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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ใหดําเนินการศึกษาวิจัย “โครงการบูรณาการขอมูล
การตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร” มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา (1) เพ่ือจัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน
อันจะนํามาสูการบูรณาการเครื่องมือดังกลาว และยกระดับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจากการ
สอบทานไปสูการประเมินผล (2) จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการ
เครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร  
ใหสามารถนํามาบูรณาการและใชประโยชนรวมกันและมีความพรอมท่ีจะพัฒนาและยกระดับไปสูการ
ประเมินผล 
 ขอบเขตการศึกษาวิจัย  

1) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห สถานภาพและเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ของหนวยงานกลางฯ ท่ีดําเนินการอยู ในปจจุบัน วามีสถานภาพการดําเนินงาน ศึกษาและสํารวจ 
ในรายละเอียดเก่ียวกับชนิด/ประเภทของเครื่องมือท่ีจะนํามาบูรณาการ วัตถุประสงคของเครื่องมือ ประเด็น 
ท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผล ประเภท/ชนิดของฐานขอมูลท่ีควรกําหนดในระบบฐานขอมูลกลางท่ีจะ 
ใชประโยชนรวมกัน วิธีการตรวจสอบและประเมินผล และเอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของแตละเครื่องมือ  
 2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาสถานภาพและเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการของหนวยงานกลางฯ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการบูรณาการเครื่องมือของหนวยงานกลางในกํากับของราชการฝายบริหาร 
 3) จัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผล
ของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดวิธีการปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในการบูรณาการ
เครื่องมือของหนวยงานกลาง เพ่ือใชในการตรวจสอบและประเมินผล และมีความพรอมเพ่ือใชในการยกระดับ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจากการสอบทานไปสูการประเมินผล โดยกรอบแนวคิดและแนวทาง
ดังกลาวตองสอดคลองและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 4) จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือใหกรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบ
และประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร สามารถบูรณาการและใชประโยชน
รวมกัน รวมท้ังมีความพรอมท่ีจะพัฒนาและยกระดับไปสูการประเมินผลไดตอไป 



2. ผลการศึกษาเครื่องมือของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร 
 ผลการวิเคราะหระบบการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน พบวา ระบบดังกลาวประกอบดวยกลไก
ท่ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึน เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสาธารณะในมิติตางๆ  
แกหนวยงานภาครัฐ โดยรัฐบาลมอบหมายใหหนวยงานกลางแตละหนวยงาน ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐบาล 
ในการควบคุมรายละเอียดในการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีหนวยงานกลางฯ ใชใน
การตรวจสอบและประเมินผลแตละเครื่องมือ สามารถจัดจําแนกตามลักษณะกลไกของระบบการควบคุมการ
บริหารราชการแผนดินได 3 กลุม ดังนี้  
 กลุมท่ีหนึ่ง เครื่องมือของหนวยงานกลางท่ีจัดอยูในระบบการควบคุมตนเอง ไดแก การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  

กลุมท่ีสอง เครื่องมือของหนวยงานกลางฯ ท่ีจัดอยูในระบบการควบคุมภายใน ไดแก การประเมิน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และการกํากับมาตรฐานการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน ซ่ึงอยูภายใตความ
รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง  
  กลุมท่ีสาม เครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย
เครื่องมือหลายลักษณะซ่ึงถูกนํามาใชประโยชนในกรณีท่ีแตกตางกัน โดยอาจจําแนกได 3 ประเภทยอย ไดแก 
(1) เครื่องมือของหนวยงานกลางฯ ท่ีจัดอยูในรูปแบบการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไดแก การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (2) เครื่องมือของหนวยงาน
กลางฯ ท่ีจัดอยูในรูปแบบการประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก ระบบติดตามและรายงานความกาวหนาในการ
ใชจายงบประมาณ (BB EvMIS) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ 
(PART) การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และ
การติดตามประเมินผลการนโยบายสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงบประมาณ  
(3) เครื่องมือของหนวยงานกลางฯ ท่ีจัดอยูในรูปแบบการประเมินผลกระทบ ไดแก การประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การประเมินผลกระทบการพัฒนาดวยดัชนีความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และการติดตามประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ผลการวิเคราะหจําแนกประเภทของเครื่องมือตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ี แสดงใหเห็นวา 
การศึกษาสถานภาพของเครื่องมือท่ีหนวยงานกลางแตละหนวยงานใชในการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ โดยอาศัยเพียงการสํารวจรายการเครื่องมือท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานกลางแตละ
หนวยงาน สามารถชวยใหเห็นเพียงรายละเอียดท่ีแตกตางกันของแตละเครื่องมือ อาทิ ลักษณะการใชงาน 
แตละเครื่องมือ การนําเขาขอมูล สวนประกอบของรายงาน ลักษณะของขอมูล รูปแบบการจัดเก็บขอมูล ฯลฯ 
ผลการวิเคราะหรายละเอียดในลักษณะดังกลาว จึงสามารถใชประโยชนไดจํากัดเฉพาะการกําหนดแนวทาง
การบูรณาการระบบการจัดเก็บขอมูลและฐานขอมูลเทานั้น 
 ในขณะท่ีการวิเคราะหจําแนกประเภทของเครื่องมือตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ีของแตละ
เครื่องมือในกระบวนการบริหารราชการแผนดิน ชวยใหเล็งเห็นวาเครื่องมือแตละชนิดออกแบบข้ึนภายใต
วัตถุประสงคในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินในมิติท่ีแตกตางกันอยางไร ผลลัพธของกลไกการทํางาน
ในแตละเครื่องมือมีความเชื่อมโยงกับคุณคาเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในมิติใด  
และเครื่องมือท่ีมีวัตถุประสงคการทํางานเฉพาะท่ีแตกตางกันเหลานั้น จะสามารถนํามาบูรณาการเพ่ือใช



ประโยชนในการยกระดับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จากการสอบทานไปสูการประเมินผล
ภาพรวมการบริหารราชการแผนดินไดอยางไร  
 ผลการวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและเครื่องมือในการสอบและประเมินผลของหนวยงานกลาง  
6 หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคของเครื่องมือแตละชนิดกับ
ความสอดคลองและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 พบวา เครื่องมือของหนวยงาน
กลางแตละเครื่องมือ มีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางหลักการบริหารกิจการบานเมืองขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอ โดยแตละเครื่องมือตางมีประโยชนและขอจํากัดของตัวเองในการนํามาใชเพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินเพ่ือใหสามารถบรรลุถึงคุณคาเปาหมายของ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดอยางครบถวนทุกมิติ จึงจําเปนตองอาศัยการบูรณาการเครื่องมือ
เหลานั้นเขาดวยกันในกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคของเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางฯ  
และความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรุปไดวา ในกรณีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผลการศึกษาพบวา การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของเครื่องมือดังกลาวเก่ียวของกับการ
เสริมสรางคุณคาเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังในแงหลักประสิทธิผล หลักการ
ตอบสนอง หลักประสิทธิภาพ หลักความโปรงใส หลักภาระรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม 
 ในกรณีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผลการศึกษาพบวา การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการพัฒนา
สวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินขีดสมรรถนะ
ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของเครื่องมือดังกลาวเก่ียวของกับการเสริมสราง
คุณคาเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักประสิทธิผล 
 ในกรณีกรมบัญชีกลาง ผลการศึกษาพบวา การประเมินมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สอดคลองกับ
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ บทบาทหนาท่ีของเครื่องมือดังกลาวเก่ียวของกับการเสริมสรางคุณคาเปาหมายของหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก หลักประสิทธิภาพและหลักความโปรงใส การประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหง
การเรียนรู วัตถุประสงคของเครื่องมือดังกลาวมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตาม 
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักนิติธรรมและหลักภาระรับผิดชอบ รายงานการเงิน สอดคลอง
กับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ 
หลักประสิทธิผล และหลักประสิทธิภาพ รายงานผลการคํานวณตนทุนผลิต สอดคลองกับแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และมีความสอดคลองกับ
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิภาพ 



 ในกรณีสํานักงบประมาณ ระบบติดตามและรายงานความกาวหนาในการใชจายงบประมาณ  
(BB EvMIS) สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา และการบริหารงานแบบ
บูรณาการ และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และหลักความโปรงใส การวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ในเรื่องการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และมีความสอดคลอง
กับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิผล  
และหลักประสิทธิภาพ การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญตาม
นโยบายรัฐบาล สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารราชการใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักความรับผิดรับชอบตอสาธารณะ หลักการมีสวนรวม หลักการตอบสนอง 
หลักนิติธรรมหลักความโปรงใส หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล 
 ในกรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบวา การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ การอํานวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักภาระรับผิดชอบ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง  
 ในกรณีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา  
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สอดคลองกับแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิผล และหลักการมีสวนรวม การประเมินผลกระทบการพัฒนาดวยดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิผลและหลักการมีสวนรวม การติดตามประเมินผลการประยุกต 
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และมีความสอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี คือ หลักประสิทธิผลและหลักการมีสวนรวม 
3. กรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลของ
หนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร 
 คณะผูวิจัยเสนอวา กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีแนวทางดําเนินการโดย
อาศัยการบูรณาการเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางเพ่ือชี้วัดประเมินผลการ 
บริหารราชการในดานตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 10 ประเด็น ดังนี้ (1) การประเมินประสิทธิผลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร (Strategic effectiveness) (2) การประเมินประสิทธิผลในตอบสนองตอประชาชน (Political 
effectiveness) (3) การประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร (Efficiency) (4) การประเมินประสิทธิผลใน 
การปฏิบัติงาน (Operational effectiveness) (5)  การประเมินประสิทธิผลในการใชจายงบประมาณแผนดิน 
(Cost effectiveness) (6) การประเมินความสอดคลองในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใตเปาประสงค



ในระดับตาง ๆ (Coherence) (7) การประเมินคุณภาพการบริการ (Quality evaluation) (8) การประเมิน
ประสิทธิผลในการแกไขปญหาของประชาชนกลุมตาง ๆ (External effectiveness)  (9) การประเมิน
ประสิทธิผลในการตอบโจทยของสังคม (Social effectiveness) (10) การประเมินความสอดคลองระหวาง
ทิศทางนโยบายกับสภาพปญหา (Relevance) 
 การชี้วัดประเมินผลการบริหารราชการในประเด็นตาง ๆ ซ่ึงเปนสาระสําคัญของกรอบแนวคิดและแนวทาง
การบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางฯ นั้น มีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 

ตารางสรุปความเช่ือมโยงระหวางประเด็นการช้ีวัดประเมินผลภาคราชการ 
กับองคประกอบของหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
ประเด็นการช้ีวัดประเมินผลภาค

ราชการ 
องคประกอบของหลักเกณฑและ
วิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

องคประกอบของ 
หลักธรรมาภิบาลตาม 

แนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

1) การประเมินประสิทธิผลใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
(Strategic effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   

2) การประเมินประสิทธิผลใน
ตอบสนองตอประชาชน 
(Political effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน 

หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)    

3) การประเมินประสิทธิภาพใน
การบริหาร (Efficiency) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คุมคา 
ในเชิงภารกิจของรัฐ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

4) การประเมินประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน (Operational 
effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสมํ่าเสมอ 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   

5) การประเมินประสิทธิผลใน
การใชจายงบประมาณแผนดิน 
(Cost effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คุมคา 
ในเชิงภารกิจของรัฐ 

หลักความโปรงใส 
(Transparency) 
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

6) การประเมินความสอดคลอง
ในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการภายใตเปาประสงคใน
ระดับตาง ๆ (Coherence) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงภารกิจใหทัน
ตอสถานการณ 

หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
 

7) การประเมินคุณภาพการ การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย หลักการตอบสนอง 



ประเด็นการช้ีวัดประเมินผลภาค
ราชการ 

องคประกอบของหลักเกณฑและ
วิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

องคประกอบของ 
หลักธรรมาภิบาลตาม 

แนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

บริการ (Quality evaluation) เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก (Responsiveness)    
 

8) การประเมินประสิทธิผลใน
การแกไขปญหาของประชาชน
กลุมตาง ๆ (External 
effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน 

หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented)   
หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หลักความเสมอภาค (Equity)   

9) การประเมินประสิทธิผลใน
การตอบโจทยของสังคม (Social 
effectiveness) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ 

หลักการมีสวนรวม 
(Participation) 
หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

10) การประเมินความสอดคลอง
ระหวางทิศทางนโยบายกับสภาพ
ปญหา (Relevance) 

การปฏิบัติราชการท่ีมีความมุงหมาย 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงภารกิจ 
ใหทันตอสถานการณ 

หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization)   
หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)    

 
4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับกรอบแนวคิดและแนวทางการบูรณาการเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหนวยงานกลางท่ีอยูในกํากับของฝายบริหารดังกลาวมาท้ังหมด มีเง่ือนไขและขอควรคํานึงท่ี
เก่ียวของกับการนําไปปฏิบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ ประการแรก การนําผลการศึกษาดังกลาวไปปฏิบัติให
บรรลุผล จําเปนตองมีการทดลองนําตัวแบบท่ีนําเสนอในท่ีนี้ไปปฏิบัติ ในลักษณะการดําเนินโครงการนํารอง
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการทดลองปฏิบัติมาจัดทํารายละเอียดข้ันตอนและ
วิธีการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทสภาพความเปนจริงของการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการในปจจุบัน  

ประการท่ีสอง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ืออธิบายและทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการเหตุผลและ
สาระสําคัญ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการนําตัวแบบดังกลาวไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใน
กลไกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระดับตาง ๆ  
 ประการท่ีสาม การจัดทําคูมือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรูปแบบใหมแกผูมีบทบาท
เก่ียวของทุกฝาย สาระสําคัญของคูมือดังกลาวอยางนอยควรครอบคลุมรายละเอียดเก่ียวกับหลักการเหตุผล
และสาระสําคัญของการตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นตาง ๆ ภายใตกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การบูรณาการเครื่องมือของหนวยงานกลางฯ รวมถึง ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
รูปแบบใหม แบบฟอรมขอมูล โครงสรางรายงาน รวมถึงตัวอยางการวิเคราะหในมิติตาง ๆ ประการท่ีสี่ การพัฒนา
ระบบการประสานงานระหวางบุคลากรผูรับผิดชอบรวบรวมและประมวลผลขอมูลภายใตเครื่องมือของ
หนวยงานกลางฯ แตละหนวยงานข้ึนเปนอันดับแรก ซ่ึงอาจอาศัยการพัฒนาตอยอดจากกลไกการทํางาน



ภายใตโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลกลางในชวงท่ีผานมา รวมท้ังการพัฒนาระบบคลังขอมูลกลางใหมี
ความกาวหนาควบคูกันไป  
 ประการท่ีหา การกําหนดขอบเขตประเด็นการประเมินชี้วัดอยางคอยเปนคอยไป โดยมุงเนนประเด็น
การประเมินท่ีเชื่อมโยงกับเครื่องมือท่ีมีการจัดเก็บขอมูลคอนขางสมบูรณหรือมีความพรอมในการประสาน
รวบรวมขอมูลเปนหลัก หรือเปนประเด็นการประเมินท่ีสามารถนําขอมูลท่ีหนวยงานกลางจัดเก็บไวแลวมา
ประกอบการวิเคราะหประเมินชี้วัดไดมากท่ีสุด  

ประการท่ีหก การนําขอมูลผลการตรวจสอบการบริหารราชการราชการจากภายนอกภาคราชการมา
ประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางและจุดมุงเนนในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยนํารายงาน
หรือขอมูลผลการตรวจสอบขององคกรตาง ๆ ดังกลาว โดยเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหา ขอบกพรอง 
หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติราชการในชวงท่ีผานมา มาใชเปนโจทยในการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทาง
ปองกันและปรับปรุงแกไขดวย 
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Abstract  : 
 Thammasat University Research and Consultancy Institute has been assigned  
by Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) to implement the project 
on “A Conceptual Framework for Unifying the Government’s Auditing and Evaluation 
Mechanism.” The objectives of this study are (1) to create a framework and guidelines on 
unifying the government’s auditing and evaluation mechanism and to upgrade the 
government’s auditing and evaluation, from reviewing to evaluation (2) to provide 
suggestions on a framework and guidelines on unifying the government’s auditing and 
evaluation mechanism that will lead to unifying, to utilization, and to evaluation. 
 Scope of Research 

1) It is to study, explore, and analyze the state and instruments on current 
government’s auditing and evaluation. This study aims to investigate the type of the unifying 
instruments, their objectives, the subjects for auditing and evaluation, the type of database 
in the central database system for mutual benefit, the method of auditing and evaluation, 
and documents needed for auditing and evaluation on each instrument. 

2) It is to organize the brainstorming session in order to examine the state and 
instruments on the government’s auditing and evaluation and on organizing  
the brainstorming session about the framework and guidelines on unifying the government’s 
auditing and evaluation. 

3) It is to create the framework and guidelines on unifying the government’s 
auditing and evaluation that will lead to an approach to unify the government’s 
instruments, to auditing and evaluation, and to upgrading the government’s auditing and 
evaluation, from reviewing to evaluation. The framework and guidelines must be relevant 
and promote government practices according to the Royal Decree on Rules and Procedures 
for Good Governance Act 2546. 

4) It is to provide suggestions on a framework and guidelines on unifying the 
government’s auditing and evaluation mechanism that will lead to unifying, to utilization, 
and to evaluation. 

 
 



2. The results on the government’s instrument  
 The results of the public administrative system suggest that this system consisted of 
mechanism designed and developed for encouraging government agencies to be responsible 
to the public in various aspects. The government assigns each central agency to act as  
the government representative in monitoring operations conducted by government agencies. 
The government’s instruments in auditing and evaluating each instrument can be 
categorized by mechanism of the public administrative system into three groups below: 
 First Group the autonomous instruments of the central agency including evaluation 
on the performance of the ordinary civil servants and evaluation on the competency of  
the human resource system which are the responsibility of the Office of the Civil Service 
Commission and the evaluation on official performance according to the Performance 
Commitment which is the responsibility of the Office of the Public Sector Development 
Commission.  

Second Group the internal instruments of the central agency including evaluation 
on the standard for internal audit and controlling the standards for accounting and financial 
report which are the responsibility of the Comptroller General’s Department. 
 Third Group the instruments for auditing and evaluating public administration which 
include varied features and can be applied in different cases. They can be categorized into  
3 subgroups: (1) the instruments for investigation including the integrated inspection which 
are the responsibility of the Office of the Permanent Secretary (2) the instruments  
for performance evaluation including the Evaluation Management Information System  
(BB EvMIS), the Performance Assessment Rating Tool (PART), the risk analysis  
of governmental programs/projects based on the good governance principles, and 
monitoring and evaluation on the significant government policies which are the responsibility 
of the Bureau of the Budget (3) the instruments for the impact assessment including the 
evaluation on the development according to the National Economic and Social 
Development Plan, the evaluation on the impact assessment on development by Thai Well-
Being Index, and monitoring and evaluation on the application of the philosophy  
of sufficient economy which are the responsibility of the Office of the National Economic 
and Social Development Board. 
 The analysis result has categorized the instruments according to their objectives and 
roles. It demonstrates that the study on the status of the auditing and evaluating 
instruments used by each agency solely indicates the difference of each instrument, 
including usage of instruments, data input, report components, type of data, format of data 
storage, etc. Accordingly, this result is only applicable for establishing the guidelines on 
unifying data storage system and database. 
 The classification of the instruments according to their objectives and roles suggests 
how each instrument was designed according to the objective of public administration in 
different aspects. It also shows which aspect that leads to the connection between the 



outcome of the working mechanism and the decent governance and how those instruments 
with the specific purposes can be unified to upgrade the government’s auditing and 
evaluation, from the review to the evaluation on the overall public administration. 

The study of the roles and the auditing and evaluating instruments of 6 central 
agencies, which include the Office of the Public Sector Development Commission, the Office 
of the Civil Service Commission, the Comptroller General’s Department, the Bureau of the 
Budget, the Office of the Permanent Secretary, and the Office of the National Economic and 
Social Development Board, aims to analyze the connection between the objectives of each 
instrument and the concordance and the official performance encouragement according to 
the performance guidelines in the Royal Decree on Rules and Procedures for Good 
Governance Act 2546. It demonstrates that the instruments of each agency has the roles of 
strengthening the governance principle in one or more points. Each instrument has benefits 
and limitations upon the government’s auditing and evaluation. Consequently, in order to 
achieve the decent and complete governance, unifying those instruments in the process of 
the government’s auditing and evaluation is needed. 

The analysis results on the objectives of the auditing and evaluating instrument and 
the connection with the rules and the good governance practices can be concluded that, in 
the case of the Office of the Public Sector Development Commission, the evaluation of the 
official performance according to the Official Commitment corresponds with the good 
governance concept in the matter of proceeding the Official Commitment and the 
evaluation on the official practices. These roles of the instruments are connected with the 
good governance encouragement in the aspects of effectiveness, responsiveness, efficiency, 
transparency, accountability, and the Rule of Law. 

In the case of the Office of the Civil Service Commission, the study suggests that the 
evaluation on the performance of the ordinary civil servants corresponds with the decent 
governance principles in the aspect of the public sector development into the learning 
organization. The evaluation on the official performance and on the Human Resource 
Scorecard (HR Scorecard) capacity also correspond with the decent governance principles in 
the aspect of the official performance evaluation. The roles of these instruments are 
connected with the good governance encouragement in the aspect of effectiveness. 

In the case of the Comptroller General’s Department, it is found that the evaluation 
on the standard of the internal audit corresponds with the decent governance principles in 
the aspect of the efficient administration and value-oriented missions. These roles of the 
instruments for enhancing the decent governance, including the efficient and transparent 
principle and the quality assurance on the internal audit, correspond with the decent 
governance principle in the aspect of the public sector development as the learning 
organization. The objectives of these instruments correspond with the elements of the good 
governance, which are the Rule of Law and the accountability principle. The financial reports 
correspond with the decent governance principle in the aspect of the achieving public 



administration and correspond with the main element of the good governance principle, 
which are the principle of effectiveness and efficiency. The reports of production cost 
calculation correspond with the decent governance principle in the aspect of the achieving 
public administration and correspond with the main element of the good governance 
principle, which is the principle of efficiency. 

In the case of the Bureau of the Budget, the Evaluation Management Information 
System (BB EvMIS) corresponds with the decent public administration in the aspect of the 
achieving administration, the efficient and the value-oriented administration, and the 
integrated administration and corresponds with the main elements of the good governance 
principle, which are the principle of effectiveness, efficiency, and transparency. The analysis 
on the Performance Assessment Rating Tool (PART) corresponds with the decent public 
administration in the aspect of the efficient administration and the value-oriented missions 
and correspond with the main elements of the good governance principles, which are the 
principles of effectiveness and efficiency. The risk analysis of governmental 
programs/projects corresponds with the good governance principles in the aspect of the 
public administration for the benefit of people and corresponds with the main elements of 
the good governance principles, which are the principles of public accountability, 
participation, responsiveness, the Rule of Law, transparency, equity, efficiency, and 
effectiveness. 

In the case of the Office of the Permanent Secretary, the results show that the 
unifying inspection corresponds with the good governance principles in the aspects of the 
public administration for the benefit of people, the achieving administration, and the public 
facilitation and fulfillment and corresponds with the main elements of the good governance 
principles, which are the principles of accountability, effectiveness, efficiency, and 
responsiveness. 

In the case of the Office of the National Economic and Social Development Board, 
the results reveal that the evaluation on the development according to the National 
Economic and Social Development Plan corresponds with the good governance principles in 
the aspects of the evaluation of the official performance and the achieving administration. 
Additionally, it corresponds with the main elements of the good governance principles, 
which are the principles of effectiveness and participation. The evaluation on the impact 
assessment on development by Thai Well-Being Index corresponds with the good 
governance principles in the aspect of the evaluation of the official performance and 
corresponds with the main elements of the good governance principles, which are the 
principles of effectiveness and participation. The monitoring and evaluation on the 
application of the philosophy of sufficient economy corresponds with the good governance 
principles in the aspect of the evaluation of the official performance and corresponds with 
the main elements of the good governance principles, which are the principles of 
effectiveness and participation. 



3. Framework and guidelines on unifying the government’s auditing and evaluation 
mechanism 
 The researchers propose that the process of the unifying government’s auditing and 
evaluation is to evaluate the public administration in the total of 10 aspects: (1) the 
evaluation on strategic effectiveness (2) the evaluation on political effectiveness (3) the 
evaluation on efficiency (4) the evaluation on operational effectiveness (5) the evaluation on 
cost effectiveness (6) the evaluation on coherence (7) the quality evaluation (8) the 
evaluation on external effectiveness (9) the evaluation on social effectiveness and (10) the 
evaluation on relevance. 
 The evaluation of the public administration, which is the essence of framework and 
guidelines on unifying the government’s auditing and evaluation mechanism, is connected 
and corresponds with the elements of the good governance principles according the decent 
public administration as below: 

The Summary Table of the Connection Between the Evaluation of the Official 
Performance and the Elements of the Good Governance Procedures 

The Evaluation of the 
Official Performance 

The Elements of the Good 
Governance Procedures 

The Elements of the Good 
Governance Principles 

1) Evaluation on strategic 
effectiveness 

The official performance to 
achieve the government’s 
missions 

Effectiveness 

2) Evaluation on political 
effectiveness 

The official performance for 
the benefit of people 

Responsiveness 

3) Evaluation on efficiency The value-oriented and 
effective official performance 

Efficiency 

4) Evaluation on 
operational effectiveness 

The official performance 
aiming for the constant 
evaluations 

Effectiveness 

5) Evaluation on cost 
effectiveness 

The official performance for 
efficiency and value-oriented 
missions 

Transparency 
Efficiency 

6) Evaluation on coherence The official performance for 
adapting the missions to 
circumstances 

Accountability 

7) Quality evaluation The official performance for 
public facilitation 

Responsiveness 

8) Evaluation on external 
effectiveness  

The official performance for 
the benefit of people 

Consensus Oriented 
Rule of Law 
Equity 



The Evaluation of the 
Official Performance 

The Elements of the Good 
Governance Procedures 

The Elements of the Good 
Governance Principles 

9) Evaluation on social 
effectiveness 

The official performance to 
achieve the government’s 
missions 

Participation 
Accountability 

10) Evaluation on relevance The official performance for 
adapting the missions to 
circumstances 

Decentralization 
Responsiveness  

 
4. The suggestions on framework and guidelines on unifying the government’s auditing 
and evaluation mechanism 
 It is suggested that there are 6 conditions and points to be considered. Firstly, before 
the practical application, the proposed models are needed to be on trial as a pilot project 
or an operational research aiming to apply the results into the practical details and 
procedures which correspond with the actual and current government’s auditing and 
evaluation. 
 Secondly, hold the workshop to clarify rationale, main idea, and guidelines on the 
application, especially, to the officers in the committee of the government’s auditing and 
evaluation mechanism in different levels. 
 Thirdly, provide handbooks about the new government’s auditing and evaluation to 
all concerned. The key of the handbook should include the rationale and main idea of the 
auditing and evaluation in different aspects within the framework and guidelines on unifying 
the government’s auditing and evaluation mechanism. The handbook should cover the new 
auditing and evaluation process, forms, report outlines, and an example of the analysis in 
various aspects. Fourthly, develop the coordination system among the officers who are 
responsible for gathering and process the data from the instruments of each agency by 
referring to the former mechanism of the development project on the central database 
system along with improving the central database system. 
 Fifthly, determine the scopes of the evaluation incrementally by focusing on the 
evaluation connected with the instruments which contain the complete data storage or 
which are available for collecting data or which contain the data stored by the central 
agency. 
 Sixthly, consider the results of the external audit of public administration to 
determine the direction and the focus of the government’s auditing and evaluation by 
referring to the reports and the audit data of these agencies, specifically errors or problems 
of the past official performance to find causes, prevention, and solutions. 


