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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นเครื่องมือสาคัญของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใสในการบริห ารงาน ส่งเสริมให้ส่วนราชการดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
สามารถนาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่นาเสนอต่อผู้กาหนดนโยบายจะเป็นข้อมูลสาคัญ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ
ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนต่อการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบ
และกากับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริหารงาน
การดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานให้กับส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นการดาเนินการตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค.ต.ป. ได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของส่ว นราชการและจังหวัด โดยมีส่ว นราชการระดับกรม กระทรวง และจังหวัด
สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อ
ผลการดาเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการกากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนาไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมุ่งเน้น
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ๒๕
แผนงานและแผนงานอื่น ๆ จาแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน การดาเนินงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว
จะช่วยสะท้อนผลการดาเนินงานในแต่ ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การ
ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริม
การดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดของการดาเนินงาน ดังนี้
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๑.

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ งมี ห้ วงการดาเนิ นงานสอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ ว ด้ วยการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”
ซึ่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้
๑. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการของ
ส่วนราชการและจังหวัด ดังนี้
๑.๑ ประเภทแผนงาน/โครงการ
๑.๑.๑ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป็น การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลโครงการ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจาปีที่ ค.ต.ป. กาหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จาแนกตาม
ลักษณะการดาเนินงานเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) ลักษณะที่ ๑ : การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
การคัดเลือกโครงการเพื่อดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในลักษณะที่ ๑ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด และแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวงและจังหวัด โดยให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาดาเนินการ จานวนอย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรมตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
นามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยโครงการต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การในปี ง บประมาณและได้ รั บ
งบประมาณสูงในการดาเนินงาน รวมทั้งเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการดาเนินงาน หรือ
(๒) เป็นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่ านมาที่ได้รับ
งบประมาณสูงในการดาเนินงาน และเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการดาเนินงาน หรือ
(๓) เป็นโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ หรือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีความร่วมมือกัน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ หรือ
(๔) เป็นโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ หรือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในขอบเขตการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลทั้ง ๑๑ ด้าน
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๒) ลักษณะที่ ๒ : การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี จานวน ๒๕
แผนงาน (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก (ลาดับที่ ๙) “รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”) โดยให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกแผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน สาหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของส่วนราชการ
และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการมาดาเนินการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน สาหรับใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงานตามที่ ค.ต.ป. กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน
ค.ต.ป. ประจากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ มจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกแผนงานเพื่อนามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
(๑) อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง ร่วมกั นพิจารณา
คัดเลื อกแผนงานบูรณาการตามกลุ่มรายชื่อแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. กาหนดให้ ซึ่งกลุ่มรายชื่อแผนงานบูรณาการ
ดั งกล่ าวที่ ก าหนดให้ คั ดเลื อก พิ จ ารณาจากยุ ทธศาสตร์ ช าติ ที่ ส อดคล้ องกั บกลุ่ มกระทรวง ความครอบคลุ มของ
การประเมินผลภาพรวมแผนงานบูรณาการ จานวนกระทรวงในกลุ่มที่มีส่วนร่วม งบประมาณที่ได้รับ และการดาเนินงาน
ของกลุ่มกระทรวงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ อ.ค.ต.ป. แต่ละกลุ่มกระทรวงพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก (ลาดับที่ ๑๐) “รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง” โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และปัญหาสาคัญที่เห็นควร
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งสามารถสะท้อนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งภารกิจด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินและด้านการปฏิรูปประเทศ
(๒) แผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลื อก ต้องไม่ซ้าซ้อนกับแผนงานบูรณาการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
โครงการสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
(๓) ยกเว้นการคัดเลือกแผนงานบูรณาการ ดังต่อไปนี้
๓.๑) แผนงานบู รณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและชุ มชนเข้ มแข็ ง
(แผนงานที่ ๔.๑) เนื่องจากเป็นแผนงานที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกเพื่อดาเนินงานตามแผน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๓.๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (แผนงานที่ ๕.๑)
เนื่องจากเป็นแผนงานที่ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกเพื่อดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๓.๓) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนงานที่ ๖.๔) เนื่องจากอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่การดาเนินงานของ ค.ต.ป.
๓.๔) แผนงานบูรณาการส่ งเสริมการพัฒนาจังหวั ดและกลุ่ มจังหวั ดแบบ
บู รณาการ (แผนงานที่ ๖.๕) เนื่ องจากเป็ นโครงการที่ ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐมนตรี และ ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทาหน้าที่ในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้วยแล้ว
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(๔) กรณี ค.ต.ป. ประจากระทรวง บางกระทรวง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนิ นการภายใต้แผนงานบู รณาการที่กลุ่ มกระทรวงได้พิจารณาคัดเลื อก ให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง ดังกล่ าว
ต้องคัดเลือกแผนงานบูรณาการที่กระทรวงได้รับงบประมาณ มาดาเนินการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการ
ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ (จ านวน ๑ โครงการ/กิ จ กรรม และ ๑ แผนงาน) ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุ่ ม กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม จั ง หวั ด แจ้ ง รายชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรมและแผนงานที่ ไ ด้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ให้ ค.ต.ป. ทราบ ตามแบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.๑.๒ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ที่ ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ส่วนราชการและจังหวัดดาเนินการ จานวน ๑ แผนงาน และเป็นแผนงาน
Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบาย ซึ่งจะกาหนดให้ดาเนินการในทุกกระทรวงและทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็น
การประเมิ น ผลภาพรวมของแผนงานบู ร ณาการนั้ น ทั้ ง ในมิ ติ พื้ น ที่ แ ละมิ ติภ ารกิ จ รวมถึ ง เป็ น การพั ฒ นากลไก
การดาเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ต.ป. ได้กาหนดแผนงาน
Top Down เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการ จานวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒
(แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจากระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการดาเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ทาหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ต่อไป โดยกาหนดให้ อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มกระทรวงด้ านเศรษฐกิจ ทาหน้ าที่ในการบูรณาการและเป็นเจ้ าภาพในการประสานงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการข้อมูลและกลไกการดาเนินงานตาม
แผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ได้คัดเลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๑.๓ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ เป็นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ที่ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะสามารถสะท้อน
ประเด็นความยั่งยืนของโครงการ ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด หรือ แผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง/จังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและ
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จานวนอย่างน้อย ๒
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามที่ ค.ต.ป. กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
(๑) โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือก ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรั ฐบาล ยุ ทธศาสตร์ กระทรวง และแผนงานโครงการที่ ส าคั ญของกระทรวง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายกรณี ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และ
(๒) โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือก ต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/
หรือ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
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(๓) โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือก ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่กระทรวง/จังหวัด
ดาเนินงานแล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และ
(๔) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ต้องมีงบประมาณ (เฉพาะงบลงทุน) ไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท
(๕) กรณี ค.ต.ป. ประจากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดใด ไม่สามารถคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ข้อ (๔) ได้ ให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่มีงบประมาณ (เฉพาะงบลงทุน) ต่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาทมาดาเนินการได้ และแจ้ง เหตุผล ความจาเป็นที่ไม่
สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ให้ ค.ต.ป. ทราบ
(๖) กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เป็นผู้คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม จานวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ (๑) – (๕) ข้างต้น
ทั้งนี้ โครงการในกลุ่ ม แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสั มฤทธิ์
โครงการ (จานวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม) ให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด แจ้งรายชื่อโครงการและแผนงานที่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ค.ต.ป. ทราบ ตามแบบรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจากระทรวง แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ แบบ ค ๓/ส่วนราชการ
ไม่สังกัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.๒ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
เพื่ อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลโครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการ ค.ต.ป. ได้กาหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ใน ๓ ระยะ คือ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ ดังนี้
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนเริ่มโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ
ประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
๑) ความจาเป็นของโครงการ
๒) ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
๓) ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย
๔) ความเหมาะสมต่อพื้นที่ดาเนินโครงการ
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระหว่างดาเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
๑) เพื่อประเมินความพร้อมของทรัพยากรการบริหาร สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
ทั้งในเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
๒) เพื่ อประเมิ นการปฏิ บั ติ งานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ ว่ ามี ความถู กต้ อง
เหมาะสมเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
๓) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อได้ดาเนินโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อนา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หลังสิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
๑) เพื่อประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด
๒) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข สานต่อ
หรือยุติโครงการ
๓) การประเมินผลที่เกิ ดขึ้นจากโครงการทั้งหมด เพื่อให้ ทราบในสิ่ งที่ คาดหวัง และ
ไม่คาดหวังที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๔) การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ
เพื่อตรวจติดตามความคงอยู่ การพัฒนา และผลสืบเนื่องจากการดาเนินโครงการ
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๒.

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๔) กาหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทารายงาน
ผลการปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ รวมทั้ งให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการตรวจสอบและประเมิ นผลต่ อ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย” ดังนี้
๑. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ได้กาหนดระบบการรายงานผลการดาเนินงานของ ค.ต.ป. ให้ มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการดาเนินงาน โดยกาหนดรอบการรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
รายงานครั้ ง ที่ ๑ ก าหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
รายงานครั้ ง ที่ ๒ ก าหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การดาเนินงานภายใต้
แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด จานวน
๑ แผนงาน คื อ แผนงานบู รณาการพั ฒนาพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ) รวมทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
๒. ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานไว้ ดังนี้
๑) ส่วนราชการระดับกรม
ระยะเวลา
การรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
จัดส่งให้
ตามที่ ค.ต.ป.
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่ม แผนงาน/ ส่วนราชการระดับ ค.ต.ป. ประจ า
ร้องขอ
กระทรวง
โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม กรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
- การด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด
- การด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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๒) ส่วนราชการระดับกระทรวง
ระยะเวลา
การรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
จัดส่งให้
ตามที่ ค.ต.ป.
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่ม แผนงาน/ ส า นั ก งา นป ลั ด ค.ต.ป. ประจากระทรวง
ร้องขอ
โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม กระทรวง
ยุทธศาสตร์ชาติ
- การด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด
- การด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๓) ส่วนราชการประจาจังหวัด/สานักงานจังหวัด
ระยะเวลา
การรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตามที่ ค.ต.ป.
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่ม แผนงาน/ สานักงานจังหวัด
ร้องขอ
โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
- การด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด
- การด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกลุ่ มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จัดส่งให้
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

๔) ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
ระยะเวลา
การรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
จัดส่งให้
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ : - ค.ต.ป. ประจา - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓
กระทรวง
- ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด
(สาเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
- ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา) พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
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ระยะเวลา
การรายงาน
ผู้รับผิดชอบ
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ : - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓
กระทรวง
- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
จังหวัด
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ รายงานการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ : - ค.ต.ป.
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - ค.ต.ป. ประจา
กลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ กระทรวง
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- การด าเนิ น งานภายใต้ นโยบายยุ ทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด
- การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายงานผลการติ ดตา ม ต รว จ สอบ แล ะ
ประเมิ น ผลกลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ กระทรวง
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
- การด าเนิ น งานภายใต้ นโยบายยุ ทธศาสตร์ จังหวัด
กระทรวง/จังหวัด
- การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายงานผลการติ ดตา ม ต รว จ สอบ แล ะ
ประเมิ น ผลกลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - ค.ต.ป.
กลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- การด าเนิ น งานภายใต้ นโยบายยุ ทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด
- การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายงานผลการติ ดตา ม ต รว จ สอบ แล ะ
ประเมิน ผลกลุ่ ม แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
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จัดส่งให้
- ค.ต.ป. ๑ ชุ ด พร้ อ มแผ่ น
บันทึกข้อมูล
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
- คณะรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด
- ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด
(สาเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
- ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา) พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

- ค.ต.ป. ๑ ชุ ด พร้ อ มแผ่ น
บันทึกข้อมูล
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (สาเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

- คณะรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรี

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
กาหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ดังนี้
๑) ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จัดส่งผลการ
ประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งแบบประเมินตนเองสาหรับ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และแบบประเมินตนเองสาหรับกรรมการ/อนุกรรมการดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
ครั้ งที่ ๒ จั ดส่ งพร้ อมกับ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ชาติ คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการดาเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด จานวน
๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
๒) ส าหรั บ ค.ต.ป. ให้ จัด ท าเฉพาะการประเมิน ตนเองส าหรั บ คณะกรรมการ ๑ ชุ ด เท่ า นั้ น
โดยจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
ครั้ งที่ ๒ จั ดส่ งพร้ อมกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการดาเนินงานภายใต้แผนงาน
บู ร ณาการตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้ องกั บ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
จานวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการต่อไป
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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนภาพแสดงกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ครม.

รมต.
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
(๒๐ คณะ)

ค.ต.ป.

อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด
(๔ คณะ)






กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก






กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง
(๔ คณะ)

ด้านเศรษฐกิจ
คณะที่ ๑

ด้านสังคม
คณะที่ ๒
ด้านความมั่นคงและ
การต่างประเทศ



คณะที่ ๓











กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม








กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข






กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม

สานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
- ส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
ด้านบริหารและส่วน
แห่งชาติ
ราชการไม่สังกัดสานัก
- ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
นายกรัฐมนตรี กระทรวง
แห่งชาติ
- ราชบัณฑิตยสถาน
หรือทบวง
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
- ส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษ
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เ
พื
่
อ
ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
คณะที่ ๔
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- สานักราชเลขาธิการ
- สานักพระราชวัง
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และปราบปรามการฟอกเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับส่วนราชการ - ศูนย์ อ านวยการบริหารจั งหวั ด
ชายแดนใต้
- สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับส่วนราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ส่วนราชการ
ระดับกรม

ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง

ภาพรวม
- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

ค.ต.ป. ประจากระทรวง
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐

เสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมทั้งสาเนาให้
ปลัดกระทรวง ประธาน ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ใน
เวลาเดียวกัน

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ค.ต.ป.
๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
สาเนาให้ประธาน ค.ต.ป. ในเวลาเดียวกัน

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

ค.ร.ม.
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แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับจังหวัด

ส่วนราชการ
ประจาจังหวัด

สานักงานจังหวัด

ภาพรวม
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

ภาพรวม
- การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
ตามที่ อ.ค.ต.ป. ร้องขอ

ตามที่ อ.ค.ต.ป. ร้องขอ

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

- การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ประธาน ค.ต.ป.
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

ค.ต.ป.

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด

รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

ค.ร.ม.
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๓.

การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

๑. ส่วนราชการระดับกรม กระทรวง จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้
กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ที่มีฐานะเป็นกรม
สานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กระทรวงกลาโหม
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงกลาโหม
(สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) ชั้น ๕
กองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เลขที่ ๑๒๗
ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงการคลัง
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง พระราม ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดาเนินนอก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กทม. ๑๐๑๐๐
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓ ถนนราชดาเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเป็นกรม
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดาเนินนอก แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพลังงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ ๒๑-๒๒
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๔๔/๑๐๐ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ๑ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
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กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเป็นกรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด
กทม. ๑๐๗๐๐
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการและเลขานุการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖
เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม กระทรวงด้ า นบริ ห ารและส่ ว นราชการ
 ราชบัณฑิตยสถาน
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
 ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน สานักงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 สานักราชเลขาธิการ
 สานักพระราชวัง
 สานักงานตารวจแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
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๒. ส่วนราชการประจาจังหวัดจัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้
จังหวัด
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการและเลขานุการ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน ๒ ได้ แก่ จั งหวั ดลพบุ รี จั งหวั ด สานักตรวจราชการ
สิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม.
สมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐๓๐๐
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกได้ แก่ จั งหวั ดชลบุ รี จั งหวั ดระยอง
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
ลาพูนจังหวัดลาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด สานักตรวจราชการ
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม.
ตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐๓๐๐
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจิตร
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ๑ ได้ แก่ จั งหวั ด อนุกรรมการและเลขานุการ
อุดรธานี จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓
บึงกาฬ
สานักตรวจราชการ
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ๒ ได้ แก่ จั งหวั ด สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม.
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง ได้ แก่ จั งหวั ด ๑๐๓๐๐
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
 กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ๑ ได้ แก่ จังหวั ด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
 กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ๒ ได้ แก่ จังหวั ด
อุบลราชธานี จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
 กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง ๒ ได้ แก่ จั งหวัดเพชรบุ รี จังหวั ด อนุกรรมการและเลขานุการ
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด สานักตรวจราชการ
ชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม.
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
๑๐๓๐๐
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล

หน้า ๑๖

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.

รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กาหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยให้ใช้รูปแบบการรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้
๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๑)
(๑) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ โครงการ) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลประจ ากระทรวง
(แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง)
(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการ) ของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)
(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการ) ของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการ
กลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)
๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๒)
(๑) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑
: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง (แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง)
(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑
: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)
(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑
: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)
ทั้งนี้ แบบการรายงานผลครั้งที่ ๑ – ๒ ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

หน้า ๑๗

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๑๘

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก
๑.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด

๒.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด

๓. แบบรายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๔. แบบรายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
๕. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ :
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. จังหวัด
๖. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ :
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
๗. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
 สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
 สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
 สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๘. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ (กลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
 สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
 สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
 กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
แบบ ค ๓/ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
๙.

รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

หน้า ๑๙

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า ๒๐

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
๑. ชื่อกระทรวง..............................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๒ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๓ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๑. รายละเอียดของโครงการ
๒. ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
(โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการ)
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(๒.๑) การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
(๒.๒) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการ : แบบรายงานการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ (ป.สก. ๒)
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๖)

หน้า ๒๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ

๕. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการในอดีต (ถ้ามี)

หน้า ๒๒

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน.............................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
๒.๑ กระทรวงในกลุ่ม...................................................................................... ...............................
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๑. รายละเอียดโครงการ
๒. ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
(โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการ)
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(๒.๑) การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ : แบบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
แบบ ร ๑/ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ (ป.สก. ๒)
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๖)

หน้า ๒๓

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ

๕. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการในอดีต (ถ้ามี)

หน้า ๒๔

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด
๑. อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัดคณะที่..............................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด
๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม.................................................................................
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ
งบประมาณ (กรมจังหวัด))
๓. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๑. รายละเอียดโครงการ
๒. ผลการดาเนินโครงการในอดีต
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
(โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการ)
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๒. การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
๓. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ : แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) แบบ ร ๑/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ (ป.สก. ๒)
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๖)

หน้า ๒๕

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ

๕. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ดาเนินการในอดีต (ถ้ามี)

หน้า ๒๖

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
๑. ชื่อกระทรวง..............................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๒ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๓ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ผลงานเด่นที่สาคัญตามยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๕. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒.๑) การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แบบรายงาน
การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลโครงการ (กลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
แผนงานส าคั ญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง ประกอบด้วยแบบประเมินผลตามประเด็น ดังนี้
๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ (ป.คก. ๓)
หน้า ๒๗

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหาและอุปสรรค์และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ

๖. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๗. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๘. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง

หน้า ๒๘

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน.............................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
๒.๑ กระทรวงในกลุ่ม...............................................................................................................
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๓ การคัดเลือกยุทธศาสตร์
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒.๑) การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
(๒.๒) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการ : แบบรายงานการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐
ปี และ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงาน
ส าคั ญ ตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน ๑ แผนงาน คื อ แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ)
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

หน้า ๒๙

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

๕. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

หน้า ๓๐

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด
๑. อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด คณะที่..............................................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด
๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม.................................................................................
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ
งบประมาณ (กรมจังหวัด))
๓. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๒.๑) การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : แบบรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การดาเนินงานภายใต้ แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด จานวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ) แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยแบบประเมินผลตามประเด็น ดังนี้
๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ (ป.คก. ๓)
๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
หน้า ๓๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหาและอุปสรรค์และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด
ข้อเสนอแนะ

๕. อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม
๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

หน้า ๓๒

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๑
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
โครงการที่กาหนดเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ จานวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. กาหนด โดยมีรูปแบบและประเด็นการรายงานผล ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ (ป.สก. ๒)
(๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
(๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
(๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
(๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๖)
โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมินผล ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ ดังนี้
แบบประเมินผล ป.สก. ๑ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ
(๑) การด าเนิ นงานตามโครงการ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตามวั ตถุ ประสงค์
โครงการเรื่องอะไรบ้าง และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด
(๒) ความส าเร็ จ/ผลสั มฤทธิ์ ที่ได้รั บจากการดาเนินโครงการ คือเรื่อง
ใดบ้าง และประสบผลสาเร็จอย่างไร
(๓) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ/ไม่บรรลุผล คือเรื่อง
อะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด อย่างไร เมื่อเทียบ
กับงบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ

หน้า ๓๓

ผลการประเมิน

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบประเมินผล ป.สก. ๒ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์โครงการ
(๑) การดาเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
และมีการดาเนินการในเรื่องใดบ้าง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
(๒) การดาเนินโครงการ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ ใน
เรื่องใดบ้าง และวางแนวทางในการป้องกัน หรือมีการแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ไม่
ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่
(๓) การดาเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อผู้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
อย่างไรบ้าง
(๔) ผลลัพธ์จากโครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
(๕) ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินงานตาม
ทางเลือกอื่น ๆ เป็นอย่างไร
(๖) ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๗) ผลลั พธ์จากการดาเนิ นโครงการ มีผลต่อกลุ่ มเป้าหมาย/ผู้มีส่ วนได้เสี ย
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อย่างไรบ้าง
(๘) ผลลั พธ์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มี ความยั่ งยื น หรือความรุนแรง หรือไม่
อย่างไร และจะสามารถแก้ไข/ป้องกันได้หรือไม่ อย่างไร
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ

หน้า ๓๔

ผลการประเมิน
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แบบประเมินผล ป.สก. ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลกระทบโครงการ ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ
ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางท้ายนี้ ทั้งผลกระทบทางบวก (เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ) และผลกระทบทางลบ
(เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ) โดยคานึงถึงประเด็นในการประเมินตามแนวทาง ดังนี้
(๑) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
(๒) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นหรือไม่
(๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ หรือไม่ อย่างไร
(๔) ความรุนแรง และความยั่งยืนของผลกระทบ ทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ
มีระดับของความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นมีหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไร
หากนามาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาผลกระทบ จากการดาเนินโครงการให้ลดน้อยลงได้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี
(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ
(๗) ผลกระทบด้านอื่น ๆ
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผลกระทบโครงการ
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ผลการประเมิน
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แบบประเมินผล ป.สก. ๔ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
ระดับการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิผลโครงการ
มาก ปานกลาง น้อย
(๑) โครงการที่ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ มี ระดั บการบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรฐานที่กาหนดไว้
ตามโครงการ มากน้อยแค่ไหน เพียงใด
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่โครงการ
มีระดับของการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการอย่างไร
(๓) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของ
การดาเนินการในเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๔) ระดั บความพึ งพอใจของประชาชน/ชุ มชนพื้ นที่
โครงการ เป็นอย่างไร
(๕) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหา
ให้ กั บประชาชน/ชุ มชนในพื้ นที่ โครงการได้ มากน้ อย
เพียงใด อย่างไร
(๖) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบกับโครงการ
อื่นในลักษณะเดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/
งบประมาณ/ระยะเวลา/ประโยชน์ที่ได้รับ) มีความคุ้มค่า
หรือไม่ อย่างไร

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผลโครงการ
หมายเหตุ
มาก หมายถึง มากกว่า/ดีกว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
ปานกลาง หมายถึง ตรงตาม/เท่ากับ รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
น้อย หมายถึง น้อยกว่า/ต่ากว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง

หน้า ๓๖
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แบบประเมินผล ป.สก. ๕ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
ในการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ ให้ ผู้ประเมินพิจารณาประเมิน ความยั่งยืนของ
โครงการในประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางท้ายนี้ โดยการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงในอดีต (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่าสอดคล้องหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
๑.๑.๑ ความยั่งยืนของผลผลิต
แผนการบารุงรักษา/ ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง และ
พัฒนาผลผลิต
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ผลผลิต
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ในปัจจุบัน
ของโครงการ ที่ระบุไว้ในอดีต
ข้อเสนอแนะ
มี
ไม่มี ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
๑. .................
๒. .................
๓. .................
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้
หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุ
ไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
ในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดาเนินงาน
ตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบารุงรักษา พบว่ามี
ข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

หน้า ๓๗
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๑.๑.๒ การบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย
๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ผลลัพธ์อันพึง ระดับความสาเร็จที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ประสงค์จาก ดีมาก ดี
พอใช้
ควร
ของโครงการ
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
ปรับปรุง
๑. .................
๒. .................
๓. .................
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้เกินกว่าเป้าหมาย
ที่วางไว้ และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้อยู่ในระดับพอใช้ และ
ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับพอใช้ อาจจะส่งผล
หรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจจะส่งผลหรือไม่
ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
๒.๒) การตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
ข้อค้นพบ/
กลุ่มเป้าหมายในอดีต
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อสังเกต/
ดีมาก ดี พอใช้ ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
๑. ....................
๒. ....................
๓. ....................
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้เกินกว่าที่คาดหวัง และ
ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง และยังส่งผล
มาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับพอใช้ อาจจะ
ส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะส่งผล
หรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

หน้า ๓๘
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๒.๓) การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่สอดคล้องกับโครงการ
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/
ข้อค้นพบ/
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต* ยุทธศาสตร์/นโยบายในปัจจุบนั **
นโยบายในอดีต
ข้อสังเกต/
ที่สอดคล้องกับ ดีมาก ดี พอใช้
ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ข้อเสนอแนะ
โครงการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
๑. ............................
๒. ............................
๓. ............................
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้ จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับ
โครงการได้อย่างดีเยี่ยม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการ
ได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องกับ
โครงการได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้
ควรปรั บ ปรุ ง หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากโครงการไม่ส ามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ /นโยบายที่
สอดคล้องกับโครงการได้ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้
* ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต หมายถึง ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและ
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการสาคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
** ยุทธศาสตร์/นโยบายในปัจจุบัน หมายถึง ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายสาคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ๑๑ ด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการ
สาคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๑.๑.๓ สรุปความยั่งยืนของโครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของโครงการ
(๑) การใช้ ประโยชน์ จากผลผลิ ตของโครงการ มี ความสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ อย่างไร
(๒) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ มีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร
(๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ยังส่งผลให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร
(๔) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
(๕) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่
สอดคล้องกับโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
(๖) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ ยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร
(๗) ผลผลิ ตของโครงการและผลลั พธ์ที่ได้จากโครงการ สามารถพัฒนา
ต่อไปในอนาคตได้อีกหรือไม่ อย่างไร
ภาพรวมการประเมินผล ความยั่งยืนของโครงการ
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ผลการประเมิน
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แบบประเมินผล ป.สก. ๖ : สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลภาพรวม การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(๑) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
(๒) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
(๓) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
(๔) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
(๕) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่ส าคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ที่กาหนด
(๖) เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลในอดีตและปัจจุบัน ว่ามี
ความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข
(๘) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เสนอหน่วยงานกลาง เพื่อส่งเสริมและ
สนั บสนุ นการด าเนิ นงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น (แผนงาน/
งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น
(๙) ประเด็ นและข้ อเสนอแนะ ที่ จะน าเสนอต่ อนายกรั ฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย
(๑๐) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า ๔๑

รายงานผลการดาเนินงาน
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แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
การรายงานครั้งที่ ๑
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง ในกลุ่ม แผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ (การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง จากแบบประเมินผล
ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ มาดาเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้
กลุ่มประเภทโครงการ

รายงานผลการดาเนินการ

- กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓
(การประเมิน ผลสั มฤทธิ์
โครงการ)

- รายงานเป็ น ภาพรวมของกลุ่ ม
กระทรวงโดยใช้ ข้ อมู ลจาก ค.ต.ป.
ประจ ากระทรวง ตามแบบฟอร์ ม
รายงาน ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ เป็ น
แนวทางในการด าเนิ น งาน โดย
จะต้องสะท้อนการดาเนินงานให้ครบ
ในทุกมิติ ตามแบบรายงาน ป.สก. ๑
– ป.สก. ๖
- การรายงานผลการดาเนินงานของ
กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึง
ภาพของการบู รณาการงานทั้งหมด
ของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ที่อยู่
ภายใต้การดาเนินงานของ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง
- การรายงานผลการดาเนินงานของ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงของการ
ดาเนิ นงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงต่าง ๆ โดยอาจกาหนดเป็น
กลุ่มหัวข้อในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการจั ดทารายงานที่เป็นภาพรวม
ของกลุ่มกระทรวง

หน้า ๔๒

การวิเคราะห์ผล
การดาเนินงาน
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ให้ เ ป็ น ภาพรวมของกลุ่ ม
กระทรวง จ าแนกตาม
โครงการที่มีความสอดคล้ อง
กั นในประเด็ นยุ ทธศาสตร์ /
นโยบาย
- การวิ เ คราะห์ ผ ลจากการ
ดาเนินงาน สามารถวิเคราะห์
ผล เพื่ อแสดงข้ อมู ลได้ทั้ งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- วิเคราะห์ เพื่อค้นหาสาเหตุ
ของปั ญ หาและอุ ป สรรคที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ โดยสะท้อนภาพการ
วิ เคราะห์ ให้ เห็ นในรู ปแบบ
ของภาพรวมกลุ่มกระทรวง
- แสดงให้ เห็ นถึ งปั จจั ย
เงื่อนไขสู่ความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา อุปสรรค
จ า ก ก า ร ด า เ นิ น
โครงการในภาพรวม
ของกลุ่มกระทรวง

- ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ
น าไปสู่ การพิ จารณา
ของนายกรั ฐ มนตรี
และคณะรั ฐมนตรี
เพื่อเป็นข้อสั่งการเชิง
นโยบาย
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แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๒
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญ และ
กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ในการรายงานครั้งที่ ๒ จะประกอบด้วย
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามข้อเสนอของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง/
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ที่เสนอต่อ ค.ต.ป. ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ ค.ต.ป.
กาหนด จานวน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม และ แผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน (การดาเนินงาน
ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด และ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี)
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ ค.ต.ป. เป็นผู้กาหนด (แผนงาน Top Down)
เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จานวน ๑ แผนงาน (จานวน ๑ แผนงาน จาก ๕ ตัวเลือกแผนงาน คือ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
ทั้งนี้ ได้กาหนดรู ปแบบ และประเด็นการรายงานผล ส าหรับกลุ่ มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ และกลุ่ ม
แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด) (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘) ดังนี้
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ป.คก. ๓)
(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
(๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
(๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
(๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ ดังนี้

หน้า ๔๓

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๑ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม ควรปรับปรุง
(๑) การกาหนดวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับ
นโยบายสาคัญ (ยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
(๒) การวางแผน และการกาหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน
(๓) ผลผลิต และการกาหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(๔) ผลลัพธ์ และการกาหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ (ก่อนเริ่มดาเนินการ)
(๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจากโครงการ
(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ
(๘) ความพร้อมและการสนับสนุน ด้านวิชาการ/บุคลากร/
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
(๙) ความพร้อมและการสนับสนุนด้านพื้นที่ดาเนินการ
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดล้อม/การสนับสนุนจากชุมชน/
ความเพียงพอของทรัพยากรการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง)
(๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย)
(๑๑) อื่น ๆ (ระบุ)
แบบประเมินผล ป.คก. ๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
ความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ของทรัพยากร
ปัจจัยนาเข้าโครงการ/ทรัพยากร
ปัญหาอุปสรรค
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
(๑) งบประมาณ
(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)
(๒) วัสดุอุปกรณ์การดาเนินงานโครงการ
(๓) บุคลากร
(ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ)
(๔) องค์ความรู้
(ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน/การด าเนิ น งาน
ตามเทคนิควิชาการ)
(๕) อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต
ดี หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด
พอใช้ หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยัง
สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในภาพรวม
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญ ที่ควร
นาไปปรับปรุง
หน้า ๔๔

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
กระบวนการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
(๑) การบริ หารแผนงาน/โครงการตามก าหนด
ระยะเวลา
(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ
(๓) การดาเนินงานอื่น ๆ
ภาพรวมของกระบวนการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/การดาเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ดี หมายถึ ง การด าเนิ น งานตามโครงการแล้ ว เสร็ จ ตามก าหนดระยะเวลา/โดยอาจมี บ างกิ จ กรรม
ดาเนิน การไม่เป็ น ไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด แต่ยังสามารถดาเนินโครงการแล้ ว เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานกาหนดเล็กน้อย/มีกิจกรรม
ดาเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด และส่งผลให้การดาเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้มาก/การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐
แบบประเมินผล ป.คก. ๔ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต

ผลการ
ดาเนินงาน

ความสาเร็จระดับผลผลิต
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือ มีความสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือ มีความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ - ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนิ นงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย/ตัว ชี้วัดผลผลิ ตที่กาหนดเล็กน้อย หรือมี
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือมีความสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

หน้า ๔๕

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๕ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ
ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลลัพธ์

ผลการ
ดาเนินงาน

ความสาเร็จระดับผลลัพธ์
ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
ดีเด่น หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
แบบประเมินผล ป.คก. ๖ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก* ผลกระทบทางลบ*
(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี
(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่
โครงการ
(๗) ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)
ภาพรวมของผลกระทบโครงการ
หมายเหตุ
- ผลกระทบทางบวก*
เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
- ผลกระทบทางลบ*
เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ

หน้า ๔๖

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/
อุปสรรค

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๗ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ
ประเด็น
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงาน
(๑) ความสาเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณ
ที่ใช้ดาเนินโครงการ
(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
(๓) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
โดยใช้งบประมาณการดาเนินโครงการเท่าหรือใกล้เคียงกัน
ภาพรวมการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ
แบบประเมินผล ป.คก. ๘ : สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๑) การดาเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
(๒) การดาเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญต่อ
การดาเนินโครงการในเรื่องสาคัญด้านใดบ้าง และมีผลต่อการดาเนิน
โครงการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
(๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
มีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การดาเนินงานบรรลุตามแผนงานที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
(๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ เกิดประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการนี้มากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญโดยภาพรวมจากการดาเนินงานตาม
โครงการคือปัญหาด้านใด มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการดาเนินการ
อย่างไร
(๖) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้องนาเสนอหน่วยงานกลาง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น
(๘) ประเด็ นและข้ อเสนอแนะ ที่จะน าเสนอต่อนายกรั ฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย
(๙) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า ๔๗

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
การรายงานครั้งที่ ๒
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง ในกลุ่ม แผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ช าติ คือ การดาเนินงานภายใต้น โยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณา
การตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้ องกับ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด จานวน
๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง จากแบบ
ประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ มาดาเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้
กลุ่มประเภทโครงการ
รายงานผลการดาเนินการ
การวิเคราะห์ผล
การดาเนินงาน
- กลุ่ ม แผนงาน/โครงการ - รายงานเป็ นภาพรวมของกลุ่ มกระทรวง - วิเคราะห์ ผ ลการดาเนิน งานให้ เป็ น
ประเภทที่ ๑ : แผนงาน/ โดยใช้ข้อมูลจาก ค.ต.ป. ประจากระทรวง ภาพรวมของกลุ่มกระทรวง
โครงการตามยุ ทธศาสตร์ ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘
ชาติ
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน โดยจะต้อง
- กลุ่มแผนงาน/โครงการ สะท้อนการดาเนินงานให้ครบในทุกมิติ ตาม
ประเภทที่ ๒ : แผนงาน แบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘
สาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
- การรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม - การวิเคราะห์ผลจากการดาเนินงาน
กระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึงภาพของ สามารถวิเคราะห์ผล เพื่อแสดงข้อมูล
การบู ร ณาการงานทั้ ง หมดของ ค.ต.ป. ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ป ร ะ จ า ก ร ะ ท ร ว ง ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ดาเนินงานของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
- การรายงานผลการด าเนิ น งานของ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของการดาเนินงาน
ระหว่ าง ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงต่ า ง ๆ
โดยอาจกาหนดเป็นกลุ่มหัวข้อในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทารายงานที่เป็น
ภาพรวมของกลุ่มกระทรวง

หน้า ๔๘

- วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ส ะ ท้ อ น ภ า พ ก า ร
วิ เ ค ราะ ห์ ใ ห้ เ ห็ นใน รู ป แบบ ขอ ง
ภาพรวมกลุ่มกระทรวง
- แสดงให้เห็นถึงปัจจัย เงื่อนไขสู่
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
๑. ชื่อกระทรวง.......................................................................................................................................................
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม
๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๕) พื้นที่ดาเนินงาน.......................................................................................................................................
๖) ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ด้าน......................................................................................................................... ...................
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ด้าน........................................................................................................................................... .
 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................ ............
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน....................................................................................................... ........
 แผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง ด้าน............................................................................. .....
 อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. .................
๔. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่กลุ่มกระทรวงคัดเลือก และ กระทรวงได้รับงบประมาณดาเนินงานภายใต้
แผนงานนั้น (แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ลักษณะที่ ๒)
............................................................................................................................................................................
๕. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ประจากระทรวง คัดเลือกเพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผล
(แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ลักษณะที่ ๒) (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................
๖. รายชื่อจังหวัดทีค่ าดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี)
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ...........................................................................................................
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................

หน้า ๔๙

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้าน............................................................................................................................
๒. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่กลุ่มกระทรวงคัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๒)
(๑) แผนงานบูรณาการ............................................................................................................... .................
รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณดาเนินงานภายใต้แผนงาน
..............................................................................................................................................................
(๒) แผนงานบูรณาการ................................................................................................................................
รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณดาเนินงานภายใต้แผนงาน
..............................................................................................................................................................
๓. รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี)
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ...........................................................................................................
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................
กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
๑. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม
๒. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๕) พื้นที่ดาเนินงาน.......................................................................................................................................
๖) ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ด้าน............................................................................................................................................
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ด้าน......................................................................................................................... ...................
 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................. ...........
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน...............................................................................................................
 แผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง ด้าน.................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................ ...................

หน้า ๕๐

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่..............................................................................................................
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม
๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๕) พื้นที่ดาเนินงาน......................................................................................................................................
๖) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้อง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ด้าน............................................................................................................................................
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ด้าน............................................................................................................................................
 นโยบายรัฐบาล ด้าน........................................................................................................................
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้าน.................................................................................................... ........
 แผนพัฒนาจังหวัด ด้าน...................................................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. .................
๔. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๒)
๑) แผนงานบูรณาการ............................................................................................................... .......................
รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณดาเนินงานภายใต้แผนงาน
....................................................................................................................................................................
๒) แผนงานบูรณาการ......................................................................................................................................
รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณดาเนินงานภายใต้แผนงาน
....................................................................................................................................................................
๕. รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ...........................................................................................................
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................

หน้า ๕๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
สาหรับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
๑. ชื่อกระทรวง....................................................................................................................................
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ /กิจกรรม
๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ...............................................................................................................................
๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท
๗) ระยะเวลาดาเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................
๘) พื้นที่ดาเนินงาน......................................................................................................................................
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาดาเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน.................................................................................................................
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ด้าน............................................................................................................................................
 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................ ............
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน...............................................................................................................
 แผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง ด้าน..................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................
๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
(๑) ...................................................................................................................................................
(๒) ......................................................................................................................................................
๑๑) ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (ถ้ามี)
(๑) ...................................................................................................................................................
(๒) ......................................................................................................................................................
๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต
๔. รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี)
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................

หน้า ๕๒

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
สาหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๑.

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่..............................................................................................................

๒.

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ /กิจกรรม

๓.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ...............................................................................................................................
๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท
๗) ระยะเวลาดาเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................
๘) พื้นที่ดาเนินงาน......................................................................................................................................
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาดาเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน........................................................................................................ .........
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ด้าน......................................................................................................................... ...................
 นโยบายรัฐบาล ด้าน........................................................................................................................
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้าน.................................................................................................... ........
 แผนพัฒนาจังหวัด ด้าน...................................................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........
๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
(๑) .........................................................................................................................................................
(๒) .........................................................................................................................................................
๑๑) ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (ถ้ามี)
(๑) .........................................................................................................................................................
(๒) .........................................................................................................................................................
๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต

๔.

รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................

หน้า ๕๓

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ค ๓/ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๒. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ/กิจกรรม
๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม..............................................................................................
๓) หน่วยงานผู้ดาเนินการ/หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ถ้ามี).....................................................................
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ...............................................................................................................................
๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท
๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท
๗) ระยะเวลาดาเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................
๘) พื้นที่ดาเนินงาน......................................................................................................................................
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาดาเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน.................................................................................................................
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ด้าน............................................................................................................................................
 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................ ............
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน...............................................................................................................
 แผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง ด้าน..................................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................
๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
(๑) ......................................................................................................................................................
(๒) .........................................................................................................................................................
๑๑) ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (ถ้ามี)
(๑) ................................................................................................................................ .......................
(๒) .......................................................................................................................................................
๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต
๔. รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี)
สาหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................

หน้า ๕๔

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายชื่อแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ (ล้านบาท)
(ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง)
๑.๑ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๔๙๐.๙๒๗๐
๑.๒ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒,๖๙๒.๒๘๑๗
๑.๓ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๘๓๑.๒๗๘๐
๑.๔ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
๔,๙๘๐.๑๖๘๒
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
๒.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
๑,๒๐๖.๓๐๘๘
๒.๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓,๕๘๐.๘๑๗๓
๒.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓,๓๕๕.๘๘๐๒
๒.๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑๐๑,๕๐๑.๙๐๑๕
๒.๕ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๔,๙๗๓.๒๖๘๕
๒.๖ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑๖,๓๕๘.๘๐๖๓
๒.๗ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
๕,๔๙๐.๓๕๗๙
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
๓.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
๗,๖๑๔.๖๖๒๔
๓.๒ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๘,๒๔๓.๖๑๔๖
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม)
๔.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๕,๐๓๒.๗๑๖๗
๔.๒ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
๒๗๖.๐๓๘๔
๔.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๒๐๐,๒๓๓.๑๐๙๖
๔.๔ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑,๐๖๕.๐๒๙๕
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
๕.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๕๔๙.๓๘๙๗
๕.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔๖๓.๐๔๑๗
๕.๓ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๕๗,๓๘๖.๘๒๗๓
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
๖.๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕๔๙.๓๙๒๕
๖.๒ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
๗๘๙.๔๔๙๖
๖.๓ แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
๒๓๔.๕๖๔๗
๖.๔ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๓๗,๓๔๓.๗๒๓๘
๖.๕ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
๒๖,๙๙๙.๙๗๐๔
เอกสารอ้างอิง : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน้า ๕๕

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.

รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือก
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
๑. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(แผนงานที่ ๒.๖)

๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(แผนงานที่ ๒.๔)

๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(แผนงานที่ ๕.๓)

๔. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
(แผนงานที่ ๒.๗)

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(แผนงานที่ ๒.๕)

๖. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(แผนงานที่ ๒.๒)

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(แผนงานที่ ๒.๑)

๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(แผนงานที่ ๕.๒)

หน้า ๕๖

การมีส่วนร่วมของกระทรวง
ตามแผนงานบูรณาการ
เจ้าภาพ: วท/วช
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๘
ด้านเศรษฐกิจ: กค กษ คค ทส พณ วท
ด้านสังคม: กก พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห มท ยธ
ด้านบริหารฯ: วช พศ สตช
เจ้าภาพ: คค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๘
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค พณ วท อก
ด้านสังคม: รง ศธ
ด้านความมั่นคงฯ: ด้านบริหารฯ: นร
เจ้าภาพ: กษ/ทส
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๕
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค ดท ทส
ด้านสังคม: ด้านความมั่นคงฯ: มท
ด้านบริหารฯ: เจ้าภาพ: กก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๙
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค ทส
ด้านสังคม: กก วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: มท
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน)
เจ้าภาพ: ดท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๙
ด้านเศรษฐกิจ: กษ ดท พณ
ด้านสังคม: วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร
เจ้าภาพ: อก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๗
ด้านเศรษฐกิจ: พณ วท อก
ด้านสังคม: ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: ยธ
ด้านบริหารฯ: นร
เจ้าภาพ: อก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๔
ด้านเศรษฐกิจ: พณ วท อก
ด้านสังคม: ศธ
ด้านความมั่นคงฯ: ด้านบริหารฯ: เจ้าภาพ: พน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๓
ด้านเศรษฐกิจ: กษ พน วท
ด้านสังคม: ด้านความมั่นคงฯ: ด้านบริหารฯ: -

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

แผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือก
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม
๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
(แผนงานที่ ๓.๑)

การมีส่วนร่วมของกระทรวง
ตามแผนงานบูรณาการ
เจ้าภาพ: พม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๗
ด้านเศรษฐกิจ: วท
ด้านสังคม: พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: ยธ
ด้านบริหารฯ: ๒. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
เจ้าภาพ: กก
(แผนงานที่ ๒.๗)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๙
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค ทส
ด้านสังคม: กก วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: มท
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน)
๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เจ้าภาพ: รง/พม
(แผนงานที่ ๑.๓)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๒
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค
ด้านสังคม: กก พม รง สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กต มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช ปปง
๔. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เจ้าภาพ: พม
(แผนงานที่ ๔.๔)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๕
ด้านเศรษฐกิจ: คค วท
ด้านสังคม: พม รง สธ
ด้านความมั่นคงฯ: ด้านบริหารฯ: ๕. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เจ้าภาพ: ศธ
(แผนงานที่ ๓.๒)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๕
ด้านเศรษฐกิจ: วท
ด้านสังคม: พม ศธ
ด้านความมั่นคงฯ: มท
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน)
สตช
๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
เจ้าภาพ: สธ
(แผนงานที่ ๔.๓)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๓
ด้านเศรษฐกิจ: กค
ด้านสังคม: รง สธ
ด้านความมั่นคงฯ: ด้านบริหารฯ: ๗. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
เจ้าภาพ: ทส
(แผนงานที่ ๔.๒)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๖
ด้านเศรษฐกิจ: กค กษ ทส
ด้านสังคม: พม
ด้านความมั่นคงฯ: มท
ด้านบริหารฯ: นร
หน้า ๕๗

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

แผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือก
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(แผนงานที่ ๑.๒)

การมีส่วนร่วมของกระทรวง
ตามแผนงานบูรณาการ
เจ้าภาพ: นร/ศอบต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๗
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค พณ
ด้านสังคม: กก พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห กต มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร ศอบต สตช พศ
๒. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เจ้าภาพ: วท/วช
(แผนงานที่ ๒.๖)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๘
ด้านเศรษฐกิจ: กค กษ คค ทส พณ วท
ด้านสังคม: กก พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห มท ยธ
ด้านบริหารฯ: วช พศ สตช
๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
เจ้าภาพ: รง/พม
(แผนงานที่ ๑.๓)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๒
ด้านเศรษฐกิจ: กษ คค
ด้านสังคม: กก พม รง สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กต มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช ปปง
๔. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เจ้าภาพ: ยธ
(แผนงานที่ ๑.๔)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๐
ด้านเศรษฐกิจ: ด้านสังคม: พม รง ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช ปปง
๕. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เจ้าภาพ: ยธ
(แผนงานที่ ๖.๒)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๔
ด้านเศรษฐกิจ: ด้านสังคม: ด้านความมั่นคงฯ: มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช
๖. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
เจ้าภาพ: นร/มท
(แผนงานที่ ๑.๑)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๖
ด้านเศรษฐกิจ: ด้านสังคม: พม รง ศธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห มท
ด้านบริหารฯ: นร

หน้า ๕๘

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

แผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือก
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๑. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(แผนงานที่ ๖.๑)

๒. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(แผนงานที่ ๒.๖)

๓. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(แผนงานที่ ๖.๒)

๔. แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
(แผนงานที่ ๖.๓)

หน้า ๕๙

การมีส่วนร่วมของกระทรวง
ตามแผนงานบูรณาการ
เจ้าภาพ: ปปท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๔
ด้านเศรษฐกิจ: คค พน วท
ด้านสังคม: พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช ปปง ปปท
เจ้าภาพ: วท/วช
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๑๘
ด้านเศรษฐกิจ: กค กษ คค ทส พณ วท
ด้านสังคม: กก พม รง วธ ศธ สธ
ด้านความมั่นคงฯ: กห มท ยธ
ด้านบริหารฯ: วช พศ สตช
เจ้าภาพ: ยธ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๔
ด้านเศรษฐกิจ: ด้านสังคม: ด้านความมั่นคงฯ: มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร สตช
เจ้าภาพ: นร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = ๕
ด้านเศรษฐกิจ: พณ
ด้านสังคม: รง
ด้านความมั่นคงฯ: มท ยธ
ด้านบริหารฯ: นร

