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คำนำ
ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ำ ด้ ว ยกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(ค.ต.ป.) มีอำนำจหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รวมถึง
กำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตลอดจนส่งเสริม ผลักดัน สอบทำน
และเสนอแนะมำตรกำรเพื่อให้แต่ละส่วนรำชกำรดำเนินกำรให้ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้วำงนโยบำยกำหนดกลไกและแนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลภำครำชกำร
ให้ กั บ คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง) และ
คณะอนุ ก รรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.) คณะต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่
ในกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร ตำมแนวทำงที่ ค.ต.ป. ก ำหนด เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ ง
ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรตรวจสอบ
และกำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี
ของส่วนรำชกำรอันจะนำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่งเน้นให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ทำหน้ำที่เป็น
กลไกหลักในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit Committee) ในกำรติดตำมตรวจสอบ
ภำรกิจหรือนโยบำยที่ส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลซึ่ งอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (ongoing process) ที่เชื่อมโยง
ภำยใต้แผนแม่บ ทตำมยุ ท ธศำสตร์ช ำติ ซึ่งเป็น กำรด ำเนิ น กำรตรวจสอบในเชิงลั กษณะกำรป้ องกั น
ประเมินควำมเสี่ย งในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อส่งสัญณำณเตือน (warning signal) หรือรำยงำนข้อเสนอแนะ
แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐเพื่อมิให้เกิดควำมผิดพลำดหรือผลกระทบในวงกว้ำง อันจะนำไปสู่ควำมคุ้มค่ำ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของรัฐ ส่งผลให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better Life)
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือในกำรดำเนินงำนที่สำคัญให้กับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรได้นำไปใช้ประกอบกำรดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมบทบำทและหน้ำที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.)
เมษำยน ๒๕๖๓
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๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
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๒. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
๒.๑ ประเด็นในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
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๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ๕
และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
๓.๑ รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๕
๓.๒ ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
๖
๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
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๕. ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
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ภำคผนวก ข
ภำคผนวก ค
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แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่ำนมำ
ตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี
แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์
(สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
รำยละเอียดแนวทำงกำรสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกำศคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร เรื่ อ ง
องค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
กำรจัดส่งข้อมูล เอกสำร หลักฐำนรำยงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรและจังหวัด
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แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ำยบริหำรเพื่อติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้สำมำรถบรรลุผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิ ทธิผ ล และมีควำมโปร่งใสในกำรบริห ำรงำน ส่ งเสริมให้ ส่ วนรำชกำรดำเนิ นกำรได้บ รรลุ ตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน สำมำรถนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบ
และประเมิ น ผลมำใช้ ในกำรปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ งำน รวมถึ งผลกำรตรวจสอบ และ
ประเมินผลภำครำชกำรที่นำเสนอต่อผู้ กำหนดนโยบำยจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
เชิงนโยบำยให้กับฝ่ำยบริหำร ตลอดจนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรจะช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของส่วนรำชกำรให้มีระบบกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจ
ให้เกิดขึ้นกับสำธำรณชนต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และผลงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มี
กำรตรวจสอบและกำกับดูแลอย่ำงรอบคอบถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม
ควำมคุ้มค่ำ และคุณภำพของกำรบริหำรงำนภำครัฐอันจะนำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์ต่อประชำชน (Better life)
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร ซึ่งเป็น
กำรดำเนินกำรตำมนัย ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ ค.ต.ป. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
(อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ ทำหน้ ำที่เป็ นกลไกหลั กในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit
Committee) ซึ่งเป็ นบทบำทสำคัญในกำรส่งสัญญำณเตือน (warning signal) หรือชี้ให้เห็นถึงควำมเสี่ยง/
ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ดังนั้น ค.ต.ป. จึงได้มีกำรกำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรโดยกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหรือ
นโยบำยที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลที่เชื่อมโยงภำยใต้แผนแม่บทตำมยุท ธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) ซึ่งอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร (ongoing process) ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติรำชกำรของส่ วนรำชกำรและจังหวัด โดยมีส่ วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม
และจั งหวัด สนั บ สนุ น ข้ อมู ล เอกสำร หลั กฐำนรำยงำนต่ ำง ๆ เพื่ อ ให้ ได้ม ำซึ่ งรำยงำนข้อ เสนอแนะ
แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐ อันจะนำไปสู่ควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของรัฐ ส่งผลให้
ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better Life)
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๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
ค.ต.ป. ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง คั ด เลื อ กประเด็ น กำรตรวจสอบและ
ประเมินผล แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร แบ่งออกเป็น
๑.๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบโดยอิสระ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสำมำรถเลือกประเด็น (issue) กำรตรวจสอบ
โดยอิ ส ระ อย่ ำงน้ อย ๑ ประเด็น ซึ่ งต้ องเป็ น ประเด็น (issue) ที่ มีค วำมส ำคั ญ สู ง หรือ มี ผ ลกระทบ
ในวงกว้ำงที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน (performance) ในภำพรวมของกระทรวง โดยจะต้องสอดคล้อง
ตำมยุ ทธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐ บำล (นโยบำยหลั ก ๑๒ ด้ ำน และนโยบำยเร่งด่ว น ๑๒ เรื่อง)
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม แผนงำนบูรณำกำร และภำพลักษณ์ของกระทรวง ทั้งนี้ กำรเลือกประเด็น
ดังกล่ำวต้องเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร (ongoing process)
๑.๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบตำมตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ต้องเลื อกประเด็นกำรตรวจสอบจำกตัวชี้วัด
ระดับกระทรวง อย่ำงน้อย ๑ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดดังกล่ำวควรต้องเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลำย
ส่วนรำชกำรเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน และเป็นตัวชี้วัดที่มีควำมสำคัญที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำง
๑.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
เพื่อให้กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลประเด็นกำรตรวจสอบที่ ค.ต.ป.
ประจำกระทรวงได้คัดเลื อกประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ไปอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ ค.ต.ป.
ได้กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ดังนี้
 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพื่อส่งสัญญำณเตือน (warning signal)
กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)






ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนิน งำน/ปฏิบัติกำร 
(Operational Risk)


ตัวอย่ำงประเด็น
ควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดนโยบำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรงำน
ควำมเสี่ยงจำกกำรนำนโยบำย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ค วำม เสี่ ย งจำกค ว ำม ส ำม ำรถ ใน กำรป รั บ ตั ว
ตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย
ควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำกกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกร/
อัตรำกำลัง (People risk)
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงำน หรือขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน (Process risk)
๒

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กำรประเมินควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)





ควำมเสี่ ย งด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ ต่ำง ๆ 
(Compliance Risk)

ควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)

ตัวอย่ำงประเด็น
ควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำกกำรน ำเทคโนโลยี มำใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน (Technology risk)
ควำมเสี่ ย งจำกงบประมำณที่ ได้ รั บ และกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ
ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย ภำยนอกที่
กระทบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ควำมเสี่ยงด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน
ควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำกกำรขั ด ข้ อ งในกำรด ำเนิ น งำน
ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

 หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)

กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่ คัดเลื อก โดยกำรประเมิ น
กำรท ำงำนของส่ วนรำชกำรว่ำได้ ด ำเนิ นงำนโดยยึดหลั ก ธรรมำภิ บำล (Good Governance) ๕ ด้ ำน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขของประชำชน ดังนี้
หลักธรรมำภิบำล
๑. ประสิทธิภำพ (Efficiency)
๒. ประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. ควำมโปร่งใส (Transparency)
๔. กำรมีส่วนร่วม (Participation)
๕. ควำมคุ้มค่ำ (Value for money)

นิยำม
กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับผลผลิต
กำรประเมิ น ทรั พ ยำกรที่ ใ ช้ เที ย บกั บ กำรบรรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน สำมำรถ
รับรู้ถึงกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในทุกขั้น ตอน
มีช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่เหมำะสมและสำมำรถเข้ำถึงได้
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และประชำชน มี ส่ ว นในกำรรั บ รู้
รับทรำบ เข้ำใจ ให้ ควำมเห็น กำรร่วมตัดสินใจ รวมทั้ง
กำรปฏิบัติ
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ

ทั้งนี้ ในกำรดำเนิ นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมิ นผลตำมหลั กธรรมำภิบำล
๕ ด้ำน ดังกล่ำว มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้
๑. ประสิทธิภำพ (Efficiency)
 ผลผลิ ต : กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต กำรให้ บ ริ ก ำร/
ดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้
 กำรดำเนิ นงำนตำมแผน : กำรเปรียบเทียบระยะเวลำดำเนินงำนตำม
แผนงำนกับระยะเวลำดำเนินงำนจริง
๓
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๒. ประสิทธิผล (Effectiveness)
 ผลลั พ ธ์ : พิ จ ำรณำจำกกำรบรรลุ เป้ ำ หมำยตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
มำตรฐำนที่กำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด
 ผลกระทบ : พิ จำรณำถึ งผลลั พ ธ์ขั้ น สุ ดท้ ำยที่ เกิ ดจำกกำรด ำเนิ น งำน
และกำรใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คำดหมำย
หลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ (Side Effect)
๓. ควำมโปร่งใส (Transparency)
 กำรเปิดเผยข้อมูล
 กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนงำน วิธีกำร หรือมำตรฐำนที่กำหนด
 กำรติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผล
 มีกลไกจัดกำรข้อร้องเรียนและกำรทุจริตอย่ำงเหมำะสม
๔. กำรมีส่วนร่วม (Participation)
 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To inform)
 กำรปรึกษำหำรือ (To Consult)
 กำรเข้ำมำมีบทบำท (To Involve)
 กำรร่วมมือ (To Collaborate)
๕. ควำมคุ้มค่ำ (Value for money)
 กำรตอบสนอง/สนั บ สนุ น ของผลผลิ ต ต่ อ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ : ผลผลิ ต
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ
 ควำมยั่งยืนจำกกำรใช้งบประมำณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภำพที่ดี
มีกำรใช้ป ระโยชน์จำกผลผลิตนั้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเดิม หรือมีกำรพัฒนำผลผลิต/แผนกำรบำรุงรักษำ
ที่ได้กำหนดไว้
 กำรตอบสนองต่ อกลุ่ มเป้ ำหมำย : ผลผลิ ต ที่ ได้จ ำกโครงกำรสำมำรถ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำยเพียงใด
 หลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle)
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น งำนตำมประเด็ น ที่ คั ดเลื อ ก โดยกำรประเมิ น
กำรทำงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรดำเนินงำนโดยมีกำรวำงแผน กำรนำไปปฏิบัติ กำรติดตำม และ
ดำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle) ดังนี้
หลักวงจรคุณภำพ
(PDCA cycle)
กำรวำงแผน (Plan)
กำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ (Do)

นิยำม
กำรวำงแผนโดยกำรกำหนดเป้ำหมำยและกระบวนกำรต่ำง ๆ
ที่จำเป็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตำมควำมต้องกำร
กำรปฏิบัติ/ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้

๔
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หลักวงจรคุณภำพ
(PDCA cycle)
กำรติดตำม (Check)
กำรดำเนินกำร (Act)

นิยำม
กำรตรวจติ ด ตำม ตรวจสอบ และวั ด ผลกระบวนกำร
ทำงำนว่ำเป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำย
กำรด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของกระบวนกำร
อย่ำงต่อเนื่อง

๒. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ จะเป็นกำรตรวจสอบโดยเน้นกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเด็น (Issue) สำคัญของ
รัฐบำล ที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ตรวจสอบ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนในประเด็นดังกล่ำว
๒.๑ ประเด็นในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถเลือกประเด็น (issue) กำรตรวจสอบ ซึ่งต้องเป็น
ประเด็น (issue) ที่มีควำมสำคัญสูง หรือมีผลกระทบในวงกว้ำง โดยจะต้องสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นโยบำยรัฐบำล (นโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) และประเด็น (Issue) สำคัญ
ของรัฐบำล ทั้งนี้ กำรเลือกประเด็น ดังกล่ำวต้องเป็ นประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนิ นกำร (ongoing
process)
๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ โดยให้ อ.ค.ต.ป. สำมำรถกำหนดแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ได้เองตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทำง
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเด็นที่ตรวจสอบ
๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ต.ต.ป.
คณะต่ำง ๆ
เพื่อให้ระบบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ
อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง ค.ต.ป. จึงได้กำหนดระบบกำรรำยงำนผลดังกล่ำว ดังนี้
๓.๑ รูปแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้กำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร โดยแบ่งออกเป็น
๑) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ถ้ำมี)

๕

แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบของ
ปีที่ผ่ำนมำตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี (โดยรำยงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (ถ้ำมี)
๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรฉบับสมบูรณ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ประจำกกระทรวง และฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำไป
รำยงำนผลฯ ผ่ำนระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรทำง https://paec.opdc.go.th
ตำมรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่สำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให้
๓.๒ ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้ ก ำหนดแผนกำรด ำเนิ น งำนของกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ
อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ดังนี้
๑) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำหนดให้ส่งเป็นรำยไตรมำส (ถ้ำมี)
กรณี ที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ต.ต.ป. คณะต่ ำง ๆ
พบข้ อ ปั ญ หำอุ ป สรรค หรื อ ควำมเสี่ ย งของกำรด ำเนิ น งำน สำมำรถจั ด ส่ งรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ
ได้ทุกช่วงเวลำ
๒) รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนิ นงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบ
ของปีที่ผ่ำนมำตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ส่งเป็นรำยไตรมำส (ถ้ำมี)
๓) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่งภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓
๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
เพื่ อ ให้ ก ำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำรเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
เกิดกำรทำงำนแบบบูรณำกำร และเป็นประโยชน์กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ขอให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่ำเป็น
ประโยชน์ ต่ อ กำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำรร่ ว มกั น โดยสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ผ่ ำนระบบ
สำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรทำง https://paec.opdc.go.th ตำมรหัสผู้ใช้งำน
และรหัสผ่ำนที่สำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให้

๖

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบรายงานความก้ า วหน้ า ผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
(สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง)
ภาคผนวก ข รายงานผลความก้ าวหน้ าการด าเนิ นงานตามประเด็ นที่ ตรวจสอบของปี ที่ ผ่ านมา
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี
ภาคผนวก ค แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ฉบั บ สมบู ร ณ์
(สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง)
ภาคผนวก ง

รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก จ ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ฉ ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาคผนวก ช การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

ภาคผนวก ก
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ........(เดือน....................)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจากระทรวง...........................
ส่วนที่ ๑

การรายงานความก้ า วหน้ า ผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการตาม
ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
๒.๑ สรุปข้อค้นพบที่เป็นความเสี่ยงจากการดาเนินงาน (ถ้ามี)
๒.๒ ข้ อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ ไขที่ จ าเป็ นเร่งด่ วนเพื่ อลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น

ส่วนที่ ๒

อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๓

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
-----------------------------------------------------

ก๑

ภาคผนวก ข
รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี)
ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่............

ผลการดาเนินงาน

ข๑

ภาคผนวก ค
แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับสมบูรณ์
(สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจากระทรวง…………………………………
ส่วนที่ ๑

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๒

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
1. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อประเด็น (Issue)
๑.๒ วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue)
๑.๓ ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเด็ น (Issue) การตรวจสอบและ
ประเมิ น ผล กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นโยบายรั ฐ บาล (นโยบายหลั ก ๑๒ ด้ าน และนโยบายเร่ งด่ วน ๑๒ เรื่ อง)
ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานบูรณาการ และภาพลักษณ์ของกระทรวง
๒. สรุ ปผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลตามประเด็ น (Issue) การตรวจสอบฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ การประเมินความเสี่ยง
๒.๒ การประเมินการทางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน
๒.๓ การประเมินการทางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle)
๓. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue)
การตรวจสอบฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑ ข้อดี
๓.๒ ข้อบกพร่อง
๔. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการดาเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๑ ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการ/จังหวัดนาไปดาเนินการปรับปรุง
๔.๒ ข้อเสนอแนะที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
๕. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life)

ส่วนที่ ๓

การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)

ค๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๔

เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
๑. สรุ ป รายละเอีย ดผลการดาเนิ นการตรวจสอบและประเมินผลประเด็น (Issue)
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
----------------------------------------------

ค๒

ภาคผนวก ง
รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็น.....................................................................................................
โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง..............................................
รายละอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีดังนี้
๑. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามประเด็น
ที่คัดเลือก โดยการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (warning signal)
ตัวอย่างในการพิจารณา
ที่
การประเมินความเสี่ยง
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะการแก้ไข/
ลดความเสี่ยง
๑

๒

๓

๔

๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 ความเสีย่ งจากการกาหนดนโยบาย
 ความเสีย่ งจากการบริหารงาน
 ความเสีย่ งจากการนานโยบาย/กลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ
 ความเสีย่ งจากความสามารถ
ในการปรับตัวตามการเปลีย่ นนโยบาย
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ปฏิบัติการ
(Operational Risk)
 ความเสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร/อัตรากาลัง (People risk)
 ความเสีย่ งที่เกิดจากกระบวนการทางาน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process risk)
 ความเสีย่ งที่เกิดจากการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (Technology risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 ความเสีย่ งจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั และ
การใช้จ่ายงบประมาณ
 ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายนอกที่กระทบการใช้จา่ ยงบประมาณ
 ความเสีย่ งด้านศักยภาพด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk)
 ความเสีย่ งที่เกิดจากการขัดข้องในการ
ดาเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
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๒. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามประเด็นที่คัดเลือก โดยการประเมินการทางานของส่วนราชการ
ว่าได้ดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์
สุขของประชาชน ดังนี้
๒.๑ ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต
ตัวอย่างในการพิจารณา
๒.๑.๑ ผลผลิต : พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัว ชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/
การดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้
 เป้าหมายของการดาเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ระดับความสาเร็จ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คาอธิบายระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
 ดี
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑ - ๘๐
 พอใช้
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๑ – ๗๐
 ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
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๒.๑.๒ การดาเนินงานตามแผน : พิจารณาจากการเปรียบเทียบระยะเวลาดาเนินงาน
ตามแผนงานกับระยะเวลาดาเนินงานจริง
 ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ระยะเวลาที่กาหนดตามการแก้ไขแผน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 ระดับความสาเร็จ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก
= ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
 ดี
= ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน
 พอใช้
= ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข
 ควรปรับปรุง = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข
๒.๒ ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวอย่างในการพิจารณา
๒.๒.๑ ผลลัพธ์ : พิจ ารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ระดับความสาเร็จ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คาอธิบายระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
 ดี
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑ - ๘๐
 พอใช้
= สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๑ – ๗๐
 ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
๒.๒.๒ ผลกระทบ : พิ จารณาจากผลลัพ ธ์ขั้น สุดท้ายที่เกิดจากการดาเนิน โครงการ
และการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมาย
หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ (Side Effect)
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ผลกระทบด้านเทคโนโลยี

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ผลกระทบด้านประชาชน

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)

ผลกระทบทางบวก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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๒.๓

ความโปร่ งใส (Transparency) : พิ จารณาจากผู้ รั บบริ การ/ผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสี ย และ
ประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทาง
การให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้
ตัวอย่างในการพิจารณา

ระดับความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
 ๑) การเปิดเผย
ข้อมูล

ข้อค้นพบ





 ๒) การปฏิบตั ิงาน 
เป็นไปตาม
แผนงาน

วิธีการ หรือ 
มาตรฐาน
ที่กาหนด

 ๓) การติดตาม

ตรวจสอบและ
รายงานผล




 ๔) มีกลไกจัดการ 
ข้อร้องเรียน
และการทุจริต
อย่างเหมาะสม 



ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีการกาหนดแผนงาน วิธีการดาเนินงาน หรือ
มีคู่มือ หรือกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้
อย่างเหมาะสม
การดาเนินโครงการไม่ขดั แย้งต่อกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือ
การตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ การติดตาม/
ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของ
โครงการหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
มีกลไกการรายงานผลการดาเนินโครงการต่อผู้บริหาร
มีระบบสารสนเทศในการติดตามผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่ผรู้ บั บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา
การดาเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่าง
ดาเนินโครงการ
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้
บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม
มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียน
ไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผูร้ ้องเรียน

ข้อค้นพบอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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๒.๔ การมีส่วนร่วม : พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนในการรับรู้ รับทราบ
เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตัวอย่างในการพิจารณา
๒.๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการหรือไม่
 มีส่วนร่วมในการดาเนินการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๒.๔.๒)
 ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการ เนื่องจาก..........................................................
๒.๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนในการดาเนินการ
ระดับการมีส่วนร่วม
ข้อค้นพบ
ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ
 ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดาเนินการ
(To Inform)
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดาเนินการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ
 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการได้
 ๒) การปรึกษาหารือ
 เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
(To Consult)
ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดาเนินการ
 เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดาเนินการ
 เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
 นาประเด็นข้อเสนอแนะทีผ่ ู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทาง
การดาเนินงาน
 ๓) การเข้ามามีบทบาท  เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
(To Involve)
ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย
 เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมหรือเกีย่ วข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน
 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุม
เชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่ม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน
 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
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ระดับการมีส่วนร่วม
 ๔) การร่วมมือ
(To Collaborate)








ข้อค้นพบ
เปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ร่วมเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมภาครัฐ
เปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
นาข้อเสนอแนะของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
มากที่สุดเท่าที่ทาได้
จัดให้มีรูปแบการดาเนินงานในลักษณะของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษา
ภาคประชาชน

ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ

ข้อค้นพบอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒.๕ ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ตัวอย่างในการพิจารณา
 การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
การตอบสนอง/สนับสนุนของ
ผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ระบุตามคาอธิบาย
ดีมาก

ระดับการตอบสนอง
ดี
พอใช้
ควร
ปรับปรุง

 ความต้องการของประชาชน
 ยุทธศาสตร์ชาติ
 นโยบายรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 ยุทธศาสตร์กระทรวง
 อื่น ๆ
คาอธิบาย
ความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม
ดีมาก
หมายถึง
ดี

หมายถึง

: ให้ระบุข้อความที่แสดงถึงความต้องการของประชาชน
: ให้ระบุข้อความในยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่ วข้อง/สอดคล้องกับผลผลิตนี้
: ให้ระบุข้อความในนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับผลผลิตนี้
: ให้ ระบุ ข้อความในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ เฉพาะประโยค
ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับผลผลิตนี้
: ให้ระบุยุทธศาสตร์/นโยบายของกระทรวง
ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์/นโยบายที่ สอดคล้อ งได้อ ย่างดีมาก สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ผลผลิ ต สามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์/นโยบายที่ ส อดคล้ อ งได้ ในระดับ ดี สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
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พอใช้

หมายถึง

ควรปรับปรุง หมายถึง

ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้
ผลผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้

 ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์

จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการบารุงรักษาจากเดิม
การใช้ประโยชน์ แผนการพัฒนา
ตรงตาม
ผลผลิต/
วัตถุประสงค์ แผนการบารุงรักษา
จากเดิม
ใช่
ไม่ใช่
มี
ไม่มี

ผลผลิต

ความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน
ระดับ
ความเหมาะสม

ข้อค้นพบ






ภาพรวม
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :
 ดีมาก
หมายถึง ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบารุงรักษา โดยไม่พบข้อพกพร่อง
 ดี
หมายถึง ผลผลิตจากการดาเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ปั จ จุ บั น แต่ ไม่ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ เดิ ม หรือ มี ก ารพั ฒ นาผลผลิ ต /แผนการบ ารุ งรัก ษา โดยพบ
ข้อบกพร่องเล็กน้อย
 พอใช้
หมายถึง ผลผลิ ตจากการด าเนิ น งานยั งคงอยู่ ถึ งปั จ จุ บั น ในสภาพพอใช้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต นั้ น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตหลายประการ
 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตจากการดาเนินงานไม่คงอยู่ในปั จจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถ
ใช้ป ระโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปั จจุ บั น หรือ ไม่เคยมีการใช้ป ระโยชน์ในอดีต พบว่ามีข้อ บกพร่อ ง
และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

๒. วงจรคุณภาพ PDCA : พิจารณาจากการวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม และการดาเนินการ
ตัวอย่างในการพิจารณา
ประเด็น

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

๑) การวางแผน (Plan)
 การกาหนดแผนงานดาเนินงาน
 การกาหนดวิธีการดาเนินงาน และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ
 การกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการและเป้าหมาย
 อื่น ๆ
ง๙
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ประเด็น

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

๒) การนาไปสู่การปฏิบัติ (Do)
 การดาเนินงานตามแผนงาน
 การปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
 การให้ความรู้
 อื่น ๆ
๓) การติดตาม (Check)
 การติดตามผลการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 การมีกลไกการตรวจสอบ
 การสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร
 อื่น ๆ
๔) การดาเนินการ (Act)
 การวิเคราะห์ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
 การรายงานผล
 การจัดทาแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง
คาอธิบาย
การวางแผน (Plan)

หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามความต้องการ
การนาไปสู่การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การปฏิบัติ/ดาเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
การติดตาม (Check)
หมายถึง การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทางาน
ว่าเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
การดาเนินการ (Act)
หมายถึง การดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ง ๑๐

ภาคผนวก จ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ
ตามนโยบาย ยุท ธศาสตร และผลงานของสว นราชการวา ได มี ก ารตรวจสอบและกํา กั บดู แ ลอย า ง
รอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การตรวจสอบและประเมินผล” หมายความวา การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
ผลการดําเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ความถูกตองตามกฎระเบียบ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี ตลอดจน
การใหคําปรึกษาในการสรางคุณคา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ขอ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะตองเปนไปเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแก
สาธารณะไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการ

จ๑

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสรางการเรียนรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๕) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการ
กรรมการ
เปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการ
จากบุคคลซึ่งไดรบั การสรรหาจํานวนไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเจ็ดคน
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบการ
ดําเนินการ กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ป น ข า ราชการประจํ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
(๗) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ และยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ หม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา
และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
เว นแตว าระของกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ เ หลือ อยู ไม ถึง เก าสิ บวั น จะไม ดํา เนิ น การแต งตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ให นํ า ความในข อ ๖ มาใช บั ง คั บ กั บ การสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง โดย
อนุโลม
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ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลในภาคราชการ รวมถึ ง กํ า หนด
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการ
ตาม (๗) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล
(๓) ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่ อ ให แ ต ล ะส ว นราชการ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามขอ ๔ และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให ข อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
(๕) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครั้ง แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๑๕ คณะอนุ ก รรมการตามข อ ๑๓ (๗) อย า งน อ ยจะต อ งมี ค ณะอนุ ก รรมการกลุ ม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด เพื่อทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดั บกระทรวงและจั งหวั ด และอาจให มี ค ณะอนุ ก รรมการอื่ นตามรายสาขาหรื อ ตามประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญก็ได
ใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี แตละกระทรวงอาจจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงของตนเองก็ได
การแตงตั้ง อํานาจหนาที่ องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ให ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี ใหแตละกระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้นทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผล
การแตงตั้งและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ตลอดจน
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการตามขอ ๑๖”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

จ๖

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนกลไกที่สําคัญของระบบราชการในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการตามหลักการ
บริหารกิจ การบานเมืองที่ดี ประกอบกับไดมีก ารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลประจํา
กระทรวงจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อใหทําหนาที่สอบทานในประเด็นตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนด สมควรที่จะไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดังกลาว จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้

จ๗

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เ ปน การสมควรแก ไขเพิ่ ม เติม ระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กวา “ระเบี ยบสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน
กรรมการ
จ๘

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
กรรมการและเลขานุการ

(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบและ
ประเมินผล กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ การวางแผน เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ปน ข าราชการประจํา พนั กงานหรื อ ลูก จ างที่ ได รั บเงิ น เดื อ นหรื อค า จา ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ

จ๙

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๗) ไมเปน ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”
ขอ ๗ กรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง ได รั บ การแตง ตั้ ง ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และดํา รงตํ าแหน ง ติด ต อ กั น
ครบสองวาระแลว อาจได รับการสรรหาและแตงตั้งเปน กรรมการผูทรงคุ ณวุฒิตามระเบี ยบนี้ไ ด
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

จ ๑๐

ภาคผนวก ฉ
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรือ่ ง องค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ฉ๑

ฉ๒

ฉ๓

ฉ๔

ภาคผนวก ช
การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด
ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ
ให้กับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ที่แจ้งประสานขอข้อมูล ตามที่อยู่ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ค.ต.ป. ประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี
ค.ต.ป. ประจากระทรวงกลาโหม

ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง

ค.ต.ป. ประจากระทรวง
การต่างประเทศ

ค.ต.ป. ประจากระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ค.ต.ป. ประจา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
อาคารสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๓ ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง พระราม ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดาเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
ช๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อคณะกรรมการฯ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓ ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวงคมนาคม กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดาเนินนอก แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
ค.ต.ป. ประจา
กรรมการและเลขานุการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ค.ต.ป. ประจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัล
กรรมการและเลขานุการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖ - ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพลังงาน กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพลังงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ๕๕๕/๒
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ค.ต.ป. ประจา
กรรมการและเลขานุการ
กระทรวงมหาดไทย
ค.ต.ป. ประจากระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น ๓ อาคารดารงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์
แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ช๒

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อคณะกรรมการฯ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B
๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวงแรงงาน กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
วัฒนธรรม
ค.ต.ป. ประจากระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ค.ต.ป. ประจากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และนวัตกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษาธิการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๙ วังจันทรเกษม
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุข
ค.ต.ป. ประจากระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
อาคารกองประกอบโรคศิลปะ
ซอยสาธารณสุข ๖ ชั้น ๒ ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ช๓

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อคณะกรรมการฯ
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
อุตสาหกรรม

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๗๕/๖ ถนน พระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑
สานักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ ถนนพระรามที่ ๖
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักตรวจราชการ
ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓
สานักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ ถนนพระรามที่ ๖
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ช๔

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อคณะกรรมการฯ
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักตรวจราชการ ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ช๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐๒ ๓๕๖ ๙๙๙๙ โทรสำร ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๘๒

http://opdc.link/MTA2NQ

