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หนา ก 

คํานํา 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ    

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีอํานาจหนาท่ี     
ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงกําหนดประเด็นหัวขอ           
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตลอดจนสงเสริม ผลักดัน สอบทานและเสนอแนะมาตรการเพ่ือให    
แตละสวนราชการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

ค.ต.ป. ไดวางนโยบายกําหนดกลไกและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการใหกับ       
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (อ.ค.ต.ป.)  คณะตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ี
ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามแนวทางท่ี ค.ต.ป. กําหนด เสริมสรางความนาเชื่อถือและ  
ความม่ันใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแล          
อยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของสวนราชการ 
อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล  
ภาคราชการ โดยมุงเนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลประเด็นท่ีสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ โดยเปนการตรวจในเชิงรุกเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายไปยังฝายบริหารและ         
สวนราชการเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงซ่ึงเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล อันจะเปน            
การขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงถือไดวา
เปนเครื่องมือในการดําเนินงานท่ีสําคัญใหกับผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล       
ภาคราชการไดนําไปใชประกอบการดําเนินงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการตามบทบาทและหนาท่ีของ ค.ต.ป. บรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

  



หนา ข 

 
 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

บทนํา ๑ 

๑. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๑ 

๑.๑ ประเด็นการตรวจสอบและประเนผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๒ 

๑.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๕ 

๑.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๖ 

๒. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ๘ 

๒.๑ ประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 

๒.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ
ประเมินผลภาคราชการ 

๘ 

๘ 

๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ๘ 

๓. ปฏิทินการดําเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๔. การจัดสงขอมูล เอกสาร หลักฐานรายงานตาง ๆ ของสวนราชการและจังหวัด ๑๑ 

๕. ภาคผนวก ๑๕ 

- แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง) ๑๖ 

- แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑๗ 

- แบบฟอรมการตรวจสอบขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ๑๙ 
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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหารเพ่ือติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการใหสามารถบรรลุผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีความโปรงใสในการบริหารงาน สงเสริมใหสวนราชการดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของหนวยงาน สามารถ นําขอคนพบและขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบและประเมินผลมาใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ังผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีนําเสนอตอผูกําหนด
นโยบายจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายใหกับฝายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของสวนราชการใหมีระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
สรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจใหเกิดข้ึนกับสาธารณชนตอการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และ
ผลงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล      
ความคุมคา และคุณภาพของการบริหารงาน 

การดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปในแตละ
ปงบประมาณ เพ่ือใชเปนแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัย  
ขอ ๑๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ    
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล     
ภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ   
คณะตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการและ
จังหวัด โดยมีสวนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัดสนับสนุนขอมูล เอกสาร หลักฐานรายงานตาง ๆ  
เพ่ือเสริมสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงานของสวนราชการวาไดมี      
การตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองท่ีดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

 

๑. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับ ค.ต.ป. 

ประจํากระทรวง  มุงเนน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็น (issue) สําคัญของกระทรวงและสะทอน
ผลการปฏิบัติงาน (performance) ในภาพรวมของกระทรวง โดยจะตองสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึง
ประเด็นท่ีสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล อันจะเปนการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานในภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ๑.๑ ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง   

แบงออกเปน 

 ๑) ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ  

 ค.ต.ป. ประจํากระทรวง สามารถกําหนดประเด็น (issue) การตรวจสอบและประเมินผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดโดยอิสระ โดยตองเปนประเด็น (issue) สําคัญของกระทรวงและสะทอนผล   
การปฏิบัติงาน (performance) ในภาพรวมของกระทรวง ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

 ๒) ประเด็นการตรวจสอบเพ่ิมเติม (ถามี) 

 กรณีท่ี ค.ต.ป. ประจํากระทรวง เห็นวามีประเด็นสําคัญท่ีควรตรวจสอบเพ่ิมเติม เชน         
การตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล  หรือการตรวจสอบเก่ียวกับภาพลักษณ (image)      
ของกระทรวง ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ก็สามารถกําหนดประเด็นเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมได 

 ท้ังนี้ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ประเด็นสําคัญ (issue) ประเดน็ตรวจเพ่ิมเติม 
๑. สํานักนายกรัฐมนตร ี

 

๑) บริหารจัดการองคกรลุมนํ้า ๒๕ ลุมนํ้าหลัก 
๒) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการ

ใหบริการผูบริโภค โดยการเช่ือมโยง
และการบริหารจัดการขอมูลการ
คุมครองผูบริโภค  

๓) โครงการทดลองสงสัญญาณโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลระดับ
ภูมิภาค (Regional Content) และ
ระดับทองถ่ิน (Local Content)  

 

๑) คาใชจายการชักจูงการลงทุนจาก
ตางประเทศสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 

๒) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขาย
ระบบสารสนเทศเว็บไซตการรับฟง        
ความคิดเห็นของประชาชน 

๓) โครงการยกระดับการพัฒนา           
การใหบริการประชาชนของ
หนวยงานภาครัฐแกนิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส (Central 
Biz Box) 

๒. กระทรวงกลาโหม ๑) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ชวยเหลือประชาชน 

- 

๓. กระทรวงการคลัง ๑) โครงการ National e – Payment 
เพ่ือไปสู 

สังคมไรเงินสด 

- 

๔. กระทรวงการตางประเทศ ๑) คาใชจายในการเปนประธานอาเซียน
ของไทยและการประชุมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

- 

๕. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ๑) การสงเสริมดานความปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว 

- 

๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

๑) การบริหารจัดการองคกรของ
หนวยงาน พม. ท่ีมีภารกิจในการ
ประสานสงตอกลุมเปาหมายของ พม. 
(ศูนย/สถาน/บาน/นิคม) 

๑) ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
๒) การอุดหนุนเงินเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ประเด็นสําคัญ (issue) ประเดน็ตรวจเพ่ิมเติม 
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

๑) ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ี

สนับสนุนแผนงานภายใตโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- 

๘. กระทรวงคมนาคม 
 

๑) การพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกให
มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลัก
สากลและสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

๒) การพัฒนาการเช่ือมโยงและรองรับการ
ขนสงสินคาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนฝงตะวันตก 

๑) การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลเพ่ือฟนฟูชายหาดและพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 

 

๙. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๑) ตรวจสอบกระบวนการสงเสริมการ
ใหบริการภาครัฐแกประชาชน และ
ภาคเอกชน กับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- 

๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ี EEC  - 

๑๑. กระทรวงพลังงาน 
 

๑) การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แผนบูรณาการ พลังงาน
ระยะยาว (TIEB) และการดําเนินการ
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวง
พลังงาน 

- 

๑๒. กระทรวงพาณิชย ๑) การพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจชุมชน 
และ SMEs สูสากล 

- 

๑๓. กระทรวงมหาดไทย ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการบริหารและการบรกิารของ
กระทรวงมหาดไทย 

๑) การกํากับดูแลการจัดการท่ีพักเพ่ือ
บริการนักทองเท่ียวและผูเดินทาง 

๑๔. กระทรวงยุติธรรม ๑) เรือนจําปลอดยาเสพติด 
๒)  ผลผลิต : ประชาชนไดรับการสงเสริม 

คุมครองมีหลักประกันดานสิทธิตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายและหลักการ
สิทธิมนุษยชน 

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ
พิสูจนดานนิติวิทยาศาสตรเชิงบูรณา
การเพ่ืออํานวยความเปนธรรมและลด
ความเหลือ่มล้ํา  

- 

๑๕. กระทรวงแรงงาน 
 

๑) การยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหเปน
แรงงานคุณภาพ (Super Worker) 

๒) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตาม
มาตรฐานแรงงานแหงชาติเพ่ือรองรับ 
๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนท่ี EEC 

- 
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ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ประเด็นสําคัญ (issue) ประเดน็ตรวจเพ่ิมเติม 
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม ๑) การอนุรักษ สืบสาน มรดก ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
๒) การพัฒนาความรวมมือภาคีเครือขาย 

๑) ประเด็นการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ภาคใต 

๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

๑) โครงการบริการวิเคราะห และทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยระบบขนสงทางราง  

๒) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบราง 

๓) โครงการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร  

๔) โครงการกอสรางอาคารอํานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร  

๕) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิด
ใหมท่ีมี   การเติบโตสงู (Start up) 

๖) โครงการถายทอดเทคโนโลยีใหแก 
    ผูประกอบการและชุมชน  
๗) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทยการสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  

๘) โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศ 

๙) โครงการเพ่ิมศักยภาพการกํากับดูแล
ทางนิวเคลียรและรังสีเชิงรุกเพ่ือ
ปองกันการกระทําผดิตามกฎหมาย 

- 

๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 
๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการ

บริหารกลุมจังหวัด/ภาค 

- 

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข 
 

๑) โครงการมหัศจรรย ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต 
๒) การแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
๓) การพัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาว 
๔) โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือด

สมองเพ่ือลดอัตราตายของผูสูงอายุ 
(สถาบันประสาทวิทยา) 

๕) โครงการสรางศักยภาพและพัฒนา
เครือขายดานวิชาการโรคหลอดเลือด
สมองและโรคทางระบบประสาทในเขต
ภาคเหนือ 
(โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม) 

๖) โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยท่ัว
ไทย (Save Thais from Heart 
Diseases) 

- 

๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  

- 
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 ๑.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง  
มี ๒ แนวทาง ไดแก  
 แนวทางท่ี ๑ การตรวจสอบท่ีสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 
การตรวจสอบท่ีสอดคลองกับความเพียงพอของหลัก PDCA สรุปไดดังนี้ 

๑) การตรวจสอบท่ีสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)    
ไดแก 

 ๑.๑)  ประสิทธิผล (Effectiveness)   
  การประเมินทรัพยากรท่ีใชเทียบกับการบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
 ๑.๒)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  การประเมินทรัพยากรท่ีใชเทียบกับผลผลิต 
 ๑.๓)  ความโปรงใส (Transparency)  
  การเปดเผยและเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและชื่อถือไดตอ

ประชาชน   
 ๑.๔)  การมีสวนรวม (Participation)  
 ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน มีสวนในการรับรู เขาใจ ใหความเห็น 

รวมกระบวนการตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
๑.๕)  ความคุมคา  

 การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ   
  ๒) การตรวจสอบท่ีสอดคลองกับความเพียงพอของหลัก PDCA ไดแก  

• การวางแผน (Plan)  
   กําหนดเปาหมายและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหไดผลลัพธ

ตามความตองการ 
•  การนําไปปฏิบัติ (Do)  
 ปฏิบัติ/ดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ท่ืกําหนดไว 
• การติดตาม (Check)  
 ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทํางานวาเปนไปตาม       

แผนทํางานและเปาหมาย 
• การดําเนินการ (Act)  

  ดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอยางตอเนื่อง 

แนวทางท่ี ๒ การตรวจสอบท่ีเพ่ิมบทบาทในเชิงปองกัน (risk reduction)  
การประเมินความเส่ียง ตัวอยางประเดน็ 

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) • ความไมพรอมและความหลากหลายของงาน 
ทําใหขาดจุดมุงหมายในการดําเนินงาน 

๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 

• ระบบงบประมาณไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินโครงการ 
• ปญหาการบูรณาการงานดานตาง ๆ 
• ความเชื่อมโยงของโครงการภายใตแผนงาน 
• การบริหาร/บุคลากร 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) • การไดรับงบประมาณไมทันตอการดําเนินโครงการ 
๔. ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Compliance Risk) • ความไมคลองตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน พ.ร.บ. 

จัดซ้ือจัดจาง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง เปนตน 
๕. ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk)      
 

• การคัดคานโครงการ 
• การสรางความรวมมือของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 ๑.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

 เพ่ือใหระบบการรายงานผลการดําเนินงานของ ค.ต.ป. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
รวมท้ังสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง ค.ต.ป. จึงไดกําหนดระบบการรายงานผลดังกลาว ดังนี้  

๑)  รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ค.ต.ป. ประจํากระทรวง จะเปนผูจัดทําสรุปภาพรวมของประเด็น (Issue) การตรวจสอบ 

ท่ีตอบสนองตอหลักธรรมาภิบาล และความเพียงพอของหลัก PDCA การประเมินความเสี่ยง ขอคนพบ 
ขอเสนอแนะ ประเด็นท่ีตองการใหสวนราชการปรับปรุง ประเด็นท่ีตองการใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจ โดยมี
รายละเอียดตามแบบฟอรมการรายงานในภาคผนวก 

๒)  ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ค.ต.ป. ไดกําหนดแผนการดําเนินงานของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยกําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง  จัดสงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือนําเสนอ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียดตามแผนภาพแสดง
ระยะเวลาการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในภาคผนวก 

กรณีท่ี ค.ต.ป. ประจํากระทรวง พบขอปญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
สามารถจัดสงรายงานความกาวหนาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดทุกชวงเวลาหรืออยางนอย
ภายในระยะเวลา ดังนี้ 

• ภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

• ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

• ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 ท้ังนี้ ค.ต.ป.ประจํากระทรวงตองเตรียมขอมูลเพ่ือสนับสนุนในแตละประเด็นการตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ดวย โดยขอให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดําเนินการตรวจสอบประเด็นขอมูลท่ีสามารถ
สนับสนุน อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตามแบบฟอรมในภาคผนวกและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ           
ฝายเลขานุการ ค.ต.ป. โดยทาง Email: me.opdc@opdc.go.th ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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(ตัวอยาง) แบบฟอรมการตรวจสอบขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 
 

ช่ือ         กระทรวงศึกษาธิการ                 . 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 ๑. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 ๓. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารกลุมจังหวัด/ภาค 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง พิจารณาความสอดคลอง

ประเด็นการตรวจของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ  
เพ่ือใหขอมูลสนับสนุน ท้ัง ๗ ประเด็น 

ขอมูลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงท่ีสนับสนุน 

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีของ EEC  
 

 

๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

- การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

๓. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  - การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. การบริหารจดัการขยะ  
 

- ขอมูลโรงเรียนท่ีมีการจัดทําโครงการธนาคารขยะ 
(ขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติม) 

๕. ระบบขอมูลภาครัฐเพ่ือการตัดสินใจ  
 

 

๖. การวิจัยและนวตักรรม 
 

 

๗. การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางฯ 
    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 

 การดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง          
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะตาง ๆ เปนการประเมินและคนหาความเสี่ยงท่ีจะเปนอุปสรรค
ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ หรือเปนการประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญระดับประเทศ เพ่ือสงเสริม ผลักดัน พรอมใหขอเสนอแนะมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ ประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ   

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ไดกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล      
ภาคราชการและมอบหมายให อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ เปนผูรบัผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง 

• อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๑ ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี EEC 

• อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ ประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

• อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๓ ประเด็นการบริหารจัดการขยะ 

๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

• ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• ประเด็นการบริหารกลุมจังหวัด/ภาค 

๓) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ 

• อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๑ ประเด็นระบบขอมูลภาครัฐเพ่ือการตัดสินใจ 

•   อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๒ ประเด็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

• อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๓ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม 

• อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๔ ประเด็นการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ        
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรูปแบบรายงานผล         
การตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ 

  การดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง     
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะตาง ๆ สามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ ข้ันตอน           
การดําเนินการ ประเด็นการตรวจประเมินไดเองตามความเหมาะสม 

 ท้ังนี้ ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ขอให
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสนับสนุนขอมูล แก อ.ค.ต.ป. ดวย 

๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 

 เพ่ือใหระบบการรายงานผลการดําเนินงานของ ค.ต.ป. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ         
มีความเหมาะสม รวมท้ังสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง ค.ต.ป. จึงไดกําหนดระบบ         
การรายงานผลดังกลาว ดังนี้  
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๑) รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ สามารถกําหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการไดเองตามความเหมาสม 

๒) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
  ค.ต.ป. ไดกําหนดแผนการดําเนินงานของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยกําหนดให อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ  จัดสงรายงานผลการตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือนําเสนอ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียดตามตามแผนภาพ
แสดงระยะเวลาการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในภาคผนวก   

กรณีท่ี อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ พบขอปญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
สามารถจัดสงรายงานความกาวหนาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดทุกชวงเวลา 
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๓. ปฏิทินการดําเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๔. การจัดสงขอมลู เอกสาร หลักฐานรายงานตาง ๆ ขอสวนราชการและจังหวัด 

 สวนราชการระดับกระทรวง กรม จัดสงขอมูล เอกสารหลักฐานรายงานตาง ๆ ให กับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีแจงรองขอ ตามท่ีอยูดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการฯ ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการและเลขานุการ  

ค.ต.ป. ประจาํสํานักนายกรฐัมนตรี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม 
สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น ๕ 
เลขท่ี ๑๒๗ หมู ๓ ถ.ศรีสมาน ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง พระราม ๖ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 
 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงการตางประเทศ 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
เลขท่ี ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทว ีกทม. ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
เลขท่ี ๔ ถนนราชดําเนินนอก 
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. ๑๐๑๐๐ 
 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กองตรวจราชการ 
เลขท่ี ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กทม. ๑๐๑๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เลขท่ี ๓ ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 
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รายช่ือคณะกรรมการฯ ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
เลขท่ี ๓๘ ถนนราชดําเนินนอก แขวงโสมนัส  
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. ๑๐๑๐๐ 
 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ 
 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลุมตรวจสอบภายใน 
เลขท่ี ๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพลังงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคาร B ชั้นท่ี ๒๓  
เลขท่ี ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงพาณิชย 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
เลขท่ี ๔๔/๑๐๐ หมู ๑ ถนนนนทบุรี ๑ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค  
กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A  
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง หลักสี่  
กทม. ๑๐๒๑๐ 
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รายช่ือคณะกรรมการฯ ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแรงงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง  
กทม. ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เลขท่ี ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจาํกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทว ีกทม. ๑๐๔๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธกิาร 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงศึกษาธิการ 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
อาคารกองประกอบโรคศิลปะ  ชั้น ๒ 
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ค.ต.ป. ประจํา 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๑ 
สํานักงบประมาณ 2ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน  
2เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
เลขท่ี ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย  
กทม. ๑๐๑๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๓ 
0สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต 
0เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 
0สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต 
0เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
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รายช่ือคณะกรรมการฯ ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร 
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๑ 

สํานักงาน ก.พ.ร.  เลขท่ี ๕๙/๑ ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๒ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
เลขท่ี ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย  
กทม. ๑๐๑๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๓ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๓ 
สํานักงบประมาณ 2ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน  
2เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๔ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี ๔ 
กรมบัญชีกลาง0 กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน 
0เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 
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ภาคผนวก 
 

 แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง) 

 แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

 แบบฟอรมการตรวจสอบขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 
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รายงานความกาวหนา 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง  

 

สวนที่ ๑ : การรายงานผลความกาวหนาการดําเนินการ 
 ๑. ขอมูลท่ัวไป 
   ๑) ชื่อเรื่อง (ประเด็นท่ีตรวจสอบ) 
  ๒) วัตถุประสงค   

 ๓) ความสอดคลองกับยุทธศาสตร/นโยบายสําคัญในหวงเวลาดําเนินการ ยุทธศาสตรประเทศ/ 
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/ยุทธศาสตรกระทรวง/อ่ืน ๆ 

๒. สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินการ 
๓. ปญหาอุปสรรค/ประเด็นสําคัญท่ีคนพบ 
๔. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
  

สวนที่ ๒ : อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ิมเติม 

 
สวนที่ ๓ : เอกสารประกอบ (ถามี) 

 

__________________________ 
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวง  
 

สวนที่ ๑ : บทสรุปผูบริหาร 

 

สวนที่ ๒ : การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 

   ๑. ขอมูลท่ัวไป 

       ๑) ชื่อเรื่อง (ประเด็นท่ีตรวจสอบและประเมินผล) 
 ๒) วัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผล 

 ๓) ความสอดคลองกับยุทธศาสตร/นโยบายสําคัญในหวงเวลาดําเนินการ ยุทธศาสตร
ประเทศ/ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/ยุทธศาสตรกระทรวง/
อ่ืน ๆ 

๒. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล 
๑) ภาพรวมตามหลักธรรมาภิบาล และความเพียงพอของหลัก PDCA 
๒) การประเมินความเสี่ยง  

๓. ขอคนพบ 
 ๑) ขอดี  ๒) ขอบกพรอง 
 

สวนที่ ๓ : ขอเสนอแนะ 
๑. ประเด็นท่ีตองการใหหัวหนาสวนราชการนําไปดําเนินการปรับปรุง 
๒. ประเด็นท่ีตองการใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจ 
 

สวนที่ ๔ : การลงนามรับรองรายงาน (เปนการลงนามทั้งคณะ) 

 
สวนที่ ๕ : เอกสารประกอบ (ถามี) 

• รายละเอียดของประเด็นท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และผลการดําเนินงาน 

__________________________ 
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แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดสงรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ี ค.ต.ป. ประจํากระทรวง พบขอปญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดําเนินงาน สามารถจัดสง

รายงานความกาวหนาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดทุกชวงเวลาหรืออยางนอย
ภายในเดือนพฤษภาคม  เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได 

 
 
 

สงรายงาน 
(พ.ย. ๖๒) 

เสนอ ค.ต.ป.  

เสนอ อ.ค.ต.ป. 
กําหนดแนวทาง 

เสนอ ครม.  
(ธ.ค. ๖๒) 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมติ ครม. 
ตอผูท่ีเกี่ยวของ และติดตามผลความกาวหนา 

ค.ต.ป.  
ประจาํกระทรวง 
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แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดสงรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สําหรับ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ี อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ พบขอปญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดําเนินงาน สามารถจัดสง

รายงานความกาวหนาใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดทุกชวงเวลา 
 
 
 

เสนอ ค.ต.ป.  

เสนอ อ.ค.ต.ป. 
กําหนดแนวทาง 

เสนอ ครม. 
(ธ.ค. ๖๒) 

 อ.ค.ต.ป.  
กลุมกระทรวง 

 อ.ค.ต.ป.  
กลุมจังหวัด 

 อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมติ ครม. ตอ 
ผูท่ีเกี่ยวของ และติดตามผลความกาวหนา 

สงรายงาน 
(พ.ย. ๖๒) 
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แบบฟอรมการตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ 

 
ช่ือ                     (กระทรวง)                             . 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 ๑.                (ประเด็นท่ีกระทรวงเลือกตรวจ)                                . 
 ๒.                                                                                      . 
 ๓.                                                                                      . 
 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง พิจารณาความสอดคลอง

ประเด็นการตรวจของ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ  
เพ่ือใหขอมูลสนับสนุน ท้ัง ๗ ประเด็น 

ขอมูลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงท่ีสนับสนุน 

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีของ EEC  
 

           (กรอกขอมูลท่ีจะสนับสนุนเพ่ิมเติม) 

๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

 

๓. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

 

๔. การบริหารจดัการขยะ  
 

 

๕. ระบบขอมูลภาครัฐเพ่ือการตัดสินใจ  
 

 

๖. การวิจัยและนวตักรรม 
 

 

๗. การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางฯ 
    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
 



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

โทร. ๐๒ ๓๕๖ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๘๒
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