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   ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  
(ค.ต.ป.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร รวมถึง
ก ำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตลอดจนส่งเสริม ผลักดัน สอบทำน
และเสนอแนะมำตรกำรเพ่ือให้แต่ละส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร  
   ค.ต.ป. ได้วำงนโยบำยก ำหนดกลไกและแนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลภำครำชกำร
ให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง) และ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.)  คณะต่ำง ๆ เพ่ือท ำหน้ำที่ 
ในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตำมแนวทำงที่  ค.ต.ป. ก ำหนด เพ่ือเสริมสร้ำง  
ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรตรวจสอบ 
และก ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบ และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรก ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี
ของส่วนรำชกำรอันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค.ต.ป. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่งเน้นให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่เป็น
กลไกหลักในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ (Audit Committee) ในกำรติดตำมตรวจสอบ
ภำรกิจหรือนโยบำยที่ส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ongoing process) ที่เชื่อมโยง
ภำยใต้แผนแม่บทตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบในเชิงลักษณะกำรป้องกัน 
ประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือส่งสัญณำณเตือน (warning signal) หรือรำยงำนข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐเพ่ือมิให้เกิดควำมผิดพลำดหรือผลกระทบในวงกว้ำง อันจะน ำไปสู่ควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของรัฐ ส่งผลให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (Better Life)  
   แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จึงถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลภำครำชกำรได้น ำไปใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำมบทบำทและหน้ำที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑ 

๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ๒ 
๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๒ 
๑.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๒ 

๒. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ๕ 
๒.๑ ประเด็นในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๕ 
๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๕ 

๓.  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง 
และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 

๕ 

๓.๑ รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๕ 
๓.๒ ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๖ 

๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ๖ 

๕. ภำคผนวก  
ภำคผนวก ก แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  

(ส ำหรับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง) 
ก ๑ 

ภำคผนวก ข รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่ำนมำ
ตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

ข ๑ 

ภำคผนวก ค แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ฉบับสมบูรณ์ 
(ส ำหรับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง) 

ค ๑ - ค ๒ 

ภำคผนวก ง รำยละเอียดแนวทำงกำรสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ง ๑ - ง ๑๐ 

ภำคผนวก จ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

จ ๑ - จ ๑๐ 

ภำคผนวก ฉ ประกำศคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เรื่อง 
องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ำกระทรวง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ฉ ๑ - ฉ ๔ 

ภำคผนวก ช กำรจัดส่งข้อมูล เอกสำร หลักฐำนรำยงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรและจังหวัด ช ๑ - ช ๕ 



แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญของฝ่ำยบริหำรเพ่ือติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้สำมำรถบรรลุผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน สำมำรถน ำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบ
และประเมินผลมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน รวมถึงผลกำรตรวจสอบ และ
ประเมินผลภำครำชกำรที่น ำเสนอต่อผู้ก ำหนดนโยบำยจะเป็นข้อมูลส ำคัญเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
เชิงนโยบำยให้กับฝ่ำยบริหำร ตลอดจนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรจะช่วยเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของส่วนรำชกำรให้มีระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมั่นใจ
ให้เกิดขึ้นกับสำธำรณชนต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และผลงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มี
กำรตรวจสอบและก ำกับดูแลอย่ำงรอบคอบถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม 
ควำมคุ้มค่ำ และคุณภำพของกำรบริหำรงำนภำครัฐอันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเจตนำรมณ์ของหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) เพ่ือประโยชน์ต่อประชำชน (Better life) 
  กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร ซึ่งเป็น
กำรด ำเนินกำรตำมนัย ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  โดยที่ ค.ต.ป. ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล  
(อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่เป็นกลไกหลักในกำรตรวจสอบและประเมินผลในระดับชำติ  (Audit 
Committee) ซึ่งเป็นบทบำทส ำคัญในกำรส่งสัญญำณเตือน (warning signal) หรือชี้ให้เห็นถึงควำมเสี่ยง/
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ดังนั้น ค.ต.ป. จึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรโดยกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหรือ
นโยบำยที่ส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลที่เชื่อมโยงภำยใต้แผนแม่บทตำมยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (ongoing process) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพ่ือให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรและจังหวัด โดยมีส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม 
และจังหวัดสนับสนุนข้อมูล เอกสำร หลักฐำนรำยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งรำยงำนข้อเสนอแนะ  
แนวทำงกำรแก้ไขไปยังภำครัฐ อันจะน ำไปสู่ควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของรัฐ ส่งผลให้
ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (Better Life)   
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
๒ 

๑. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง  
ค.ต.ป. ก ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง คัดเลือกประเด็นกำรตรวจสอบและ

ประเมินผล แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร  แบ่งออกเป็น 

 ๑.๑.๑  ประเด็นกำรตรวจสอบโดยอิสระ 
 ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงสำมำรถเลือกประเด็น (issue) กำรตรวจสอบ 
โดยอิสระ อย่ำงน้อย ๑ ประเด็น ซึ่งต้องเป็นประเด็น (issue) ที่มีควำมส ำคัญสูง หรือมีผลกระทบ 
ในวงกว้ำงที่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน (performance) ในภำพรวมของกระทรวง โดยจะต้องสอดคล้อง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐบำล (นโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) 
ยุทธศำสตร์กระทรวง/กรม แผนงำนบูรณำกำร และภำพลักษณ์ของกระทรวง ทั้งนี้ กำรเลือกประเด็น
ดังกล่ำวต้องเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร (ongoing process) 

 ๑.๑.๒ ประเด็นกำรตรวจสอบตำมตัวช้ีวัดระดับกระทรวง 
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ต้องเลือกประเด็นกำรตรวจสอบจำกตัวชี้วัด

ระดับกระทรวง อย่ำงน้อย ๑ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดดังกล่ำวควรต้องเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลำย
ส่วนรำชกำรเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และเป็นตัวชี้วัดที่มีควำมส ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำง 

๑.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
  เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลประเด็นกำรตรวจสอบที่ ค.ต.ป. 
ประจ ำกระทรวงได้คัดเลือกประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ค.ต.ป.      
ได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง ดังนี้ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยกำรประเมินควำมเสี่ยง

เพ่ือส่งสัญญำณเตือน (warning signal)  

กำรประเมินควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงประเด็น 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ควำมเสี่ยงจำกกำรก ำหนดนโยบำย 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรงำน 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรน ำนโยบำย/กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 ควำม เสี่ ย งจ ำกควำมส ำมำรถ ใน กำรป รับ ตั ว 

ตำมกำรเปลี่ยนนโยบำย 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน/ปฏิบัติกำร 
(Operational Risk) 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร/
อัตรำก ำลัง (People risk) 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน หรือขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน (Process risk) 
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๓ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงประเด็น 
 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน (Technology risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  ควำมเสี่ยงจำกงบประมำณที่ได้รับและกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกที่

กระทบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 ควำมเสี่ยงด้ำนศักยภำพด้ำนกำรเงิน  

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ 
(Compliance Risk) 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรขัดข้องในกำรด ำเนินงำน 
ตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 
ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  

 
 หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 

 กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยกำรประเมิน     
กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้ด ำเนินงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ๕ ด้ำน 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุขของประชำชน ดังนี้ 

หลักธรรมำภิบำล นิยำม 
๑. ประสิทธิภำพ (Efficiency) กำรประเมินทรัพยำกรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 
๒. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 

กำรประเมินทรัพยำกรที่ ใช้ เทียบกับกำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

๓. ควำมโปร่งใส (Transparency) ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน สำมำรถ
รับรู้ถึงกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในทุกขั้นตอน 
มีช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่เหมำะสมและสำมำรถเข้ำถึงได้ 

๔. กำรมีส่วนร่วม (Participation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชน มีส่วนในกำรรับรู้ 
รับทรำบ เข้ำใจ ให้ควำมเห็น กำรร่วมตัดสินใจ รวมทั้ง
กำรปฏิบัติ 

๕. ควำมคุ้มค่ำ (Value for money) กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ 
 
 ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลตำมหลักธรรมำภิบำล  
๕ ด้ำน ดังกล่ำว มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 

๑. ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
 ผลผลิต : กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมตัวชี้ วัดผลผลิตกำรให้บริกำร/

ด ำเนินงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผน : กำรเปรียบเทียบระยะเวลำด ำเนินงำนตำม

แผนงำนกับระยะเวลำด ำเนินงำนจริง 
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๒. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ผลลัพธ์ : พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์หรือ

มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด 
 ผลกระทบ : พิจำรณำถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ำยที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน 

และกำรใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คำดหมำย
หลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ (Side Effect) 

๓. ควำมโปร่งใส (Transparency) 
 กำรเปิดเผยข้อมูล  
 กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนงำน วิธีกำร หรือมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 กำรติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผล 
 มีกลไกจัดกำรข้อร้องเรียนและกำรทุจริตอย่ำงเหมำะสม 

๔. กำรมีส่วนร่วม (Participation) 
 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To inform) 
 กำรปรึกษำหำรือ (To Consult) 
 กำรเข้ำมำมีบทบำท (To Involve) 
 กำรร่วมมือ (To Collaborate) 

๕. ควำมคุ้มค่ำ (Value for money) 
 กำรตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศำสตร์ชำติ : ผลผลิต 

ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ 
 ควำมยั่งยืนจำกกำรใช้งบประมำณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภำพที่ดี 

มีกำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิตนั้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเดิม หรือมีกำรพัฒนำผลผลิต/แผนกำรบ ำรุงรักษำ
ที่ได้ก ำหนดไว้ 

 กำรตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำย : ผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรสำมำรถ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำยเพียงใด 

 หลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle) 
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่คัดเลือก โดยกำรประเมิน     

กำรท ำงำนของส่วนรำชกำรว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนโดยมีกำรวำงแผน กำรน ำไปปฏิบัติ กำรติดตำม และ
ด ำเนินกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักวงจรคุณภำพ (PDCA cycle) ดังนี้ 

หลักวงจรคุณภำพ 
(PDCA cycle) 

นิยำม 

กำรวำงแผน (Plan) กำรวำงแผนโดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยและกระบวนกำรต่ำง ๆ 
ที่จ ำเป็น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมควำมต้องกำร   

กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ (Do) กำรปฏิบัติ/ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ 
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หลักวงจรคุณภำพ 
(PDCA cycle) 

นิยำม 

กำรติดตำม (Check) กำรตรวจติดตำม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนกำร
ท ำงำนว่ำเป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำย  

กำรด ำเนินกำร (Act) กำรด ำเนินกำรปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนกำร     
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
๒. กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ                                       

 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร (อ.ค.ต.ป.) คณะต่ำง ๆ จะเป็นกำรตรวจสอบโดยเน้นกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเด็น (Issue) ส ำคัญของ
รัฐบำล ที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ตรวจสอบ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในประเด็นดังกล่ำว 

 ๒.๑ ประเด็นในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถเลือกประเด็น (issue) กำรตรวจสอบ ซึ่งต้องเป็น

ประเด็น (issue) ที่มีควำมส ำคัญสูง หรือมีผลกระทบในวงกว้ำง โดยจะต้องสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
นโยบำยรัฐบำล (นโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) และประเด็น (Issue) ส ำคัญ
ของรัฐบำล ทั้งนี้ กำรเลือกประเด็นดังกล่ำวต้องเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร (ongoing 
process) 

 ๒.๒ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
  ค.ต.ป. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ โดยให้ อ.ค.ต.ป. สำมำรถก ำหนดแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    
ได้เองตำมควำมเหมำะสม แต่อย่ำงน้อยต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทำง     
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเด็นที่ตรวจสอบ 
 
๓. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ต.ต.ป. 

คณะต่ำง ๆ 

เพ่ือให้ระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ 
อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง ค.ต.ป. จึงได้ก ำหนดระบบกำรรำยงำนผลดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๓.๑  รูปแบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
   ค.ต.ป. ได้ก ำหนดรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร โดยแบ่งออกเป็น 
   ๑) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ถ้ำมี)  



แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
๖ 

   ๒) รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบของ
ปีที่ผ่ำนมำตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี (โดยรำยงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (ถ้ำมี)  
   ๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรฉบับสมบูรณ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑ เล่ม   
ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ประจ ำกกระทรวง และฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำไป
รำยงำนผลฯ ผ่ำนระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรทำง https://paec.opdc.go.th 
ตำมรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให้ 

   ๓.๒  ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 
     ค.ต.ป. ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนของกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก ำหนดให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ 
อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ดังนี้ 
     ๑) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ก ำหนดให้ส่งเป็นรำยไตรมำส (ถ้ำมี) 

กรณีที่ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ต.ต.ป. คณะต่ำง ๆ  
พบข้อปัญหำอุปสรรค หรือควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน สำมำรถจัดส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  
ได้ทุกช่วงเวลำ 
     ๒) รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นที่ตรวจสอบ
ของปีที่ผ่ำนมำตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี ก ำหนดให้ส่งเป็นรำยไตรมำส (ถ้ำมี) 
     ๓) รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ก ำหนดส่งภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

๔. กำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร 

 เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ         
เกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร และเป็นประโยชน์กับ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ 
ขอให้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่ำเป็น
ประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรร่วมกัน โดยสนับสนุนข้อมูลผ่ำนระบบ
สำรสนเทศกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรทำง https://paec.opdc.go.th ตำมรหัสผู้ใช้งำน
และรหัสผ่ำนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัดส่งให ้

 

https://paec.opdc.go.th/
https://paec.opdc.go.th/


ภาคผนวก 
 

 
ภาคผนวก ก แบบรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

(ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 

ภาคผนวก ข รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา 
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี 

ภาคผนวก ค แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับสมบูรณ์ 
(ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 

ภาคผนวก ง รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก จ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ภาคผนวก ฉ ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง ลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ภาคผนวก ช การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ........(เดือน....................) 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจ ากระทรวง........................... 

ส่วนที่ ๑ การรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตาม
ประเด็น (Issue) การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue) การตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
๒.๑ สรุปข้อค้นพบที่เป็นความเสี่ยงจากการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
๒.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขที่จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ส่วนที่ ๒ อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๓ เอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

----------------------------------------------------- 

ก ๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา 

ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบของปีที่ผ่านมา 
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) 
 

ประเด็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน     
ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.  

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่............ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับสมบรูณ์ 

(ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจ ากระทรวง………………………………… 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็น (Issue) 
การตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อประเด็น (Issue)
๑.๒ วัตถุประสงค์ของประเด็น (Issue)
๑.๓ ความสอดคล้องเชื่ อมโยงระหว่างประเด็น (Issue) การตรวจสอบและ

ประเมินผล กับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง) 
ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานบูรณาการ และภาพลักษณ์ของกระทรวง 

๒. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๒.๑ การประเมินความเสี่ยง    
๒.๒ การประเมินการท างานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน 
๒.๓ การประเมินการท างานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) 

๓. สรุปภาพรวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็น (Issue) 
การตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๓.๑ ข้อดี 
๓.๒ ข้อบกพร่อง 

๔. ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขการด าเนินการตามประเด็น (Issue) การตรวจสอบฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔.๑ ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ส่วนราชการ/จังหวัดน าไปด าเนินการปรับปรุง 
๔.๒ ข้อเสนอแนะที่ต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 

๕. สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล (Better Life) 

ส่วนที่ ๓ การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

ค ๑ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ส่วนที่ ๔ เอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  

๑. สรุปรายละเอียดผลการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลประเด็น (Issue)    
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ   
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายละเอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น..................................................................................................... 
โดย ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง.............................................. 

 
รายละอียดแนวทางการสรุปผลตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีดังนี้ 

๑. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามประเด็น 
ที่คัดเลือก โดยการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (warning signal) 
ตัวอย่างในการพิจารณา  

ที ่ การประเมินความเสี่ยง ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะการแก้ไข/ 
ลดความเสี่ยง 

๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 ความเสีย่งจากการก าหนดนโยบาย 
 ความเสีย่งจากการบริหารงาน 
 ความเสีย่งจากการน านโยบาย/กลยุทธ์

ไปปฏิบตั ิ
 ความเสีย่งจากความสามารถ 

ในการปรับตัวตามการเปลีย่นนโยบาย 

  

๒ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 
 ความเสีย่งท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานของ

บุคลากร/อัตราก าลัง (People risk) 
 ความเสีย่งท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process risk) 
 ความเสีย่งท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการปฏิบัติงาน (Technology risk) 

  

๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 ความเสีย่งจากงบประมาณทีไ่ด้รบัและ

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงปจัจัย

ภายนอกที่กระทบการใช้จา่ยงบประมาณ 
 ความเสีย่งด้านศักยภาพด้านการเงิน  

  

๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  (Compliance Risk) 
 ความเสีย่งท่ีเกิดจากการขัดข้องในการ

ด าเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบ 

  

๕ อื่น ๆ (ถ้ามี)   
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๒. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามประเด็นที่คัดเลือก โดยการประเมินการท างานของส่วนราชการ
ว่าได้ด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์
สุขของประชาชน ดังนี้ 

๒.๑ ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต 
ตัวอย่างในการพิจารณา  
๒.๑.๑ ผลผลิต : พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/

การด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
ค าอธิบายระดับความส าเร็จ : 

 ดีมาก  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
 ดี  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑ - ๘๐  
 พอใช้    =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๑ – ๗๐ 
 ควรปรับปรุง  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
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๒.๑.๒ การด าเนินงานตามแผน : พิจารณาจากการเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินงาน 
ตามแผนงานกับระยะเวลาด าเนินงานจริง 

 ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ระยะเวลาที่ก าหนดตามการแก้ไขแผน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
เกณฑ์ระดับความส าเร็จ : 
 ดีมาก     =    ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 
 ดี          =    ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน 
 พอใช้    =     ด าเนนิการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน หรือด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข 
 ควรปรบัปรุง   =     ด าเนินการแล้วเสร็จลา่ช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข 

๒.๒ ประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตัวอย่างในการพิจารณา  
๒.๒.๑ ผลลัพธ์ : พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน 

ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  

 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ระดับความส าเร็จ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ค าอธิบายระดับความส าเร็จ : 
 ดีมาก  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 
 ดี  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๑ - ๘๐  
 พอใช้    =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ ๖๑ – ๗๐ 
 ควรปรับปรุง  =    ส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

๒.๒.๒ ผลกระทบ : พิจารณาจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
และการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมาย
หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ (Side Effect) 

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางบวก 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบทางลบ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ  (ระบุ) 
ผลกระทบทางบวก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางลบ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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๒.๓ ความโปร่งใส (Transparency) : พิจารณาจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทาง
การให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ 
ตัวอย่างในการพิจารณา  

ระดับความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ 

 ๑) การเปิดเผย
ข้อมูล 

 

 มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน  
 มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารการใหบ้ริการ  
 มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัดจ้าง  
 มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร  

 ๒) การปฏิบตัิงาน
เป็นไปตาม
แผนงาน 
วิธีการ หรือ
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

 

 

 มีการก าหนดแผนงาน วิธีการด าเนินงาน หรือ
มีคู่มือ หรือก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน 

 

 มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  
 

 
 

 
มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้
อย่างเหมาะสม 

 

 การด าเนินโครงการไม่ขดัแย้งต่อกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ๓) การติดตาม
ตรวจสอบและ
รายงานผล 

 

 มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือ
การตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน  

 

 

 
 

ตรวจสอบการด าเนินโครงการ การติดตาม/
ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชนข์อง
โครงการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 มีกลไกการรายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร  
 
 

มีระบบสารสนเทศในการติดตามผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผูร้บับริการ
สามารถเข้าถงึและใช้งานไดจ้ริง 

 

 ๔) มีกลไกจัดการ
ข้อร้องเรียน
และการทุจริต
อย่างเหมาะสม 

 

 
 
 

 

มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา 
การด าเนินงานและปญัหาการทุจรติระหว่าง
ด าเนินโครงการ 

 

 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้
บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

 

 มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปญัหา 
ข้อร้องเรียน/การทุจรติไว้อย่างเหมาะสม 

 

 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อรอ้งเรียน 
ไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผูร้้องเรียน 

 

 
ข้อค้นพบอ่ืน ๆ  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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๒.๔ การมีส่วนร่วม : พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนในการรับรู้ รับทราบ 
เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ 
ตัวอย่างในการพิจารณา  
๒.๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือไม่ 

  มีส่วนร่วมในการด าเนินการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๒.๔.๒) 
  ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เนื่องจาก.......................................................... 

 
๒.๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนในการด าเนินการ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ 
 ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร 

(To Inform) 

 

 
 

มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารกอ่นเริ่มด าเนนิการ 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 

 
 

มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารระหว่างด าเนินการ 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารหลังด าเนนิการแลว้เสร็จ 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ 

 

 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถ
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกบัการด าเนินการได ้

 

 ๒) การปรึกษาหารือ     
(To Consult) 

 

 
 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มด าเนินการ 

 

 
 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างด าเนินการ 

 

 
 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
ได้ให้ข้อมลู ข้อเท็จจริง หลังด าเนินการแลว้เสร็จ 

 

 น าประเด็นข้อเสนอแนะทีผู่้มสี่วนไดส้่วนเสยี/
ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน 

 

 ๓) การเข้ามามีบทบาท 
(To Involve) 

 

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
ได้เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

 

 เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
ไดเ้ข้ามามีสว่นรว่มหรือเกีย่วข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

 
 

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุม 
เชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้ 
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี/ประชาชนมาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่ม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสนิใจร่วมกัน 

 

 

 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตดัสินใจ 

 

ง ๗ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อค้นพบ ระบุรายเอียดตามข้อค้นพบ 
 ๔) การร่วมมือ           

(To Collaborate) 

 

 
 

เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี/ประชาชน 
ร่วมเป็นภาคีในการด าเนินกจิกรรมภาครัฐ 

 

 
 
 
 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน 
เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเปน็หุ้นส่วน 
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 

 

 น าข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ 
มากที่สุดเท่าที่ท าได ้

 

 
 

จัดให้มีรูปแบการด าเนินงานในลักษณะของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษา 
ภาคประชาชน 

 

ข้อค้นพบอ่ืน ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

๒.๕ ความคุ้มค่า : การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  
ตัวอย่างในการพิจารณา  
 การตอบสนอง/สนับสนุนของผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

การตอบสนอง/สนับสนนุของ
ผลผลิตต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ระบุตามค าอธิบาย ระดับการตอบสนอง 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

 ความต้องการของประชาชน      

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ      

 นโยบายรัฐบาล      

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

     

 ยุทธศาสตร์กระทรวง      

 อื่น ๆ       
 
ค าอธิบาย 
 ความต้องการของประชาชน : ให้ระบุข้อความที่แสดงถึงความต้องการของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ  : ให้ระบุข้อความในยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้อง/สอดคล้องกับผลผลิตนี ้
 นโยบายรัฐบาล  : ให้ระบุข้อความในนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวขอ้ง/สอดคล้องกับผลผลิตนี้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  : ให้ระบุข้อความในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เฉพาะประโยค 

     ที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับผลผลิตนี้  
 ยุทธศาสตร์กระทรวง  : ให้ระบุยุทธศาสตร์/นโยบายของกระทรวง 
  
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม 
 ดีมาก หมายถึง   ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้อย่างดีมาก สามารถ 
                                           ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด  
 ดี  หมายถึง   ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้ ในระดับดี สามารถ 
                                                   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 

ง ๘ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 พอใช้ หมายถึง  ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องได้ในระดับพอใช้ สามารถ  

    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้   
 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ 
     

 ความยั่งยืนจากการใช้งบประมาณ : ผลผลิตยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์
จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิม หรือมีการพัฒนา
ผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษาจากเดิม  

 
 
 
 

ผลผลิต 

การใช้ประโยชน์
ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

แผนการพัฒนา
ผลผลิต/ 

แผนการบ ารุงรักษา
จากเดิม 

ความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน 

ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี ระดบั 
ความเหมาะสม 

ข้อค้นพบ 

        

        

        

        

ภาพรวม  

 
เกณฑ์ระดับความเหมาะสม : 

 ดีมาก   หมายถึง   ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึง  
         ปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา โดยไม่พบข้อพกพร่อง 

 ดี  หมายถึง  ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง  จนถึง 
                         ปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการพัฒนาผลผลิต/แผนการบ ารุงรักษา โดยพบ   
                       ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

 พอใช้      หมายถึง  ผลผลิตจากการด าเนินงานยังคงอยู่ถึ งปั จจุบันในสภาพพอใช้  มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้ น 
    อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม โดยพบข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตหลายประการ          

 ควรปรับปรุง หมายถึง  ผลผลิตจากการด าเนินงานไม่คงอยู่ในปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้  ไม่สามารถ 
       ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ในอดีต  พบว่ามีข้อบกพร่อง 
                            และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญที่ควรน าไปปรับปรุง  
 

๒. วงจรคุณภาพ PDCA  : พิจารณาจากการวางแผน การปฏิบัติ การตดิตาม และการด าเนินการ  
ตัวอย่างในการพิจารณา  
 

ประเด็น การด าเนินการ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

๑) การวางแผน (Plan) 
 การก าหนดแผนงานด าเนินงาน 
 การก าหนดวิธีการด าเนินงาน และมอบหมาย

ความรับผิดชอบ 
 การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินการและเป้าหมาย 
 อื่น ๆ 

   

ง ๙ 
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ประเด็น การด าเนินการ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มี ไม่มี 

๒) การน าไปสู่การปฏิบัติ (Do) 
 การด าเนินงานตามแผนงาน 
 การปรับปรุง/แก้ไขปญัหา 
 การให้ความรู ้
 อื่น ๆ 

   

๓) การติดตาม (Check) 
 การติดตามผลการด าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 การมีกลไกการตรวจสอบ 
 การสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
 อื่น ๆ 

   

๔) การด าเนินการ (Act) 
 การวิเคราะหผ์ลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การรายงานผล 
 การจัดท าแผนขยายผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง 

   

 
ค าอธิบาย 

การวางแผน (Plan)  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ได ้
ผลลัพธ์ตามความต้องการ 

การน าไปสู่การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การปฏิบัติ/ด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 
การติดตาม (Check)  หมายถึง การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการท างาน 

ว่าเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 
การด าเนินการ (Act) หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง ๑๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ  อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และผลงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยาง
รอบคอบถึงประสิทธิผล  ความคุมคา  ประสิทธิภาพ  คุณภาพของการบริหารงาน  ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ  การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน  รวมถึงมีความยุติธรรม  โปรงใส  และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการตรวจสอบและ
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

amikakiku
Typewriter
จ ๑



  หนา   ๓๕ 
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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 
 จากบุคคลซึ่งไดรบัการสรรหาจํานวนไมนอยกวา 
 หาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน  

เพ่ือทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
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(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี  การตรวจสอบการ
ดําเนินการ  กฎหมาย  การเงิน  เศรษฐศาสตร  การบริหาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร  
หรือสถาปตยกรรมศาสตร 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการประจํา   พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  หรือ

คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ 
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  และยังไมไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๗ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหา

และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับกับการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดย
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  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมใิหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบาย  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ  รวมถึงกําหนด

ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล 
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม  (๑)  ของคณะอนุกรรมการ

ตาม  (๗)  และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล 
(๓) สงเสริม  ผลักดัน  สอบทาน   และเสนอแนะมาตรการ   เพ่ือใหแตละสวนราชการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ตามขอ  ๔  และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(๔) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง  และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  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 คณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  อยางนอยจะตองมีคณะอนุกรรมการกลุม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด  เพ่ือทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดับกระทรวงและจังหวัด  และอาจใหมีคณะอนุกรรมการอื่นตามรายสาขาหรือตามประเด็นที่มี
ความสําคัญก็ได 

ใหนําความในขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  ไดรับคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน  โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ขอ ๑๗ เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี  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 

นายกรัฐมนตร ี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ   พ .ศ .   ๒๕๔๘   เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๑๖  ใหกรรมการและอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน  โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
ขอ  ๑๗  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี  ใหแตละกระทรวงแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้นทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผล 
การแตงต้ังและคณุสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง  ตลอดจน

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการตามขอ  ๑๖” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้  คือ  โดยที่การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนกลไกที่สําคัญของระบบราชการในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ประกอบกับไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง  ๆ  เพ่ือใหทําหนาท่ีสอบทานในประเด็นตาง  ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ค.ต.ป.)  กําหนด  สมควรที่จะไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดังกลาว  จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้ 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๕  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  

ค.ต.ป.  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรรมการ 
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง  
 จากบุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาจํานวน 
 ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน กรรมการ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย กรรมการและ 
   ผูชวยเลขานุการ” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๖  ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิข้ึนจํานวนไมเกินหาคน  

เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๙)  เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ  เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๙)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี  การตรวจสอบและ

ประเมินผล  กฎหมาย  การเงิน  เศรษฐศาสตร  การบริหารและการจัดการ  การวางแผน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร  หรือสถาปตยกรรมศาสตร   

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ   
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการประจํา  พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  หรือ

คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ   

amikakiku
Typewriter
จ ๙



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๘  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  ผูซ่ึงพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน” 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   และดํารงตําแหนงติดตอกัน 
ครบสองวาระแลว  อาจไดรับการสรรหาและแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้ได   
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรือ่ง องค์ประกอบ 
และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง  

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ภาคผนวก ช  
การจดัสง่ข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด 
 ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ 
ให้กับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ที่แจ้งประสานขอข้อมูล ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงกลาโหม กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)  
ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 
อาคารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๓  ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่  
อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง พระราม ๖ 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
การต่างประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
๔ ถนนราชด าเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ า 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

ช ๑ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงคมนาคม กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงคมนาคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๓๘ ถนนราชด าเนินนอก แขวงโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙๒ ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖ - ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพลังงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ๕๕๕/๒  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงมหาดไทย 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ชั้น ๓ อาคารด ารงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์  
แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

ช ๒ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B               
๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงแรงงาน กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงแรงงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐                  

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๙ วงัจันทรเกษม  
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง
สาธารณสุข 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
อาคารกองประกอบโรคศิลปะ  
ซอยสาธารณสุข ๖ ชั้น ๒ ถนนติวานนท์  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 
 
 
 

 

ช ๓ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง
อุตสาหกรรม 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
๗๕/๖ ถนน พระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ 
ส านักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ ถนนพระรามท่ี ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักตรวจราชการ   
ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓ 
ส านักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ ถนนพระรามท่ี ๖  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ช ๔ 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔ อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักตรวจราชการ ท าเนียบรัฐบาล   
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช ๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐๒ ๓๕๖ ๙๙๙๙ โทรสำร ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๘๒ 

http://opdc.link/MTA2NQ 




