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วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 
ชื่อเรื่อง/งาน/โครงการ 

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

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

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

บทน า 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

๑. ความเป็นมา    ๑.๑ ความเป็นมา ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ๑.๑.๑) หัวข้อที่ส าคัญ ๘ หัวข้อ ได้แก่ สรุปความเป็นมาของงาน/
โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมหลัก เงื่อนไข/หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (๑๐ คะแนน 
กรณีมีให้อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๑.๑.๒) ความส าคัญของโครงการ/ปัญหาที่ท าให้ต้องตรวจสอบ
ด าเนินงาน เช่น งบประมาณสูง มีผลกระทบกับประชาชนจ านวนมาก ฯลฯ 
(ส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือประเด็นปัญหาที่ไม่เป็น
นัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานนั้น ๆ ยังไม่ควร
เลือกตรวจสอบ ยกเว้น ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ) (๑๐ คะแนน 
กรณีมีให้อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๒. วัตถุประสงค์ 
     

   ๒.๑ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ต้องสัมพันธ์กับประเด็น/เนื้อหาการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย 

๒.๑.๑) การตั้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบควรตั้งเป็นข้อ ดังนี้ 
๑) ด้านประสิทธิภาพ (เวลา คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และ

งบประมาณ)  
๒) ด้านประสิทธิผล และ 
๓) ด้านความประหยัด/ความคุ้มค่า  
ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่สอดคล้อง/ไม่ครอบคลุมตามประเด็นที่

ตรวจ (๑๐ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ 
คะแนน) 

๒.๑.๒) วัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดของการด าเนินงานตามโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่ระบุหัวใจที่ต้องตรวจสอบ คือเพื่อทราบปัญหา 
อุปสรรคหรือ ข้อจ ากัด และเสนอแนวทางการแก้ไข (๑๐ คะแนน กรณีมี
ให้อย่างน้อย ๒.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

สรุปภาพรวม 

๓๐๐ 

 

ผลการประเมินโครงร่าง  

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

20 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

20 
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วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

๓.๑ ขอบเขตการตรวจสอบ 
      
    

   ๓.๑ ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ 
 ๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานย่อย (๕ คะแนน กรณีมใีห้อย่างน้อย ๑.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มี
ให้ ๐ คะแนน) 
 ๒) งาน/โครงการที่จะตรวจสอบ (ระบุชื่อให้ชัดเจนเพื่อ
ก าหนดขอบเขต) ปัญหาที่อาจพบ เช่น การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ไม่ได้มองภาพกว้างในภารกิจหรืองานที่จะตรวจสอบนั้น ๆ หรือไม่ได้
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการน าเสนอรายงานว่าต้องการเสนออะไร ให้
ใคร เช่น การตรวจสอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มีหลายโครงการ 
ปรากฏว่าตรวจสอบเพียงหนึ่งโครงการ รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่
ตรวจสอบ/วัดผลไม่ชัดเจน การวัดผลส าเร็จไม่ได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ 
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือแนวทางตามยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน กรณีมีให้
อย่างน้อย ๑.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
 ๓) ประเภทของเงินที่ใช้ด าเนินการ โดยต้องระบุแหล่งที่มา
ของเงิน และจ านวนเงินที่จะใช้ด าเนินการ (๕ คะแนน กรณีมีให้อย่าง
น้อย ๑.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
 ๔) ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ กรณีเป็นงานประจ าต้องก าหนด
ขอบเขตให้ชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเวลาใด (๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย 
๑.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
(ปัญหาที่พบ เช่น ไม่ระบุขอบเขตการตรวจสอบ หรือระบุไม่ชัดเจน) 

๓.๒ วิธีการตรวจสอบ 

 

   ๓.๒.๑ วิธีการตรวจสอบ ต้องระบุเทคนิคที่จะใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่ 
๑) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ระบุชื่อเอกสารให้ชัดเจน (๑๐ 

คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
๒) การสุ่มตัวอย่าง เลือกตรวจทั้งหมด หรือสุ่มตรวจ/สุ่มอย่างไร 

(อ้างอิงวิธีการสุ่ม ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง) (๑๐ คะแนน กรณีมีให้
อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๓) การสัมภาษณ์ (ระบุกลุ่มตัวอย่างได้แก่ใครบ้าง จ านวนเท่าใด 
และวัตถุประสงค์เพื่ออะไร) 

๔) สอบถาม (ระบุกลุ่มตัวอย่างได้แก่ใครบ้าง จ านวนเท่าใด และ
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร) 

๕) การสังเกตการณ์ (ระบุเรื่องที่สังเกต ที่ไหน วัตถุประสงค์ และ
จ านวนที่ต้องการสุ่ม) 
(ตั้งแต่ข้อ ๓) – ๕) ให้คะแนนภาพรวม ๑๐ คะแนน กรณีมีให้อย่าง
น้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
 ทั้งนี้ ควรมีการสรุปจ านวนเทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ เป็น
ตารางไว้ด้วยเพ่ือให้เห็นภาพรวม  
(ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่ระบุ/ระบุไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือเครื่องมือที่ใช้
ในการสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกตการณ์ ไม่ครอบคลุม ไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น) 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

20 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

30 
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วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

๔. ระยะเวลาการตรวจสอบ    ๑.๔ ระยะเวลาการตรวจสอบ  
 ตั้งแต่เริ่มขออนุมัติตรวจสอบจนถึงการปิดตรวจแล้วเสร็จ 

(รายงานเสร็จ) (๑๐ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๓ คะแนน ขึ้นไป ไม่มี
ให้ ๐ คะแนน) 

ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่ระบุ /ระบุเฉพาะช่วงออกภาคสนาม 
 

ผลการตรวจสอบ 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

๑. ประเด็นข้อตรวจพบ    ๑.๑ ชื่อประเด็นการตรวจสอบ  
๑) ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ สามารถตอบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้ โดยประเด็นการตรวจสอบต้องแยก
ประเด็นหลัก ประเด็นรองให้สอดคล้องกัน 

 ๒) ปัญหาที่อาจพบ เช่น กรอบแนวคิดของการเลือกโครงการตรวจ 
และมุมมองของการก าหนดประเด็นการตรวจสอบยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถวางแผนและไม่สามารถจัดท าเครื่องมือการตรวจสอบได้  จึงไม่มี
ประเด็นการตรวจสอบ 

๓) ปัญหาที่อาจพบ เช่น ประเด็นการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา ไม่ครอบคลุม 
(ให้คะแนนภาพรวม ๗๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๒๒.๕ คะแนน 
ขึ้นไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๒. สิ่งท่ีควรจะเป็น 
     

   ๒.๑ สิ่งที่ควรจะเป็น 
๑) สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงของ

โครงการแผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
และใช้เป็นหลักในการด าเนินงานในเรื่องนั้น ๆ เช่น วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ หลัก
วิชาการ เป็นต้น 

๒) ต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ  
๓) ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่  
๔) ไม่ระบุสิ่งที่ควรจะเป็น หรือระบุแต่ไม่ครอบคลุมตามประเด็น 

(ให้คะแนนภาพรวม ๒๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน ขึ้น
ไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

10 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

75 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

25 

 



 

4 
 

วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

๓. สิ่งท่ีเป็นอยู่ 
 
      
    

   ๓.๑ สิ่งที่เป็นอยู่ สามารถน าเสนอสิ่งที่เป็นอยู่ในรูปแบบ ตาราง กราฟ 
รูปภาพ และการบรรยาย 

๑) ต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ 
 ๒) ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น โดยเน้นการน าเสนอสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น  

 ๓) เป็นข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน โดยระบุความรุนแรงของ
ปัญหาได้ชัดเจน เช่น จ านวน (มาก-น้อย) สถานที่เกิดปัญหา (ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
สภาพปัญหาไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ไม่แสดงรายละเอียดความรุนแรงของปัญหา 
ไม่ได้รายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการตรวจสอบมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ) 
(ให้คะแนนภาพรวม ๒๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน ขึ้นไป ไม่มีให้ 
๐ คะแนน) 

๔. ผลกระทบ    ๔.๑ ผลกระทบ 
๑) ผลที่เกิดขึ้นจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่

ก าหนด แต่การที่จะพิจารณาว่าผลกระทบนั้นมีสาระส าคัญที่สมควร
รายงานหรือไม่ อาจจะพิจารณาจากความมากน้อย ความถี่ของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงผลกระทบนั้นมีขอบเขตกว้างไกลและมีระยะ เวลาใน
การเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

๒) การระบุผลกระทบครอบคลมุเพียงพอ มีความเหมาะสม เชน่ 
ผลกระทบต่อเงินงบประมาณ ประชาชน ต่องาน/โครงการอ่ืน ๆ (ปัญหา
ที่พบ ได้แก่ ไม่ได้ระบุผลกระทบ/ความเสียหาย หรือไม่ชัดเจน ไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน) 
(ให้คะแนนภาพรวม ๒๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน ขึ้น
ไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๕. สาเหตุ    ๕.๑ สาเหตุ 
๑) สิ่งที่ท าให้สภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงและมี
ความส าคัญ เพราะสาเหตุที่ตรวจพบอาจมีหลายประการ (ปัญหาที่
พบ ได้แก่ ไม่ระบุสาเหตุของปัญหา หรือไม่ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลัก
ที่แท้จริงของปัญหา ไม่เชื่อมโยงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

๒) สาเหตุที่มักจะเกิดขึ้น เช่น 
 ๒.๑) นโยบาย เช่น ซับซ้อน ไม่ชัดเจน ช้าเกินไป ไม่ก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๒) ระบบ เช่น ช้าเกินไป ข้อมูลล่าช้า ขาดประสิทธิผล 
 ๒.๓) ขั้นตอนและวิธีการ เช่น ไม่มีขั้นตอน ล้าสมัย มาก

เกินไป ไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน 
 ๒.๔) คน เช่น  ข้อมูลล่าช้า ข้อมูลไม่ดี การสื่อสารไม่ดี ไม่

ติดตามงาน  
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5 
 

วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ 

หัวข้อ 
มี 

ไม่มี รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ครบ ไม่ครบ 

 ๒.๕) สถานที่ เช่น ไม่มีศูนย์รวมข้อมูล 
(ให้คะแนนภาพรวม ๒๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน ขึ้น
ไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 

   ๖.๑ ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับ

สาเหตุหลัก  
๒) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
๓) สามารถท าให้ปัญหาลดลง หรือแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงของ

งาน/โครงการได้  
 ๔) ควรระบุให้ชัดเจนว่า อะไรทีจ่ าเป็นต้องด าเนินการ และใครคือ
ผู้ที่ต้องด าเนนิการ (ปัญหาที่พบคือ ข้อเสนอแนะ ไมไ่ด้ระบวุ่าให้ใครต้อง
ท าอะไร หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่แท้จริงไม่ได้ จะมีผลกระทบท าให้
ไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรืออาจไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา) 
(ให้คะแนนภาพรวม ๒๕ คะแนน กรณีมีให้อย่างน้อย ๗.๕ คะแนน ขึ้น
ไป ไม่มีให้ ๐ คะแนน) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

๑. คะแนนตัง้แตร้่อยละ ๗๐ ขึน้ไป ถือวา่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ผา่นการประเมิน) 
๒. คะแนนตัง้แตร้่อยละ ๖๐ – ๖๙ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (ผ่านการประเมิน) 
๓. คะแนนตัง้แตร้่อยละ ๕๐ – ๕๙ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ผา่นการประเมิน) 
๔. คะแนนต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ลงมา ถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุง (ไมผ่า่นการประเมิน) 

 
 หัวข้อที่ต้องวิเคราะห์ในภาพรวม 

๑. การก าหนดแนวทางในการเขียนรายงาน ควรต้องมีการก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๒. กรอบแนวคิดของการเลือกโครงการตรวจ และมุมมองของการก าหนดประเด็นการตรวจสอบยังไม่ชัดเจน 
ท าให้ไม่สามารถวางแผนและไม่สามารถจัดท าเครื่องมือการตรวจสอบได้ จึงไม่มีประเด็นการตรวจสอบ 

๓. การเขียนรายงานไม่จ าเป็นต้องมีค าว่าหรือมีการระบุหัวข้อ Criteria Condition ไว้ในรายงานการ
ตรวจสอบ สามารถเขียนเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการน าเสนอได้เลย 

๔. แนะน าการตั้งชื่อประเด็นการตรวจสอบ ควรตั้งเป็นเชิงความเสี่ยง แต่อาจมีข้อยกเว้นกรณีงานสั่งการ
ให้ไปศกึษาข้อมูล อาจตั้งเป็นกลาง ๆ ได้ 

๕. ทุกองค์ประกอบในแต่ละข้อตรวจพบ ต้องมีกระดาษท าการรองรับ 
๖. การน าเสนอรูปภาพ ควรจะน าเสนอหัวข้อ เนื้อหาอะไรบ้าง  
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