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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๑ 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารเพ่ือติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ส่วนราชการด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
สามารถน าข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่น าเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายจะเป็นข้อมูลส าคัญ  
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ      
ให้เกิดข้ึนกับสาธารณชนต่อการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบ
และก ากับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริหารงาน 

การด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นการด าเนินการตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ค.ต.ป. ได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด โดยมีส่วนราชการระดับกรม กระทรวง และจังหวัด
สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อ     
ผลการด าเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและก ากับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะน าไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมุ่งเน้น     
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ ๒๕ 
แผนงานและแผนงานอ่ืน ๆ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน การด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว     
จะช่วยสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การ
ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริม
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยมรีายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 
  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒ 

๑. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมีห้วงการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”            
ซึ่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการของ 
ส่วนราชการและจังหวัด ดังนี้ 

๑.๑ ประเภทแผนงาน/โครงการ  
๑.๑.๑ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ        
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจ าปีที ่ค.ต.ป. ก าหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตาม
ลักษณะการด าเนินงานเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้  

๑) ลักษณะที่ ๑ : การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด 
การคัดเลือกโครงการเพ่ือด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในลักษณะที่ ๑ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด และแผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวงและจังหวัด โดยให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวนอย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรมตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
น ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยโครงการต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโครงการที่อยู่ ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณและได้รับ
งบประมาณสูงในการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการด าเนินงาน หรือ 

(๒) เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ได้รับ
งบประมาณสูงในการด าเนินงาน และเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการด าเนินงาน หรือ 

(๓) เป็นโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ หรือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีความร่วมมือกัน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ หรือ 

(๔) เป็นโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ หรือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในขอบเขตการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลทั้ง ๑๑ ด้าน 
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๒) ลักษณะที่ ๒ : การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี จ านวน ๒๕ 
แผนงาน (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก (ล าดับที่ ๙) “รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”) โดยให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกแผนงานบูรณาการ จ านวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน ส าหรับใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของส่วนราชการ 
และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการมาด าเนินการ จ านวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน ส าหรับใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงานตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน 
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

พิจารณาคัดเลือกแผนงานเพ่ือน ามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
(๑) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ร่วมกันพิจารณา

คัดเลือกแผนงานบูรณาการตามกลุ่มรายชื่อแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ก าหนดให้ ซึ่งกลุ่มรายชื่อแผนงานบูรณาการ
ดังกล่าวที่ก าหนดให้คัดเลือก พิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับกลุ่มกระทรวง ความครอบคลุมของ             
การประเมินผลภาพรวมแผนงานบูรณาการ จ านวนกระทรวงในกลุ่มที่มีส่วนร่วม งบประมาณที่ได้รับ และการด าเนินงาน
ของกลุ่มกระทรวงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ อ.ค.ต.ป. แต่ละกลุ่มกระทรวงพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ 
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก (ล าดับที่ ๑๐) “รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพ่ือใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป.  
กลุ่มกระทรวง” โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และปัญหาส าคัญที่เห็นควร
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งสามารถสะท้อนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศท้ังภารกิจด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินและด้านการปฏิรูปประเทศ 

(๒) แผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจารณาคัดเลือก ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงานบูรณาการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : 
โครงการส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

(๓) ยกเว้นการคัดเลือกแผนงานบูรณาการ ดังต่อไปนี้  
๓.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

(แผนงานที่ ๔.๑) เนื่องจากเป็นแผนงานที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกเพ่ือด าเนินงานตามแผน  
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 

๓.๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (แผนงานที่ ๕.๑) 
เนื่องจากเป็นแผนงานที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกเพ่ือด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 

๓.๓) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนงานที่ ๖.๔) เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่การด าเนินงานของ ค.ต.ป.  

๓.๔) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (แผนงานที่  ๖.๕) เนื่องจากเป็นโครงการที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ท าหน้าที่ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้วยแล้ว 
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(๔) กรณี ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง บางกระทรวง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการที่กลุ่มกระทรวงได้พิจารณาคัดเลือก ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ดังกล่าว       
ต้องคัดเลือกแผนงานบูรณาการที่กระทรวงได้รับงบประมาณ มาด าเนินการ จ านวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน 

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม และ ๑ แผนงาน) ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป.        
กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด แจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมและแผนงานที่ได้พิจารณาคัดเลือก           
ให้ ค.ต.ป. ทราบ ตามแบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  
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 : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด    
เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี    
ที่ ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ส่วนราชการและจังหวัดด าเนินการ จ านวน ๑ แผนงาน และเป็นแผนงาน 
Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบาย ซึ่งจะก าหนดให้ด าเนินการในทุกกระทรวงและทุกกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็น
การประเมินผลภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ทั้งในมิติพ้ืนที่และมิติภารกิจ  รวมถึงเป็นการพัฒนากลไก        
การด าเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ต.ป. ได้ก าหนดแผนงาน  
Top Down เพ่ือให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการ จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ 
(แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) ของส่วนราชการ จะเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง     
ที่เกี่ยวข้อง กับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ส่วนการด าเนินการของจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ท าหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ ค.ต.ป. ต่อไป โดยก าหนดให้ อ.ค.ต.ป.   
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ท าหน้าที่ในการบูรณาการและเป็นเจ้าภาพในการประสานงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง  อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด เพ่ือบูรณาการข้อมูลและกลไกการด าเนินงานตาม
แผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ได้คัดเลือกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๑.๓ กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะสามารถสะท้อน
ประเด็นความยั่งยืนของโครงการ ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด หรือ แผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง/จังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและ
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม จ านวนอย่างน้อย ๒ 
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
(๑) โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือก ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง 
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 
ด าเนินงานแล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และ 

(๔) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ต้องมีงบประมาณ (เฉพาะงบลงทุน) ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
(๕) กรณี ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดใด ไม่สามารถคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ข้อ (๔) ได้ ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่มีงบประมาณ (เฉพาะงบลงทุน) ต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาทมาด าเนินการได้ และแจ้งเหตุผล ความจ าเป็นที่ไม่
สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ให้ ค.ต.ป. ทราบ 

(๖) กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เป็นผู้คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม จ านวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ (๑) – (๕) ข้างต้น 

ทั้งนี้ โครงการในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ (จ านวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม) ให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด แจ้งรายชื่อโครงการและแผนงานที่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ค.ต.ป. ทราบ ตามแบบรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ แบบ ค ๓/ส่วนราชการ   
ไม่สังกัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑.๒ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการ ค.ต.ป. ได้ก าหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ใน ๓ ระยะ คือ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ 

(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ก่อนเริ่มโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการ
ประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

๑) ความจ าเป็นของโครงการ 
๒) ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 
๓) ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
๔) ความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระหว่างด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
๑) เพ่ือประเมินความพร้อมของทรัพยากรการบริหาร ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ 

ทั้งในเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
๒) เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ ว่ามีความถูกต้อง 

เหมาะสมเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
๓) เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อได้ด าเนินโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อน า

ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หลังสิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) เพ่ือประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด 
๒) เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข สานต่อ 

หรือยุติโครงการ 
๓) การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด เพ่ือให้ทราบในสิ่งที่คาดหวัง และ     

ไม่คาดหวังที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
๔) การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

เพ่ือตรวจติดตามความคงอยู่ การพัฒนา และผลสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการ  
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๒. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ (๔) ก าหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย” ดังนี้ 

๑. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ค.ต.ป. ได้ก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานของ ค.ต.ป. ให้มีประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงาน โดยก าหนดรอบการรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

รายงานครั้งที่  ๑ ก าหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 

รายงานครั้งที่  ๒ ก าหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การด าเนินงานภายใต้
แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน 
๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) รวมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 

๒. ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน 
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.  ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. 

กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
๑) ส่วนราชการระดับกรม 

ระยะเวลา การรายงาน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ 
ตามที่ ค.ต.ป. 
ร้องขอ 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่  ๑ : แผนงาน /โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด า เนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 

- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ส่วนราชการระดับ
กรม 

ค .ต .ป .  ประจ า
กระทรวง 
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๒) ส่วนราชการระดับกระทรวง 
ระยะเวลา การรายงาน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ 

ตามที่ ค.ต.ป. 
ร้องขอ 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่  ๑ : แผนงาน /โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด า เนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 

- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ส า นั ก ง านปลั ด 
กระทรวง 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

 
๓) ส่วนราชการประจ าจังหวัด/ส านักงานจังหวัด 

ระยะเวลา การรายงาน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ 
ตามที่ ค.ต.ป. 
ร้องขอ 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่  ๑ : แผนงาน /โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด า เนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 

- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ส านักงานจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

 
๔) ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ 

ระยะเวลา การรายงาน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ 
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ :     

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ 
- ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด 
- ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (ส าเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด
(ส าเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
- ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล 
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
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ระยะเวลา การรายงาน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ :     

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ 
- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง 
- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
จังหวัด 

- ค.ต.ป. ๑ ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล 
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ :     
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ 

- ค.ต.ป. - คณะรัฐมนตรี 
- นายกรัฐมนตรี 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 
- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รายงานผลการติ ดตาม  ต รวจสอบ  และ
ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : 
แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด 

- ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ๑ ชุด 
- ปลัดกระทรวง ๑ ชุด (ส าเนา)
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๑ ชุด
(ส าเนา) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
- ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล 
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 
- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รายงานผลการติ ดตาม  ต รวจสอบ  และ
ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : 
แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด 

- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง 
- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
จังหวัด 

- ค.ต.ป. ๑ ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล 
- ประธาน ค.ต.ป. ๑ ชุด (ส าเนา) 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวง/จังหวัด 
- การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รายงานผลการติ ดตาม  ต รวจสอบ  และ
ประเมินผลกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : 
แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด 

- ค.ต.ป. - คณะรัฐมนตรี 
- นายกรัฐมนตรี 
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หน้า ๙ 

๓. การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

๑) ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จัดส่งผลการ
ประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งแบบประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
และแบบประเมินตนเองส าหรับกรรมการ/อนุกรรมการดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

ครั้งที่ ๒ จัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ    
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการด าเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน 
๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

๒) ส าหรับ ค.ต.ป. ให้จัดท าเฉพาะการประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการ ๑ ชุดเท่านั้น      
โดยจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ จัดส่งพร้อมกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

ครั้งที่ ๒ จัดส่งพร้อมกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ    
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และการด าเนินงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับ    
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการต่อไป 
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แผนภาพแสดงกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับส่วนราชการ  
  

ครม. 
รมต. 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
(๒๐ คณะ) 

ค.ต.ป. 

อ.ค.ต.ป.  
กลุ่มจังหวัด 
(๔ คณะ) 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

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

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

คณะที่ ๑ 

คณะที่ ๒ 

คณะที่ ๓ 

คณะที่ ๔ 

อ.ค.ต.ป.  
กลุ่มกระทรวง 

(๔ คณะ) 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ  
- ส านั กงานพระพุ ทธศาสนา

แห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
- ราชบัณฑิตยสถาน 
- ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่ อ ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ส านักราชเลขาธิการ 
- ส านักพระราชวัง 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 
- ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนใต้ 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  กระทรวงกลาโหม 
  กระทรวงการต่างประเทศ 
  กระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงยุติธรรม 

  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
  กระทรวงแรงงาน 
  กระทรวงวัฒนธรรม 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงสาธารณสุข 

  กระทรวงการคลัง 
  กระทรวงเกษตรฯ 
  กระทรวงคมนาคม 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ 
  กระทรวงทรัพยากรฯ 
  กระทรวงพลังงาน 
  กระทรวงพาณิชย์ 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ด้านบรหิารและส่วน
ราชการไมส่ังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านความมั่นคงและ
การต่างประเทศ 
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แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับส่วนราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพรวม 
 
 
 
 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

 
 
 
 
 

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 
 
 
 

เสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมทั้งส าเนาให้
ปลัดกระทรวง  ประธาน ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ใน
เวลาเดียวกัน 

อ.ค.ต.ป.  
กลุ่มกระทรวง 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ 

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐ 

ส่วนราชการ 
ระดับกรม 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 
 
 
 
 
ส าเนาให้ประธาน ค.ต.ป. ในเวลาเดียวกนั 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 

ค.ต.ป.  

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ 
ค.ร.ม.  

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ 

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

ตามที่ ค.ต.ป. ร้องขอ 

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
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หน้า ๑๒ 

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับจังหวัด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตามที่ อ.ค.ต.ป. ร้องขอ 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ 

ตามที่ อ.ค.ต.ป. ร้องขอ 

ส านักงานจังหวัด ส่วนราชการ 
ประจ าจังหวัด 

ภาพรวม 
- การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

 
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

 
- การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ภาพรวม 
- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ 

- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 

รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ค.ร.ม.  

ค.ต.ป.  

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

ประธาน ค.ต.ป.  
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๓. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด 

๑. ส่วนราชการระดับกรม กระทรวง จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้ 
กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเป็นกรม 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑  ถนนนครปฐม เขตดุสิต  กทม. ๑๐๓๐๐ 

กระทรวงกลาโหม 
 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงกลาโหม 
(ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) ชั้น ๕ 
กองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เลขที่ ๑๒๗      
ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

กระทรวงการคลัง 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง พระราม ๖ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

กระทรวงการต่างประเทศ 
 

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กทม. ๑๐๑๐๐ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๓ ถนนราชด าเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 
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กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเป็นกรม 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

กระทรวงคมนาคม 
 

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

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. ๑๐๒๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

กระทรวงพลังงาน 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพลังงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ ๒๑-๒๒  
เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

กระทรวงพาณิชย์ 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๔๔/๑๐๐ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ๑ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐ 

กระทรวงยุติธรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงยุติธรรม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A  
ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่  กทม. ๑๐๒๑๐ 

กระทรวงแรงงาน 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงแรงงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม.  ๑๐๔๐๐ 
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หน้า ๑๕ 

กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเป็นกรม 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี  เขตบางพลัด 
กทม.  ๑๐๗๐๐ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี 
กทม. ๑๐๔๐๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชด าเนินนอก  
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

กรรมการและเลขานุการ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี ๖ 
เขตราชเทวี  กทม.  ๑๐๔๐๐ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ราชบัณฑิตยสถาน 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ส านักราชเลขาธิการ 
 ส านักพระราชวัง 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการ 
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  
ส านักงบประมาณ ถนนพระรามที ่๖  แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
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หน้า ๑๖ 

๒. ส่วนราชการประจ าจังหวัดจัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้ 
จังหวัด ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ 
ส านักตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าพูนจังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ 
ส านักตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด
บึงกาฬ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 

อนุกรรมการและเลขานุการ  
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ 
ส านักตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล  

อนุกรรมการและเลขานุการ  
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ 
ส านักตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม.  
๑๐๓๐๐ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๑๗ 

๔. รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ก าหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยให้ใช้รูปแบบการรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล  
ภาคราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปไดด้ังนี้ 

๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๑) 
(๑) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ

ประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง      
(แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ        
กลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง) 

(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ        
กลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด) 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๒) 
(๑) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ 

: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง (แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) 

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ 
: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) 
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง) 

(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ 
: แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) 
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด) 

ทั้งนี้ แบบการรายงานผลครั้งที่ ๑ – ๒ ของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มจังหวัด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๑๘ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๑๙ 

ภาคผนวก 
 

๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที ่๑) 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที ่๒) 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด 

๓. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 

๕. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด)  
แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. จังหวัด 

๖. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด)  
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 

๗. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) 

 ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง  แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
 ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด  แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

๘. แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

 ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด  แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
 กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

แบบ ค ๓/ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 

๙. รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐. รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
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หน้า ๒๑ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง  
 

๑. ชื่อกระทรวง................................................................................................ .............................................................. 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง  
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
๒.๒ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒.๓ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินโครงการในอดีต 

๑. รายละเอียดของโครงการ 
๒. ผลการด าเนินโครงการในอดีต 
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
 (โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ) 

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

(๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ (ถ้ามี) 
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ : แบบรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 
แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  

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) 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๒ 

 
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

๕. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในอดีต (ถ้ามี) 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๓ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง 
 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน............................................................................................................................. 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง 
๒.๑ กระทรวงในกลุ่ม...................................................................................... ............................... 
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินโครงการในอดีต 

๑. รายละเอียดโครงการ 
๒. ผลการด าเนินโครงการในอดีต 
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
 (โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ) 

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

(๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ (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) 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๔ 

 
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

๕. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง  

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในอดีต (ถ้ามี) 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๕ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด  
 

๑. อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัดคณะที่.............................................................................................................................. 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด  
๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม.................................................................................  
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ

งบประมาณ (กรมจังหวัด)) 

๓. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินโครงการในอดีต 

๑. รายละเอียดโครงการ 
๒. ผลการด าเนินโครงการในอดีต 
๓. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
 (โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ) 

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
๒. การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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) 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๖ 

 
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

๕. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่คัดเลือกจากทุกหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในอดีต (ถ้ามี) 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๗ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
 

๑. ชื่อกระทรวง................................................................................................ .............................................................. 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง  
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
๒.๒ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒.๓ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ผลงานเด่นที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๓. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ (ถ้ามี) 
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แบบรายงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : 
แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)      
แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ประกอบด้วยแบบประเมินผลตามประเด็น ดังนี้ 

๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑) 
๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒) 
๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ (ป.คก. ๓) 



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๘ 

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. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรค์และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๖. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๗. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๘. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๒๙ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง 
 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้าน............................................................................................................................. 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง 
๒.๑ กระทรวงในกลุ่ม...............................................................................................................  
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๓. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ ๓ การคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ (ถ้ามี) 
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ : แบบรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 
ปี และ การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงาน
ส าคัญตามที่  ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ)             
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๓๐ 

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

๕. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง  
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๓๑ 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด  
 

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

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด  
๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม.................................................................................  
๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ

งบประมาณ (กรมจังหวัด)) 

๓. ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความก้าวหน้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๓. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : แบบรายงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และกลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่ ๒ : แผนงานส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ) แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยแบบประเมินผลตามประเด็น ดังนี้ 

๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑) 
๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒) 
๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ (ป.คก. ๓)  
๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๓๒ 

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. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ด าเนินงาน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 
 
 

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรค์และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 

๕. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม 

๖. การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ) 

๗. ภาคผนวก เอกสารรายละเอียดประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
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หน้า ๓๓ 

แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

 
การรายงานครั้งที่ ๑ 

แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

โครงการที่ก าหนดเพ่ือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ จ านวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. ก าหนด 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) 

โดยให้ด าเนินการตามแบบประเมินผล ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ ดังนี้ 

แบบประเมินผล ป.สก. ๑ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ ผลการประเมิน 

(๑) การด าเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
โครงการเรื่องอะไรบ้าง และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด 

 

(๒) ความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ คือเรื่อง
ใดบ้าง และประสบผลส าเร็จอย่างไร 

 

(๓) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ/ไม่บรรลุผล คือเรื่อง
อะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร 

 

(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ    
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร  

 

(๕) ผลผลิตของโครงการ  เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

 

(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด อย่างไร เมื่อเทียบ
กับงบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ 
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หน้า ๓๔ 

แบบประเมินผล ป.สก. ๒ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์โครงการ ผลการประเมิน 

(๑) การด าเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
และมีการด าเนินการในเรื่องใดบ้าง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

 

(๒) การด าเนินโครงการ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ ใน
เรื่องใดบ้าง และวางแนวทางในการป้องกัน หรือมีการแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ไม่
ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่ 

 

(๓) การด าเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อผู้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด 
อย่างไรบ้าง 

 

(๔) ผลลัพธ์จากโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 

(๕) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินงานตาม
ทางเลือกอ่ืน  ๆเป็นอย่างไร 

 

(๖) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  
มากน้อยเพียงใด อย่างไร  

 

(๗) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย     
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อย่างไรบ้าง 

 

(๘) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือความรุนแรง หรือไม่
อย่างไร และจะสามารถแก้ไข/ป้องกันได้หรือไม่ อย่างไร 

 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ 
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หน้า ๓๕ 

แบบประเมินผล ป.สก. ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ 
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลกระทบโครงการ ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ 

ตามหัวข้อที่ก าหนดในตารางท้ายนี้ ทั้งผลกระทบทางบวก (เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ) และผลกระทบทางลบ 
(เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ) โดยค านึงถึงประเด็นในการประเมินตามแนวทาง ดังนี้ 

(๑) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้หรือไม่ 
(๒) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดข้ึนหรือไม่ 
(๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ หรือไม่ อย่างไร 
(๔) ความรุนแรง และความยั่งยืนของผลกระทบ ทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ   

มีระดับของความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
(๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนมีหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไร 

หากน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาผลกระทบ จากการด าเนินโครงการให้ลดน้อยลงได้ 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลการประเมิน 
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล    
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม    
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม    
(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี    
(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพ้ืนที่โครงการ    
(๗) ผลกระทบด้านอ่ืน  ๆ    

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ผลกระทบโครงการ 
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หน้า ๓๖ 

แบบประเมินผล ป.สก. ๔ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิผลโครงการ 
ระดับการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ มาก ปานกลาง น้อย 

(๑) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีระดับการบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรฐานที่ก าหนดไว้
ตามโครงการ มากน้อยแค่ไหน เพียงใด 

    

(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ในพ้ืนที่โครงการ 
มีระดับของการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการอย่างไร 

    

(๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของ
การด าเนินการในเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

    

(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนพ้ืนที่
โครงการ เป็นอย่างไร  

    

(๕) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่โครงการได้มากน้อย
เพียงใด อย่างไร 

    

(๖) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบกับโครงการ
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/
งบประมาณ/ระยะเวลา/ประโยชน์ที่ได้รับ) มีความคุ้มค่า 
หรือไม่ อย่างไร 

    

ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผลโครงการ    
 

หมายเหตุ 
มาก หมายถึง มากกว่า/ดีกว่า รายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือท่ีคาดหวัง 
ปานกลาง หมายถึง ตรงตาม/เท่ากับ รายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือท่ีคาดหวัง 
น้อย หมายถึง น้อยกว่า/ต่ ากว่า รายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือท่ีคาดหวัง 
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แบบประเมินผล ป.สก. ๕ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ 
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินความยั่งยืนของ

โครงการในประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดในตารางท้ายนี้ โดยการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงในอดีต (ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่าสอดคล้องหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๑.๑.๑ ความย่ังยืนของผลผลิต 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

แผนการบ ารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไว้ในอดีต 

ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง และ
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต 

ในปัจจุบัน 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

๑. .................        
๒. .................        
๓. .................        

หมายเหตุ 
ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ 
หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง 

ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุ
ไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
ในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการด าเนินงาน
ตามแผนการบ ารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ 

ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบ ารุงรักษา พบว่ามี
ข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญที่ควรน าไปปรับปรุง 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๓๘ 

๑.๑.๒ การบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย 

๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ผลลัพธ์อันพึง
ประสงค์จาก

โครงการ 

ระดับความส าเร็จที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ควร

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 

กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายในอดีต 

ระดับการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน 

ข้อค้นพบ/
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
๑. ....................          
๒. ....................          
๓. ....................          

หมายเหตุ 
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้เกินกว่าที่คาดหวัง และ

ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง และยังส่งผล

มาจนถึงปัจจุบัน 
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับพอใช้ อาจจะ

ส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะส่งผล

หรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน 
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หน้า ๓๙ 

๒.๓) การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่สอดคล้องกับโครงการ 
ยุทธศาสตร์/

นโยบายในอดีต 
ที่สอดคล้องกับ

โครงการ 

ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต* 

ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร/์นโยบายในปัจจุบนั** 

ข้อค้นพบ/
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
๑. ............................          
๒. ............................          
๓. ............................          

หมายเหตุ 
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับ

โครงการได้อย่างดีเยี่ยม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด  
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการ

ได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด 
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับ

โครงการได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้ 
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่

สอดคล้องกับโครงการได้ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได ้
 
* ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต หมายถึง ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและ

จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการส าคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

** ยุทธศาสตร์/นโยบายในปัจจุบัน หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายส าคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ๑๑ ด้าน  ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการ
ส าคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๐ 

๑.๑.๓ สรุปความยั่งยืนของโครงการ 
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของโครงการ ผลการประเมิน 

(๑) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ อย่างไร 

 

(๒) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ มีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร 

 

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ยังส่งผลให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร 

 

(๔) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

 

(๕) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่
สอดคล้องกับโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

 

(๖) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร 

 

(๗) ผลผลิตของโครงการและผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ สามารถพัฒนา
ต่อไปในอนาคตได้อีกหรือไม่ อย่างไร 

 

ภาพรวมการประเมินผล ความยั่งยืนของโครงการ  
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หน้า ๔๑ 

แบบประเมินผล ป.สก. ๖ : สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม 

ประเด็นการสรุปผลภาพรวม การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน 

(๑) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ  

(๒) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ  

(๓) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ  

(๔) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ  

(๕) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ  

(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่ส าคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ที่ก าหนด 

 

(๖) เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลในอดีตและปัจจุบัน ว่ามี
ความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 

(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข 

 

(๘) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เสนอหน่วยงานกลาง เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนงาน/
งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย ระเบียบต่าง  ๆ) เป็นต้น 

 

(๙) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย 

 

(๑๐) ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 
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หน้า ๔๒ 

แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
 

การรายงานครั้งที่ ๑ 
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 
 

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง ในกลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ (การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง จากแบบประเมินผล   
ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ มาด าเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้ 
 
กลุ่มประเภทโครงการ รายงานผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ผล 

การด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 

- กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที ่๓ 
(การประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ) 

- รายงานเป็นภาพรวมของกลุ่ ม
กระทรวงโดยใช้ข้อมูลจาก ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวง ตามแบบฟอร์ม
รายงาน ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน โดย
จะต้องสะท้อนการด าเนินงานให้ครบ
ในทุกมิติ ตามแบบรายงาน ป.สก. ๑ 
– ป.สก. ๖ 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ให้ เป็ นภาพรวมของกลุ่ ม
ก ร ะท ร ว ง  จ า แ น ก ต า ม
โครงการที่มีความสอดคล้อง
กันในประเด็นยุทธศาสตร์/
นโยบาย 
 

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

- การรายงานผลการด าเนินงานของ
กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึง
ภาพของการบูรณาการงานทั้งหมด
ของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง  

- การวิเคราะห์ผลจากการ
ด าเนินงาน สามารถวิเคราะห์
ผล เพ่ือแสดงข้อมูลได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น าไปสู่การพิจารณา
ของนายกรั ฐมนตรี 
และคณะรั ฐมนตรี 
เพ่ือเป็นข้อสั่งการเชิง
นโยบาย 

- การรายงานผลการด าเนินงานของ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดง
ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของการ
ด าเนินงานระหว่าง ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวงต่าง ๆ โดยอาจก าหนดเป็น
กลุ่มหัวข้อในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการจัดท ารายงานที่เป็นภาพรวม
ของกลุ่มกระทรวง 

- วิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า กก า ร ด า เ นิ น
โครงการ โดยสะท้อนภาพการ
วิเคราะห์ให้เห็นในรูปแบบ
ของภาพรวมกลุ่มกระทรวง 

 

- แสดง ให้ เห็ นถึ งปั จ จั ย 
เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 
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 แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

 
การรายงานครั้งที่ ๒ 

แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ และ 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๒ : แผนงานส าคัญตามที ่ค.ต.ป. ก าหนด) 
 

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ในการรายงานครั้งที่ ๒ จะประกอบด้วย 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามข้อเสนอของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง/        

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ที่เสนอต่อ ค.ต.ป. ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ ค.ต.ป. 
ก าหนด จ านวน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม และ แผนงานบูรณาการ จ านวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน (การด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด และ การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที ่๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ ค.ต.ป. เป็นผู้ก าหนด (แผนงาน Top Down)

เพ่ือให้ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จ านวน ๑ แผนงาน (จ านวน ๑ แผนงาน จาก ๕ ตัวเลือกแผนงาน คือ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดรูปแบบ และประเด็นการรายงานผล ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ และกลุ่ม
แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด) (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘) ดังนี้ 

(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑) 
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒) 
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/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) 

โดยให้ด าเนินการตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ ดังนี้ 
 
 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๔ 

แบบประเมินผล ป.คก. ๑ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ควรปรับปรุง 
(๑) การก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญ (ยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

   

(๒) การวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน    
(๓) ผลผลิต และการก าหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต    
(๔) ผลลัพธ์ และการก าหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์    
(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ (ก่อนเริ่มด าเนินการ)    
(๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจากโครงการ    
(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ    
(๘) ความพร้อมและการสนับสนุน ด้านวิชาการ/บุคลากร/
อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

   

(๙) ความพร้อมและการสนับสนุนด้านพ้ืนที่ด าเนินการ 
(สภาพพ้ืนที่/สภาวะแวดล้อม/การสนับสนุนจากชุมชน/
ความเพียงพอของทรัพยากรการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง) 

   

(๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย) 

   

(๑๑) อ่ืน ๆ  (ระบุ)    
 
แบบประเมินผล ป.คก. ๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยน าเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร 

ปัจจัยน าเข้าโครงการ/ทรัพยากร 
ความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ 

ของทรัพยากร ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัญหาอุปสรรค 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
(๑) งบประมาณ 
(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม) 

     

(๒) วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานโครงการ      
(๓) บุคลากร 
(ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ) 

     

(๔) องค์ความรู้ 
(ขั้ นตอนการด าเนิ นงาน/การด าเนิ นงาน           
ตามเทคนิควิชาการ) 

     

(๕) อ่ืน ๆ  (ระบุ)      
หมายเหตุ 

ดีมาก หมายถึง การด าเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต 
ดี หมายถึง การด าเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถ

ควบคุมได้ทั้งหมด 
พอใช้ หมายถึง การด าเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยัง

สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการในภาพรวม 
ควรปรับปรุง หมายถึง การด าเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยส าคัญที่ควร

น าไปปรับปรุง  
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แบบประเมินผล ป.คก. ๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

กระบวนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/

ปัญหาอุปสรรค ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
(๑) การบริหารแผนงาน/โครงการตามก าหนด
ระยะเวลา 

     

(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ      
(๓) การด าเนินงานอ่ืน  ๆ      
ภาพรวมของกระบวนการด าเนินงาน      
หมายเหตุ 

ดีมาก หมายถึง การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา/การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 

ดี หมายถึงการด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา/โดยอาจมีบางกิจกรรม
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนก าหนด แต่ยังสามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

พอใช้ หมายถึงการด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานก าหนดเล็กน้อย/มีกิจกรรม
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนก าหนด และส่งผลให้การด าเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนดเล็กน้อย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ควรปรับปรุง หมายถึง การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้มาก/การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
แบบประเมินผล ป.คก. ๔ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด
ระดับ

ผลผลิต 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จระดับผลผลิต ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัญหา/อุปสรรค ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

        
        
        
        
หมายเหตุ 

ดีมาก หมายถึงมีผลการด าเนินงานส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนด หรือ มีความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป 

ดี หมายถึงมีผลการด าเนินงานส าเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนด หรือ มีความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ - ๘๐ 

พอใช้ หมายถึงมีผลการด าเนินงานส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดเล็กน้อย หรือมี
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐ 

ควรปรับปรุง หมายถึง มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนด หรือมีความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๖ 

แบบประเมินผล ป.คก. ๕ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ผลลัพธ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จระดับผลลัพธ์ ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ 
ปัญหา/อุปสรรค ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

        
        
        
หมายเหตุ 

ดีเด่น หมายถึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ 
ดีมาก หมายถึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐ 
ดี หมายถึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐ 
พอใช้ หมายถึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐ 
ควรปรับปรุง หมายถึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

 
แบบประเมินผล ป.คก. ๖ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ 

 
ผลกระทบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/
อุปสรรค ผลกระทบทางบวก* ผลกระทบทางลบ* 

(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล    
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม    
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม    
(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี    
(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพ้ืนที่
โครงการ 

   

(๗) ผลกระทบด้านอ่ืน  ๆ(ระบุ)    
ภาพรวมของผลกระทบโครงการ    
หมายเหตุ 

-  ผลกระทบทางบวก* เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ 
-  ผลกระทบทางลบ* เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๗ 

แบบประเมินผล ป.คก. ๗ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ 
ประเด็น ประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน 

 
(๑) ความส าเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินโครงการ 

 

(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ 

 

(๓) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
โดยใช้งบประมาณการด าเนินโครงการเท่าหรือใกล้เคียงกัน 

 

ภาพรวมการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ 
 
 

 
แบบประเมินผล ป.คก. ๘ : สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม 

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการด าเนินงาน 
 

(๑) การด าเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร 

 

(๒) การด าเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญต่อ
การด าเนินโครงการในเรื่องส าคัญด้านใดบ้าง และมีผลต่อการด าเนิน
โครงการอย่างไร รวมทั้งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

 

(๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ   
มีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การด าเนินงานบรรลุตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 

(๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ เกิดประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง ชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่โครงการได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการนี้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

 

(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่ส าคัญโดยภาพรวมจากการด าเนินงานตาม
โครงการคือปัญหาด้านใด มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการด าเนินการ
อย่างไร 

 

(๖) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

 

(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้องน าเสนอหน่วยงานกลาง เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย 
ระเบียบต่าง  ๆ) เป็นต้น 

 

(๘) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย 

 

(๙) ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 
 

 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๘ 

แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
 

การรายงานครั้งที่ ๒ 
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด) 

 
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง ในกลุ่มแผนงาน/

โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณา
การตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด จ านวน 
๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง จากแบบ
ประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ มาด าเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้ 

กลุ่มประเภทโครงการ รายงานผลการด าเนินการ การวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงาน 

- กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่  ๑ : แผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์
ชาติ  
- กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ประเภทที่  ๒ : แผนงาน
ส าคัญตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
 

- รายงานเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวง
โดยใช้ข้อมูลจาก ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยจะต้อง
สะท้อนการด าเนินงานให้ครบในทุกมิติ ตาม
แบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ 
 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้เป็น 
  ภาพรวมของกลุ่มกระทรวง 
 

- การรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม
กระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึงภาพของ
การบูรณาการงานทั้งหมดของ ค.ต.ป. 
ป ร ะจ า ก ร ะทร ว ง  ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ด าเนินงานของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
 

- การวิเคราะห์ผลจากการด าเนินงาน 
สามารถวิเคราะห์ผล เพ่ือแสดงข้อมูล
ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- การรายงานผลการด าเนินงานของ  
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของการด าเนินงาน
ระหว่าง ค.ต.ป.ประจ ากระทรวงต่าง ๆ 
โดยอาจก าหนดเป็นกลุ่มหัวข้อในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานที่เป็น
ภาพรวมของกลุ่มกระทรวง 
 

- วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โ ค ร งก า ร  โ ดย สะท้ อนภ าพกา ร
วิ เ ค ร าะห์ ใ ห้ เ ห็ น ใน รู ป แบบของ
ภาพรวมกลุ่มกระทรวง 

 - แสดงให้เห็นถึงปัจจัย เงื่อนไขสู่
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๔๙ 

แบบ ค ๑/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด) 
ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

 

๑. ชื่อกระทรวง.................................................................................................................... ................................... 

๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท 

๕) พื้นที่ด าเนินงาน....................................................................................................................................... 
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....................................................................................................... ........ 
 แผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง ด้าน............................................................................. ..... 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ................. 

๔. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่กลุ่มกระทรวงคัดเลือก และ กระทรวงได้รับงบประมาณด าเนินงานภายใต้
แผนงานนั้น (แผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ ลักษณะท่ี ๒) 
........................................................................................................................................................................ .... 

๕. รายชื่อแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง คัดเลือกเพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(แผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ ลักษณะท่ี ๒) (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................ 

๖. รายชื่อจังหวัดทีค่าดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี) 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ........................................................................................................... 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๐ 

แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด) 
ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 

 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้าน............................................................................................................................ 

๒. รายช่ือแผนงานบูรณาการที่กลุ่มกระทรวงคัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๒) 
(๑) แผนงานบูรณาการ............................................................................................................... ................. 

รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานภายใต้แผนงาน 

.............................................................................................................................................................. 

(๒) แผนงานบูรณาการ................................................................................... ............................................. 
รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานภายใต้แผนงาน 

.............................................................................................................................................................. 

๓. รายช่ือจังหวัดที่คาดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี) 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ........................................................................................................... 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................ 

กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม 

๒. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท 

๕) พื้นที่ด าเนินงาน....................................................................................................................................... 
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................................................................................................. .............. 
 แผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง ด้าน.................................................................................  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................ ................... 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๑ 

แบบ ค ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๒ : แผนงานส าคัญตามท่ี ค.ต.ป. ก าหนด) 
ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่.............................................................................................................. 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๑) ............................โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท  

๕) พื้นที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................. ................. 

๔. รายช่ือแผนงานบูรณาการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคัดเลือก (โครงการประเภท ๑.๒) 
๑) แผนงานบูรณาการ............................................................................................................... ....................... 

รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานภายใต้แผนงาน 

.................................................................................................................................................................... 

๒) แผนงานบูรณาการ......................................................................................................................................  

รายชื่อกระทรวงในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานภายใต้แผนงาน 

....................................................................................................................................................................  

๕. รายช่ือจังหวัดที่คาดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ ........................................................................................................... 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ ............................................................................................................ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๒ 

แบบ ค ๓/ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

ส าหรับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
 

๑. ชื่อกระทรวง.................................................................................................................................... 

๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ...............................................................................................................................  

๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท 

๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท 

๗) ระยะเวลาด าเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................  
๘) พื้นที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................... 
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน.................................................................................................................  

 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ด้าน............................................................................ ................................................................  

 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................ ............ 
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน...............................................................................................................  
 แผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง ด้าน..................................................................................  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................  
๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 

(๑) ................................................................................................................................................... 
(๒) ...................................................................................................................................................... 

๑๑) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (ถ้ามี) 
(๑) ................................................................................................................................................... 
(๒) ...................................................................................................................................................... 

๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต 

๔. รายช่ือจังหวัดที่คาดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี) 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................ 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๓ 

แบบ ค ๓/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

ส าหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่.............................................................................................................. 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ............................................................................................................................... 
๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท 

๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท 

๗) ระยะเวลาด าเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................  
๘) พื้นที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................... 
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน........................................................................................................ ......... 
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ด้าน......................................................................................................................... ................... 
 นโยบายรัฐบาล ด้าน........................................................................................................................  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้าน.................................................................................................... ........ 
 แผนพัฒนาจังหวัด ด้าน...................................................................................................................  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... .......... 
๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 

(๑) .........................................................................................................................................................  
(๒) ......................................................................................................................................................... 

๑๑) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (ถ้ามี) 
(๑) ......................................................................................................................................................... 
(๒) .........................................................................................................................................................  

๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต 

๔. รายช่ือจังหวัดที่คาดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที ่
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................ 

 

  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๔ 

แบบ ค ๓/ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 
 

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทท่ี ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ) 

กรณี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 

๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก............................โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................. 
๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. 
๓) หน่วยงานผู้ด าเนินการ/หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้ามี)..................................................................... 
๔) งบประมาณปี พ.ศ. ...............................................................................................................................  

๕) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร........................................................................................................บาท 

๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....................................................................................................................บาท 

๗) ระยะเวลาด าเนินการ.....................(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น – วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด)......................................  
๘) พื้นที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................... 
๙) ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน.................................................................................................................  

 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ด้าน.......................................................... ..................................................................................  

 นโยบายรัฐบาล ด้าน............................................................................................................ ............ 
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน...............................................................................................................  

 แผนงานโครงการที่ส าคัญของกระทรวง ด้าน..................................................................................  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................  

๑๐) วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 

(๑) ...................................................................................................................................................... 
(๒) ......................................................................................................................................................... 

๑๑) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (ถ้ามี) 
(๑) ................................................................................................................................ ....................... 
(๒) ....................................................................................................................................................... 

๑๒) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) 
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต 

๔. รายช่ือจังหวัดที่คาดว่าจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี) 
ส าหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓............................................................................................................ 
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รายละเอียดแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
เอกสารอ้างอิง : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

รายชื่อแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ  
(ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) 

๑.๑ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ๔๙๐.๙๒๗๐ 
๑.๒ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒,๖๙๒.๒๘๑๗ 
๑.๓ แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ๘๓๑.๒๗๘๐ 
๑.๔ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด ๔,๙๘๐.๑๖๘๒ 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั) 
๒.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ๑,๒๐๖.๓๐๘๘ 
๒.๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓,๕๘๐.๘๑๗๓ 
๒.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓,๓๕๕.๘๘๐๒ 
๒.๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 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 แผนงานบูรณาการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๘,๒๔๓.๖๑๔๖ 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม) 
๔.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ๕,๐๓๒.๗๑๖๗ 
๔.๒ แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาที่ดินท ากิน ๒๗๖.๐๓๘๔ 
๔.๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๒๐๐,๒๓๓.๑๐๙๖ 
๔.๔ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ๑,๐๖๕.๐๒๙๕ 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

(ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
๕.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ๕๔๙.๓๘๙๗ 
๕.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔๖๓.๐๔๑๗ 
๕.๓ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๕๗,๓๘๖.๘๒๗๓ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

(ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
๖.๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ๕๔๙.๓๙๒๕ 
๖.๒ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุิธรรม ๗๘๙.๔๔๙๖ 
๖.๓ แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ๒๓๔.๕๖๔๗ 
๖.๔ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๓๗,๓๔๓.๗๒๓๘ 
๖.๕ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ ๒๖,๙๙๙.๙๗๐๔ 
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รายละเอียดแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการคัดเลือกของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
๑. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานบูรณาการเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 

การมีส่วนร่วมของกระทรวง 
ตามแผนงานบูรณาการ 

๑. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   (แผนงานที่ ๒.๖) 

เจ้าภาพ: วท/วช 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๘ 
ด้านเศรษฐกิจ: กค  กษ  คค  ทส  พณ  วท 
ด้านสังคม: กก  พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: วช  พศ  สตช 

๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    (แผนงานที่ ๒.๔) 

เจ้าภาพ: คค 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๘ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค  พณ  วท  อก 
ด้านสังคม: รง  ศธ 
ด้านความมั่นคงฯ: - 
ด้านบริหารฯ: นร 

๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
    (แผนงานที่ ๕.๓) 

เจ้าภาพ: กษ/ทส 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๕  
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค  ดท  ทส   
ด้านสังคม: - 
ด้านความมั่นคงฯ: มท 
ด้านบริหารฯ: - 

๔. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
    (แผนงานที่ ๒.๗) 

เจ้าภาพ: กก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๙ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค  ทส 
ด้านสังคม: กก  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: มท 
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน) 

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    (แผนงานที่ ๒.๕) 

เจ้าภาพ: ดท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๙ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  ดท  พณ 
ด้านสังคม: วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร 

๖. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    (แผนงานที่ ๒.๒) 

เจ้าภาพ: อก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๗ 
ด้านเศรษฐกิจ: พณ  วท  อก 
ด้านสังคม: ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร 

๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
    (แผนงานที่ ๒.๑) 

เจ้าภาพ: อก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๔ 
ด้านเศรษฐกิจ: พณ  วท  อก 
ด้านสังคม: ศธ 
ด้านความมั่นคงฯ: - 
ด้านบริหารฯ: - 

๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน      
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (แผนงานที่ ๕.๒) 

เจ้าภาพ: พน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๓ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  พน  วท 
ด้านสังคม: - 
ด้านความมั่นคงฯ: - 
ด้านบริหารฯ: - 
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๒. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม 
แผนงานบูรณาการเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม 

การมีส่วนร่วมของกระทรวง 
ตามแผนงานบูรณาการ 

๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
    (แผนงานที่ ๓.๑) 

เจ้าภาพ: พม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๗ 
ด้านเศรษฐกิจ: วท 
ด้านสังคม: พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: ยธ 
ด้านบริหารฯ: - 

๒. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
    (แผนงานที่ ๒.๗) 

เจ้าภาพ: กก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๙ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค  ทส 
ด้านสังคม: กก  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: มท 
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน) 

๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
    (แผนงานที่ ๑.๓) 

เจ้าภาพ: รง/พม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๒ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค 
ด้านสังคม: กก  พม  รง  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กต  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช  ปปง 

๔. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
    (แผนงานที่ ๔.๔) 

เจ้าภาพ: พม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๕ 
ด้านเศรษฐกิจ: คค  วท 
ด้านสังคม: พม  รง  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: - 
ด้านบริหารฯ: - 

๕. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (แผนงานที่ ๓.๒) 

เจ้าภาพ: ศธ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๕ 
ด้านเศรษฐกิจ: วท 
ด้านสังคม: พม  ศธ 
ด้านความมั่นคงฯ: มท 
ด้านบริหารฯ: (นร: องค์การมหาชน ๒ หน่วยงาน)  
สตช 

๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
    (แผนงานที่ ๔.๓) 

เจ้าภาพ: สธ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๓ 
ด้านเศรษฐกิจ: กค 
ด้านสังคม: รง  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: - 
ด้านบริหารฯ: - 

๗. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 
    (แผนงานที่ ๔.๒) 

เจ้าภาพ: ทส 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๖ 
ด้านเศรษฐกิจ: กค  กษ  ทส 
ด้านสังคม: พม 
ด้านความมั่นคงฯ: มท 
ด้านบริหารฯ: นร 
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๓. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 
แผนงานบูรณาการเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 

ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
การมีส่วนร่วมของกระทรวง 

ตามแผนงานบูรณาการ 
๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (แผนงานที่ ๑.๒) 

เจ้าภาพ: นร/ศอบต 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๗ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค  พณ   
ด้านสังคม: กก  พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  กต  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  ศอบต  สตช  พศ 

๒. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   (แผนงานที่ ๒.๖) 

เจ้าภาพ: วท/วช 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๘ 
ด้านเศรษฐกิจ: กค  กษ  คค  ทส  พณ  วท 
ด้านสังคม: กก  พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: วช  พศ  สตช 

๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์
    (แผนงานที่ ๑.๓) 

เจ้าภาพ: รง/พม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๒ 
ด้านเศรษฐกิจ: กษ  คค 
ด้านสังคม: กก  พม  รง  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กต  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช  ปปง 

๔. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    (แผนงานที่ ๑.๔) 
 

เจ้าภาพ: ยธ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๐ 
ด้านเศรษฐกิจ: - 
ด้านสังคม: พม  รง  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช  ปปง 

๕. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
    (แผนงานที่ ๖.๒) 

เจ้าภาพ: ยธ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๔ 
ด้านเศรษฐกิจ: - 
ด้านสังคม: -  
ด้านความมั่นคงฯ: มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช 

๖. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
    (แผนงานที่ ๑.๑) 

เจ้าภาพ: นร/มท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๖ 
ด้านเศรษฐกิจ: - 
ด้านสังคม: พม  รง  ศธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  มท 
ด้านบริหารฯ: นร 

 
  



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หน้า ๕๙ 

๔. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
แผนงานบูรณาการเพ่ือใช้ในการคัดเลือก 

ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกดั
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

การมีส่วนร่วมของกระทรวง 
ตามแผนงานบูรณาการ 

๑. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (แผนงานที่ ๖.๑) 

เจ้าภาพ: ปปท 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๔ 
ด้านเศรษฐกิจ: คค  พน  วท 
ด้านสังคม: พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช  ปปง  ปปท 

๒. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   (แผนงานที่ ๒.๖) 

เจ้าภาพ: วท/วช 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๑๘ 
ด้านเศรษฐกิจ: กค  กษ  คค  ทส  พณ  วท 
ด้านสังคม: กก  พม  รง  วธ  ศธ  สธ 
ด้านความมั่นคงฯ: กห  มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: วช  พศ  สตช 

๓. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
    (แผนงานที่ ๖.๒) 

เจ้าภาพ: ยธ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๔ 
ด้านเศรษฐกิจ: - 
ด้านสังคม: -  
ด้านความมั่นคงฯ: มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร  สตช 

๔. แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  
    (แผนงานที่ ๖.๓) 

เจ้าภาพ: นร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง = ๕ 
ด้านเศรษฐกิจ: พณ 
ด้านสังคม: รง 
ด้านความมั่นคงฯ: มท  ยธ 
ด้านบริหารฯ: นร 

 


