
คู่มือกรณีศึกษาการสอบทานกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 
(กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง) 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการสอบทานผลการด าเนินงาน และสร้างระบบการติดตาม สอบทาน 

ประเมินผลการด าเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
1.2 เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานด้านการสอบทานกรณีพิเศษของฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ า

กระทรวงการคลัง ให้มีมาตรฐานการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
(สตก.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง) 
 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวทางการประเมินผลโครงการ 
ประชุม (2535) อธิบายว่า การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ โดยใช้วิธีการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริง และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ
โครงการหรือไม่ จะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
ซึ่งรูปแบบการประเมินผลโครงการมีหลายรูปแบบ เช่น 

 

2.1.1  การประเมินโครงการโดยใช้หลักเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2558) อธิบายว่า การประเมินโครงการโดยใช้หลัก

เหตุผลสัมพันธ์ หรือเรียกย่อว่า Log Frame เป็นการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของการวางแผนโครงการแบบ Log Frame มีดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการวางแผนที่มีความสัมพันธ์เป็นระบบ โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุ

และผลระหว่างการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ก าหนดผลงานที่ได้รับ และก าหนดปัจจัยน าเข้าและ
รายละเอียดกิจกรรมท่ีต้องท า 

(2) เป็นการวางแผนที่มีการจัดท าอย่างละเอียดรอบคอบ โดยต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก ซ่ึงวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน มีการก าหนดกิจกรรมทรัพยากรที่ใช้ล้วนแล้ว
ตอบสนองต่อความต้องการผลงานดังกล่าว และไม่มีการใช้ทรัพยากรเพื่อกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือย 

(3) เป็นการวางแผนที่มีความเป็นรูปธรรม โดยสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่
ก าหนดไว้ชัดเจนในแนวนอน และมีการให้ข้อสังเกตที่พึงควรระวังซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบความ
ล้มเหลวได้ 

(4) เป็นการวางแผนที่มีการประสานงานอย่างชัดเจน โดยช่วยให้แต่ละหน่วยงาน 
และแต่ละกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยแก้ไขความซ้ าซ้อนในแต่ละกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 

2) หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) วัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการพิจารณาถึงความจ าเป็น 
(Necessity) ความส าคัญ (Priority) และความสอดคล้อง (Relevance) เป็นหลักด้วย 
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(2) การมีประสิทธิผล (Effectiveness) สามารถวัดได้จากระดับผลส าเร็จ
ของเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการว่ามีเหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

(3) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ (output) 
กับทรัพยากรที่โครงการนั้นใช้ (input) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอ่ืน
ที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

(4) ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
อย่างไร และโครงการก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในด้านใดรวมถึงผลกระทบจากความส า เร็จ
ของโครงการด้วย 

(5) ความยั่งยืน (Sustainability) เพ่ือให้ทราบว่าโครงการมีความยั่งยืนต่อไปได้
ภายหลังจากจบโครงการ และมีความต่อเนื่องของโครงการที่เป็นประโยชน์ในระยะกลางและระยะยาว 

 

 
 

ภาพแสดงรูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้หลักเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) 
ที่มา : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2558) 
 

2.1.2 แนวทางการประเมินผลตามกรอบการประเมินของ JICA 
New JICA Guidelines for Project Evaluation (2558) อธิบายว่า กรอบการประเมิน

ของ JICA  มีหลักการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ เรียกว่า DAC Principles for Evaluation of Development 
Assistance โดยมีเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลโครงการตามวัฏจักรของโครงการและการประเมินผล
โครงการเรียกว่า “เกณฑ์การประเมินของ Development Assistance Committee of the Economic 
Cooperation and Development (OECD/DAC)” รูปแบบการประเมินประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ (Relevance) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) 
และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) ดังนี้ 
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1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมและวิธีการด าเนิน
โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ในระดับต่างๆ และการจัดล าดับความส าคัญ 

2) ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่จะท าให้
โครงการส าเร็จ ตามแผนการด าเนินงานในเชิงของปริมาณและคุณภาพ เช่น  ด้านต้นทุนของโครงการ ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ และด้านผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงาน เป็นต้น 

3) ประสิทธิผล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่ได้รับกับเป้าหมายของโครงการ 

4) ผลกระทบ เพ่ือประเมินการบรรลุเป้าหมายโครงการในภาพรวมหรือในระดับที่
ก าหนดไว้ ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทางตรง ผลลัพธ์ทางอ้อมจากโครงการและผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ของโครงการที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ 
ผลผลิต ของโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค ์

5) ความยั่งยืนของโครงการ เพ่ือประเมินว่าภายหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว จะมีการ
บริหารจัดการโครงการต่อไปอย่างไร มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ และบ ารุงรักษา
เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้ รวมถึงบ ารุงรักษาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ หรือสิ่งที่ได้รับจาก
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วม 

 

 
 

ภาพแสดงรูปแบบการประเมินแบบ OECD/DAC 
ที่มา : ส านักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ า ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2558) 
 

2.1.3 แนวทางตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามมาตรฐานการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน : แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการของกรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง (2544) ได้เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาคราชการไว้  มีนัยส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ความหมายของการตรวจสอบการด าเนินงาน 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่

เน้นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างด าเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน งาน/โครงการหรือไม่  มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด  โดยให้
ความส าคัญกับผลงานที่เกิดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 
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การตรวจสอบการด าเนินงานจะท าให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึง ผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่อาจมีความเสี่ยงเป็นผลให้การด าเนินงาน เบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนด รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางหรือ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจของ
หัวหน้าส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ทันกาล อันจะช่วยให้
การด าเนินงานของส่วนราชการนั้นๆ ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการด าเนินงาน 
การตรวจสอบการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

(1) เพ่ือให้ทราบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 

(2) เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานของ
ส่วนราชการนั้นๆ 

(3) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนงาน 
งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

3) ประโยชน์ของการตรวจสอบการด าเนินงาน 
กรมบัญชีกลางได้กล่าวถึงประโยชน์ของการตรวจสอบการด าเนินงานแก่

ทางราชการ ไว้ดังนี้ 
(1) ช่วยให้การบริหารแผนงาน งาน/โครงการ และการด าเนินงานตาม

แผนงาน งาน/โครงการของส่วนราชการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และหรือลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(2) ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลส าเร็จของงาน 
ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(3) ช่วยท าให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

(4) ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
(5) เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับผู้บริหารและลดความเสี่ยงที่จะท าให้

งานไม่ส าเร็จตามแผนงาน งาน/โครงการ 
 

2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ 3 E’s 
ประจักษ์ บุญยัง (2553: 4-6) อธิบายว่า การบริหารงานของภาครัฐในปัจจุบัน

เป็นระบบที่เน้นถึงวัตถุประสงค์และความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต ผลลัพธ์ และความ
คุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงต้องมี
การวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการวัดผลการ
ปฏิบัติงานจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อความประหยัด การใช้ต้นทุนหรือ
ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่าที่สุด ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่
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สูงกว่าปัจจัยน าเข้าประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การตรวจสอบการด าเนินงาน
จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินหรือวัดผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์ 3 E’s เป็นเกณฑ์ส าคัญที่ใช้
พิจารณาผลการด าเนินงานที่ตรวจสอบ ได้แก่ ความประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญที่ใช้พิจารณาผลการด าเนินงานที่ตรวจสอบ ซึ่งแต่ละเกณฑ์
สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้ 

1) ความประหยัด (Economy) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือใช้
ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดในแผนโดยยังได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การตรวจสอบความประหยัดเราจะ
เน้นไปที่ปัจจัยน าเข้า (input) เป็นส าคัญ กล่าวคือจะตรวจสอบว่า หน่วยงานสามารถใช้จ่ายเงินได้ต่ ากว่าที่
ก าหนดไว้โดยยังคงได้ผลประโยชน์เช่นเดิมหรือไม่ หรือ เมื่อหน่วยงานด าเนินงานเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
แล้ว มีทางเลือกอ่ืนใดอีกหรือไม่ที่จะท าให้เสียต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าไม่ มีก็แสดงว่า
หน่วยงานได้ด าเนินงานอย่างมีความประหยัดหรือเสียต้นทุนต่ าที่สุดแล้ว 

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือ
ทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึง
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินงานสูงกว่าที่ก าหนดไว้
ในแผน หรืออีกนัยหนึ่งประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้  
ประสิทธิภาพและความประหยัดมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ชัดเจน 
ความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความประหยัดมุ่งเน้นเฉพาะ
ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้แต่ประสิทธิภาพจะเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

3) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จุดส าคัญในการตรวจสอบความมีประสิทธิผลอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูก
คาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และผลผลิตจริงที่มีขึ้น เกณฑ์ประสิทธิผล นอกจากจะพิจารณาถึงผลตาม
วัตถุประสงค์แล้วยังอาจขยายขอบเขตความครอบคลุมออกไปถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นตรวจสอบหรือค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเกณฑ์ส าคัญที่ใช้วัดผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบงาน/โครงการจากหลักแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ซึ่งพิจารณาว่าการ
ด าเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน แผนงาน งาน/โครงการหรือกิจกรรมเป็นไปอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ่มค่าหรือไม่ เพียงใดตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

2.2.2 วงจรการควบคุมคุณภาพ Plan Do Check Act 
ธนา นนทพุทธ (2554) ได้กล่าวถึงวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) หรือที่เรียกว่า

วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) ไว้ว่า PDCA ประกอบด้วย 
1) Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่

ได้ก าหนดขึ้น 
2) Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้

อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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3) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในแต่ล่ะข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 

4) Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหา
ใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

เมื่อได้วางแผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ 
(C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียก
วงจร PDCA โดยสามารถน าวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสอบทานกรณีพิเศษเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพดังต่อไปนี้ 

 
ภาพแสดงวงจรควบคุมคุณภาพ Plan Do Check Act ของการสอบทานกรณีพิเศษ 

 

3. ประโยชน์ของ PDCA มีดังนี้ 
 

3.1 การวางแผนงาน ก่อนการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง การ
วางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้นดังนี ้

3.1.1 ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากร
ที่มีอยู่หรือเงินทุน 

3.1.2 ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล รายงาน ความพร้อมของทรัพยากร (เจ้าหน้าที ่อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ) 

3.1.3 ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย  
3.1.4 ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 

เช่น ประเมินจากยอดผลผลิต ประเมินจากการติชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เพ่ือให้ผลที่ได้จากการ
ประเมินเกิดการเที่ยงตรง 

 

3.2 การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือ
ทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อย น าไปสู่เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

 

3.3 การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
3.3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
3.3.2 มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
3.3.3 มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
3.3.4 มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
3.3.5 บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ

การตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได้ 
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3.4 การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น วงจร PDCA จึงเรียกว่า “วงจรการบริหารงานคุณภาพ” 

 

4. บทสรุป 
การจัดท า “กรณีศึกษาการสอบทานกรณีพิเศษ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง” มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไว้ศึกษาและ
ถือปฏิบัติในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง ในการด าเนินการสอบทานกรณีพิเศษให้มี
มาตรฐานการด าเนินงานเดียวกัน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง 
ซึ่งมีหน้าที่ประการหนึ่งในการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้สัมฤทธิ์ผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการ
ปฏิบัติงานด้านการสอบทานกรณีพิเศษของฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง ให้ด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง มีความชัดเจน มีมาตรฐานการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง เชื่อมั่นในผลการสอบทานกรณีพิเศษของ
ฝ่ายเลขานุการ และกระทรวงการคลังสามารถรับทราบได้ถึงผลการด าเนินโครงการ/เรื่องว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังหรือไม่ ตลอดจนรับทราบข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินโครงการ/เรื่องที่คล้ายคลึงกัน 
อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และ อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์จากการสอบทานกรณีพิเศษ
ของ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการไทย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการเห็นการท างานและการบริหารทรัพยากรของภาคราชการ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีศักยภาพในการ
สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กรณีศึกษาการสอบทานกรณีพิเศษฯ มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่จัดท าขึ้นจาก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง 
โดยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบทานกรณีพิเศษ โครงการศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management: CBM) และ
โครงการการจัดท าระเบียบปฏิบัติส าหรับพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ที่มีความหลากหลายในรายละเอียดการด าเนิน
โครงการ การวัดผลการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศที่แตกต่าง
กัน ซึ่งได้น าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance audit) 
รวมทั้งแนวทางและขั้นตอนการสอบทานกรณีพิเศษของ ค.ต.ป. มาด าเนินการสอบทาน ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของโครงการต่อกลยุทธ์ ตลอดจนการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้กรณีศึกษาการสอบทานกรณีพิเศษฯ ซึ่งเป็น
แนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง ไว้ศึกษาและถือปฏิบัติ
ในการสอบทานกรณีพิเศษ จนสามารถน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง 
ได้อย่างมีศักยภาพในการสอบทานและประเมินผลการด าเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการประเมินผลโครงการที่จะด าเนินการสอบทานกรณีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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และพัฒนางานในหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงการคลัง ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ในการด าเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไป โดยกรณีศึกษาการสอบทานกรณีพิเศษฯ ได้แสดง
เส้นทางกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการรายงานผลการสอบทานต่อ ค.ต.ป.ประจ า
กระทรวงการคลัง และน ามาจัดท าเล่มรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปี ซึ่งเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง 
ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนของ ค.ต.ป. จะประมวลผลการสอบทานใน
ภาพรวมทั้งประเทศน าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพิจารณาสั่งการเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของประเทศชาติตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

 


