- รายงานการตรวจรับ

ของคณะกรรมการตรวจการ

- ก ระดาษ ท ำการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

- กระดาษ ท ำการ
ตรวจสอบใบสำคัญ 

- กระดาษทำการ
ปฏิบัติงานของ 
ผู้ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างฯ 

- ก ระดาษ ท ำการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ 

- แบบสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ /เกษตรกร 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ กระดาษทำการ ผลการปฏิบัติ 

 ความเหมาะสม ครอบคลุม สามารถ
ป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงได้หรือไม่ 

- ตรวจสอบ/สอบทานหลั ก 
ฐาน/เอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การทำข้อ
ผูกพัน และการบริหารสัญญา รวมทั้ง
ตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน
ก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน และรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (ถ้ามี)  เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ
ของการแก้ไขสัญญา ผู้รับผิดชอบตาม
สัญญามีหรือไม่ อย่างไร 

3. สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสอบถาม
กระบวนการดำเนินงานโครงการ 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การ
ประชุมการติดตามงาน และแนวทาง
แก้ไข  

จ้างฯ 
- ก ารส่ งมอบ งานตาม

สัญญา 
 

 



6 
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

 
เรื่องท่ีตรวจสอบ ตัวช้ีวัด วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ กระดาษทำการ 

  1. จัดทำกระดาษทำการเพื่อรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  

2. จัดทำร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นเสนอหน่วยงานที่ตรวจสอบ 

3. รวบรวมกระดาษทำการเรื่องต่างๆ ของ
ทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบ และรวบรวมรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อจัดทำร่าง
รายงานผลการตรวจสอบภาพรวมของโครงการฯ  

4. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบภาพ 
รวมโครงการฯ เสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

5. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ภาพรวมโครงการฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

กระดาษทำการต่างๆ  - น.ส.วิจัย 
- น.ส.

ติดตาม 

- 

 
หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบสามารถปรับปรุงได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ตามสถานการณ์ และข้อเท็จจริง ตามที่คณะผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการตาม

ความเหมาะสม 



ตัวอย่างข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
โครงการ .......................................................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................... 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
     1) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
ไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

เห็นควรพิจารณา ดังนี้ 
๑) มอบหมายให้สำนักงาน.................. เป็น

เจ้าภาพในการจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจหรือจัด
ให้ม ีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เก ี ่ยวกับการจ ัดทำ
ข้อเสนอโครงการ เพื ่อให้การกำหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์โครงการมีความชัดเจน และ
สามารถติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ ์ได ้อย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  

2) มอบให้ศูนย์...................... ในฐานะหน่วยงาน
ผู ้รับผิดชอบโครงการ.............................ในภาพรวม 
ทบทวนการกำหนดกรอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และต้อง
กำหนดเกณฑ์การวัดผลที่เป็นรูปธรรม โดยสื ่อสาร
ให้กับผู ้เกี ่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน 

3) มอบให้........................... ในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ..................................ในภาพรวม 
กำหนดแนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรม/โครงการ และกำกับดูแลให้หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการ ภายหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น และ
รายงานผู้บริหารทราบตามลำดับชั้นต่อไป โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 
0729.1/ว51 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการติดตามและประเมินผลตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ 
นร 0729.1/ว6 ลงวันที ่ 11 ตุลาคม 2562 เรื ่อง 
ระบบการติดตามประเมินผล โดยระบบการติดตามแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ (1) การติดตามและประเมินผลก่อน
การจัดสรรงบประมาณ (2) การติดตามและประเมินผล
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ (3) การติดตามและ
ประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งใน
มิติภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ มิติพื้นที่ และมิติ



ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
แผนงานบูรณาการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและ
การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์กับกลุ ่มเป้าหมายที่
กำหนดสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) ผู ้บร ิหารทุกระดับควรกำกับ ดูแล เร ่งรัด 
ติดตาม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผล
การดำ เน ิ นการตามก ิ จกร รมภาย ใต้ โครงการ
........................................ จากหน่วยงานที ่ร ่วม
ดำเนินงานเพื่อประมวลผลว่ามีการดำเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดอย่างไร โดยให้
เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกำกับดูแลแผนงานบูรณาการฯ ทราบและพิจารณา
นำข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวไปใช้ประกอบการ
กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป 

๕) แจ้งเวียนให้หัวหน้างานทุกระดับควรกำกับดูแล
ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือลดข้อคลาดเคลื่อนจากการ
ปฏิบัติงาน 

     2) การบริหารงานโครงการ.............................
บางส่วนยังคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

เห็นควรพิจารณา ดังนี้ 
1) มอบหมายให้สำนักงาน.................. ในฐานะ

ผู้รับผิดชอบการบริหารงบประมาณภาพรวมระดับกรม 
ดำ เน ิ นการทบทวนแนวทางการจ ั ดทำคำขอ
งบประมาณโครงการ เพื ่อให ้ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่
กำหนด โดยให ้ม ีการกำหนดแนวทางการจ ัดทำ
ข้อเสนอโครงการในภาพรวมระดับส่วนราชการ และ
ระดับหน่วยงานที ่ดำเน ินการ เสนอหัวหน้าส ่วน
ราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติกรอบ
ทิศทาง/วิธีการดำเนินงานโครงการ และแจ้งเวียนให้
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

2) มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการย่อย  สอบทานเอกสารการเบิกจ่าย
จำนวน ..................... บาท (รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในภาคผนวก ......) หากเป็นไปตามข้อตรวจพบให้
พ ิจารณาดำเน ินการปร ับปร ุงแก ้ไขให้ เป ็นไปตาม



ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และ
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ของส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การ
ดำเนินการโอนเปลี ่ยนแปลงให้พิจารณาถึงความ
จำเป็นและเหมาะสมโดยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วย
รับงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนด อย่างเคร่งครัด
ต่อไป 

ข้อสังเกต 
๑) ณ สิ้นปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ระบุข ้อความ ในหลักฐานการจ ่ายเง ินไม่

ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  เห ็นควรมอบหมายให ้ผ ู ้ อำนวยการศ ูนย์

................... และหัวหน้างานทุกระดับ กำกับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัต ิงานที ่กำหนดโดยเร็ว หากมี
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เห็นควรนำเสนอให้
ผู ้เกี ่ยวข้องรับทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกัน ทั้งนี้ ควรมีการสอบทานผลการดำเนินงานจริง
กับข้อมูลการรายงานที่มีการนำเสนอหรือเผยแพร่
ให้กับส่วนงานอ่ืนๆ เพ่ือลดข้อคลาดเคลื่อนจากการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

- ในคราวต่อไป การจัดทำเอกสารประกอบการจัด
ประชุม/สัมมนา ส่วนราชการต้องดำเนินการจัดทำ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.  2555 โดยให ้ส ่วนการเง ินและบ ัญชี 
สำนักงานเลขานุการกรมจัดทำแบบฟอร์มการลง
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา โดยต้องแบ่งแยก
ช่องลงลายมือชื่อ ตามช่วงเวลาที่มีการดำเนินการจริง 



ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
3) จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงิน บางรายการ

แนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามที่
ระเบียบกำหนด 

 
 
 
 
 
 
4 )  ไม ่ ปรากฏหล ั กฐานการ เท ี ยบตำแหน่ ง

บุคคลภายนอก กรณีการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการ
เดินทางให้กับเกษตรกร ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ 

 
  

 

แยกระยะเวลาเช้า – บ่ายให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาแต่ละช่วงเวลามีจำนวน
เท่าใด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื ่องดื ่ม พร้อมแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- ในกรณีที ่ข ้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก 
ที ่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ต้องให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการหรือลูกจ้างนั้น จัดทำใบรับรองการ
จ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
ต ่อส ่วนราชการ โดยให ้ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 48 

- เห ็นควรมอบหมายให้สำนักงาน................... 
ดำเน ินการทบทวนแนวทางการจ ัดประช ุ มของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นใน
ลักษณะเดียวกันและการประชุมประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งมีการแจ้งเวียนแล้วตามหนังสือที่ ............... ลงวันที่ 
...................... ให้ครอบคลุมสาระสำคัญตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที ่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2551 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง  

ในคราวต่อไป ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีการ
จัดประชุมราชการและมีเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอก
หรือมีบ ุคคลภายนอกเข้าร ่วมประชุม ซึ ่งมิได ้ เป็น
ข ้าราชการและมีตำแหน่งหน้าที ่นอกเหนือจากที่
กระทรวงการคล ังได ้ เท ียบตำแหน ่งไว ้แล ้ว ต ้อง
ดำเนินการเทียบตำแหน่ง โดยกรอบการพิจารณาให้อยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
และการพิจารณาต้องคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย ให้มาช่วยปฏิบัติราชการเพื ่อให้เกิด
ความเหมาะสมและประโยชน์ต ่อทางราชการส ่วน
ราชการ 



ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
3) การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ยังไม่

ครอบคลุมกิจกรรม/ขั ้นตอนการดำเนินงานของ
โครงการ 
 

เห็นควรมอบหมายให้กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร 
พิจารณาทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
การประเมินความเสี ่ยงขององค์กรให ้ครอบคลุม
จุดอ่อน/ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สำคัญ โดยให้
พิจารณาข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน มาใช้ประกอบการกำหนดกิจกรรมการควบคุม
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ.................................. ภายใต้แผนงาน
บูรณาการ..................................... รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่
มีการดำเนินงานลักษณะเดียวกัน ต่อไป 

 



ตัวอย่างข้อตรวจพบ 
 
โครงการปรับปรุงโรงเรียนที่เปิดแล้วแต่ยังไม่มีอาคารเรียนถาวร 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมในชนบทให้สูงขึ้น 
  2. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาส่งไปยังโรงเรียนมัธยมในชนบท 

  จากการตรวจสอบพบประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์การศึกษา ซึ่งสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบตาม 5 องค์ประกอบดังนี้ 
   1. สิ่งที่เป็นอยู่หรือสภาพปัญหา (Condition) กระทรวงศึกษาธิการจัดส่ง
อุปกรณ์การศึกษาให้แก่ทุกโรงเรียนในโครงการเท่าๆ กัน และพร้อมกัน มีโรงเรียนบางโรงที่ได้รับครุภัณฑ์
การศึกษาจำนวนหนึ่งไว้แล้ว แต่มิได้ใช้ครุภัณฑ์การศึกษาบางชนิดในการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่มิได้ใช้
ประโยชน์ได้แก่ อุปกรณ์ช่างไม้ 31 ชุด เป็นเงิน 2 ล้านบาท อุปกรณ์วิชาผ้าและการตัดเย็บ 27 ชุด คิดเป็นเงิน 
1.5 ล้านบาท และอุปกรณ์วิชาเกษตร 14 ชุด คิดเป็นเงิน 0.2 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท 
   2. สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) โรงเรียนแต่ละโรงควรที่จะได้รับครุภัณฑ์
การศึกษามากน้อยต่างกันตามกำลังความสามารถและความพร้อมที่จะนำไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับ
ครุภัณฑ์การศึกษาเหมือนๆ กัน ในจำนวนเท่ากันทุกโรง เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์การศึกษา
เหล่านั้นเต็มที ่
   3. ผลกระทบ (Effect) มีดังนี้ 
          1) ทำให้ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ คือ นักเรียนมัธยมชนบทตาม
โครงการฯสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ รวมมูลค่า 3.7 ล้านบาท ในช่วงเวลาที่มิได้มีการ
ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ 
          2) ในกรณีที่โรงเรียนมัธยมบางส่วนมีครุภัณฑ์บางประเภทใช้อยู่อย่างเพียงพอ
แล้ว ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ตามโครงการฯ โดยที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีซ้ำซ้อน 
ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียเสียงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามมูลค่าของครุภัณฑ์ท่ีซ้ำซ้อนนั้น 
   4. สาเหตุ (Cause) มีดังนี้ 
          1) กระทรวงศึกษาธิการไม่มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการ
ใช้ครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยมในโครงการฯ 
          2) บางโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรในการเปิดสอนวิชาที่ได้รับ
ครุภัณฑ์ตามโครงการฯ 



          3) บางโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารเรียน จึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
   5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) มีดังนี้ 
           1) ก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการควรจะมีการสำรวจ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยม เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจากโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานและจัดสรรครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนในโครงการ
แล้ว ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการติดตามผลโรงเรียนมัธยมที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ไปแล้วว่ามีการ
ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์หรือไม่  หากไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีครุภัณฑ์ เพีย งพออยู่แล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการควรโยกย้ายครุภัณฑ์ส่วนเกินไปยังโรงเรียนมัธยมชนบทอ่ืนๆ ที่ยังขาดแคลนและมี
ศักยภาพที่สามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ได้ 
           2) กระทรวงศึกษาจัดสรรอัตรากำลังครูผู้สอน ของแต่ละโรงเรียนให้
เหมาะสมกับครุภัณฑ์ที่ได้รับ และควรจัดการฝึกอบรมการใช้ครุภัณฑ์ให้กับครู – อาจารย์ที่ยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่รับนั้น 
           3) กระทรวงศึกษาธิการควรจะเร่งรัดการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียน
ของโรงเรียนมัธยมในโครงการฯ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 
 
 
 

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


