แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
่ ยเลขานุการ ค.ต.ป.
กรรมการและผูช
้ ว
ว ันศุกร์ท ี่ 12 มกราคม 2561
ั้ 3
ณ ห้องจตุรทิศ ชน
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
1

ประเภทการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ค.ต.ป. Top Down
1) โครงการตามแผนงานบูรณาการ
สาค ัญ (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560)

ประเมินความเสี่ยง (Risks)/
การดาเนิ นงานตามนโยบายสาคัญ
ค.ต.ป. Top Down
1) การดาเนินงานตามนโยบายสาค ัญ
ระด ับประเทศ
ิ ใจ
(1) ระบบข้อมูลภาคร ัฐเพือ
่ การต ัดสน

(1) การจ ัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์

(2) การพ ัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะว ันออก

(2) การบริหารจ ัดการทร ัพยากรนา้

(3) การวิจ ัยและนว ัตกรรม

หมายเหตุ : ประเมินทุกโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ทีด
่ าเนินการในปี 59 และ 60

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สาค ัญ
(ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 )
- ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทีไ่ ม่มโี ครงกำรตำม
แผนงำนบูรณำกำรคัดเลือกตรวจประเมิน

ื้ จ ัดจ้าง
(4) การดาเนินงานตาม พ.ร.บ. การจ ัดซอ
และการบริหารพ ัสดุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560

2) การดาเนินงานตามนโยบายสาค ัญ
ในมิตจ
ิ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
- แผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยงยื
่ ั นให้ก ับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
2

ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

การคัดเลือกโครงการ
การค ัดเลือก

เกณฑ์ในการค ัดเลือก

ค.ต.ป. Top Down 2 แผนงานบูรณาการ

ั
ด้านสงคม
1 แผนงาน และด้านเศรษฐกิจ 1 แผนงาน

1. ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน : การบริหารจ ัดการทร ัพยากรนา้

1) โครงการตามแผนงาน
บูรณาการสาค ัญ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมำณ : 68,875.26 ล ้ำนบำท
 กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง : 5 กระทรวง ได ้แก่
กห กษ คค ทส และ มท

1. เป็ นนโยบำยสำคัญ หรือปั ญหำเร่งด่วน
2. มีผลกระทบในวงกว ้ำง

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมำณ : 57,386.83 ล ้ำนบำท
 กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง : 5 กระทรวง ได ้แก่
กษ คค ทส ดศ และ มท

ั
2. ด้านสงคม

แผนงาน : การจ ัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

3. มีหน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วข ้องจำนวนมำก

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมำณ : 1,126.74 ล ้ำนบำท
 กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง : 9 กระทรวง+2 ไม่สงั กัดฯ
ได ้แก่ นร (กอ.รมน,กปส) กต กก พม กษ
คค มท รง สธ สตช และ ปปง

4. เป็ นแผนบูรณำกำรทีม
่ ต
ี อ
่ เนือ
่ งมำตัง้ แต่ปี 59 -60

•
•

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
 งบประมำณ : 831.28 ล ้ำนบำท
 กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง : 10 กระทรวง +2 ไม่สงั กัดฯ
ได ้แก่ นร(กอ.รมน,กปส) กต กก พม กษ คค
มท ยธ รง สธ สตช และ ปปง

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงติดตำมตรวจสอบฯ ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบ
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวงสรุปภำพรวมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลของแผนงำนบูรณำกำร

ค.ต.ป. Top Down ยุทธศาสตร์สาค ัญ

2) โครงการตามยุทธศาสตร์
สาค ัญ
1. คัดเลือกโครงกำรทีม
่ งี บประมำณสูง 3 ลำดับแรก
จำกยุทธศำสตร์ท ี่ ค.ต.ป. กำหนด
2. มีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว ้ำง
3. ดำเนินงำนแล ้วเสร็จปี 59 – 60

ค.ต.ป. คัดเลือกยุทธศำสตร์สำคัญให ้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทีไ่ ม่มโี ครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำร
ทีก
่ ำหนด
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง คัดเลือกโครงกำร ดังนี้
• โครงกำรปี 59 อย่ำงน ้อย 3 โครงกำร (เป็ นโครงกำรทีม
่ งี บประมำณสูง 3 ลำดับแรก)
• โครงกำรปี 60 อย่ำงน ้อย 3 โครงกำร (เป็ นโครงกำรทีม
่ งี บประมำณสูง 3 ลำดับแรก)
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ กระทรวงสรุปภำพรวมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรตำมยุทธศำสตร์สำคัญ
กรณี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ไม่สำมำรถคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมตำมหลักเกณฑ์ ได ้ครบถ ้วนตำม
เงื่อนไข (ปี 59 และ 60 อย่ำงน อ้ ยปี ละ 3 โครงกำร) ให ้ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงพิจำรณำคัดเลือก
โครงกำร/กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ส ำคัญของกระทรวงทีม
่ งี บประมำณสูง และด ำเนินกำรแล ้วเสร็ จ
ในช่วงปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 มำดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพิม
่ เติม
ให ้ครบตำมเงือ
่ นไขดังกล่ำว พร ้อมแจ ้งเหตุผลควำมจำเป็ น
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ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สาค ัญ

ข้อเสนอยุทธศาสตร์สาค ัญเพือ
่ ให้ ค.ต.ป. ประจากระทรวงค ัดเลือกโครงการฯ
ื่ กระทรวง*
รายชอ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

การคล ัง

• กำรสร ้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็ นธรรม

• กำรสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

พาณิชย์

• กำรสร ้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็ นธรรม

• กำรสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

• เร่งรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทีย
่ ั่งยืนของประเทศ

• กำรสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

อุตสาหกรรม

• กำรสร ้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็ นธรรม

• กำรสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

พล ังงาน

• กำรสร ้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็ นธรรม

• ยุทธศำสตร์ด ้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร ้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชวี ต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อมอย่ำงยั่งยืน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจ
ั
และสงคม

• เร่งรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทีย
่ ั่งยืนของประเทศ

ึ ษาธิการ
ศก

ึ ษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และ
• กำรศก
คุณภำพชวี ต
ิ

• กำรพัฒนำและเสริมสร ้ำงศักยภำพคน

ว ัฒนธรรม

ึ ษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และ
• กำรศก
คุณภำพชวี ต
ิ

• กำรพัฒนำและเสริมสร ้ำงศักยภำพคน

กลาโหม
ยุตธ
ิ รรม

-

-

• ควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ

ึ ษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และ
• กำรศก
คุณภำพชวี ต
ิ

่ กระทรวงทีไ่ ม่มโี ครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ที่ ค.ต.ป. กำหนด
* รำยชือ

-
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ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สาค ัญ

การค ัดเลือกโครงการ หรือ โครงการภายใต้ผลผลิต หรือผลผลิตทีเ่ ทียบเท่าโครงการ
ทีม
่ งี บประมาณสูง 3 โครงการตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
ื่ ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชอ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

• กำรสร ้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็ นธรรม
ื่ โครงการ/ผลผลิต
ชอ

งบประมาณ (ลบ.)

1. ผลผลิตนโยบำยและยุทธศำสตร์เพือ
่ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม (สป.)

516.2853

2. ผลผลิตกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในส่วนภูมภ
ิ ำค (สป.)

706.3208

3. ผลผลิตผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมืองแร่ อุตสำหกรรมพืน
้ ฐำน และโลจิสติกส์ภำคอุตสำหกรรมได ้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรประกอบกำร (กพร.)

242.9555

4. ผลผลิตกำรกำกับดูแลอุตสำหกรรมอ ้อยและน้ ำตำลทรำย (สอน.)

165.0895

5. ผลผลิตกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมอ ้อยและน้ ำตำลทรำย (สอน.)

708.3696

6. ผลผลิตมำตรฐำนทีก
่ ำหนดและร่วมกำหนด (สมอ.)

114.5900

7. ผลผลิตผู ้ประกอบกำรได ้รับกำรรับรองมำตรฐำน (สมอ.)

293.3481

8. ผลผลิตองค์กร/บุคลำกรทีไ่ ด ้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด ้ำนกำรมำตรฐำน (สมอ.)

60.8169

9. ผลผลิตกำรจัดทำนโยบำย แผนและมำตรกำรด ้ำนอุตสำหกรรม (สศอ.)

158.9349

10. ผลผลิตกำรบริกำรข ้อสำรสนเทศด ้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)

136.3574

11. ผลผลิตกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน (สป.)

80.4109

12. ผลผลิตกำรกำกับดูแลและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสถำนประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม (กรอ.)

317.7230

13. ผลผลิตกำรบริกำรอนุญำตเกีย
่ วกับโรงงำน วัตถุอน
ั ตรำย และจดทะเบียนเครือ
่ งจักร (กรอ.)

125.5941

่ สำร (กรอ.)
14. ผลผลิตกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ
15. ผลผลิตผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพืน
้ ฐำนประกอบกำรอย่ำงมีมำตรฐำนด ้ำนควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อม (กพร.)
16. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร (สศอ.)
ั ยภำพเพือ
17. โครงกำรพัฒนำพืน
้ ทีอ
่ ต
ุ สำหกรรมอย่ำงมีศก
่ รองรับกำรลงทุน (กรอ.)

19.4484
258.3068
5.0000
20.0000

18. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร (สป.)

310.6500

19. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน (กสอ.)

121.9342

20. โครงกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมโดยใช ้ทุนทำงวัฒนธรรมและภูมป
ิ ั ญญำ (สมอ.)

61.3000

ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สาค ัญ

การค ัดเลือกโครงการทีม
่ งี บประมาณสูง 3 โครงการตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
ื่ ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชอ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

• กำรสร ้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ื่ โครงการ
ชอ

ั
1. โครงการส่งเสริมและพ ัฒนาอุตสาหกรรมศกยภาพ
(สป)
2. โครงกำรเพิม
่ ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม (กสอ.)
3. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ (กสอ.)
4. โครงกำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครือ
่ งมือแพทย์ (สมอ.)

งบประมาณ (ลบ.)
237.8100
74.7262
120.5025
2.1725

5. โครงกำรจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล ้อแห่งชำติ (สมอ.)

164.7444

6. โครงกำรพัฒนำห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรทดสอบรองรับอุตสำหกรรมศักยภำพ (สมอ.)

100.1500

7. โครงกำรเพิม
่ ประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม (สศอ.)

149.9000

8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สป.)
9. โครงกำรเร่งรัดกำรจดทะเบียนเครือ
่ งจักรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (กรอ.)
10.โครงการเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย (กสอ.)

4.0000
14.6500
398.4921

11.โครงกำรสร ้ำงและพัฒนำผู ้ประกอบกำรใหม่เชิงสร ้ำงสรรค์และนวัตกรรม (กสอ.)

80.2736

12.โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทำนของภำคอุตสำหกรรม (กพร.)

60.2771

13.โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม (สป.)

125.0000

14.โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในส่วนภูมภ
ิ ำค (สป.)

132.1500

ั ยภำพในกำรแข่งขัน (กรอ.)
15.โครงกำรยกระดับสถำนประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมใหม่ให ้มีศก
ั ยภำพเพือ
16.โครงกำรพัฒนำพืน
้ ทีอ
่ ต
ุ สำหกรรมอย่ำงมีศก
่ รองรับกำรลงทุน (กรอ.)
17.โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพืน
้ ฐำนให ้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมและรับผิดชอบต่อสังคม (กพร.)
18.โครงการยกระด ับขีดความสามารถในการแข่งข ันของอุตสาหกรรมอ้อยนา้ ตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนือ
่ ง (สอน.)
19.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด ้ำนกำรมำตรฐำนเพือ
่ เพิม
่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (สมอ.)

86.7283
5.0000
48.0000
240.4000
77.6658
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ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

ิ ธิผล
ประสท
(Effectiveness)

ผลลัพธ์

ผลกระทบ
ควำมยั่งยืน

ิ ธิภาพ
ประสท
(Efficiency)

ผลผลิต

กำรดำเนินงำนตำมแผน
้
กำรใชงบประมำณ

หล ักธรรมาภิบาล
Good
Governance
ความโปร่งใส
(Transparency)

เปิ ดเผยข ้อมูล

ระบบตรวจสอบติดตำม

กำรจัดกำรข ้อร ้องเรียน

การมีสว่ นร่วม
(Participation)

ระด ับการมีสว่ นร่วมทีเ่ หมาะสม
ก ับโครงการ
- Inform
- Consult
- Involve
- Collaboration
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ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

แผนภาพการดาเนินงาน
คณะร ัฐมนตรี

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
อ.ค.ต.ป. กลุม
่
กระทรวงคณะที่ 1
โครงการ
ตำมแผนงำนบูรณำกำร
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ
(ปี 59/60)

อ.ค.ต.ป. กลุม
่
กระทรวงคณะที่ 3

อ.ค.ต.ป. กลุม
่
กระทรวงคณะที่ 2
โครงการ
ตำมแผนงำนบูรณำกำร
กำรจัดกำรปั ญหำ
แรงงำนต่ำงด ้ำวและ
กำรค ้ำมนุษย์
(ปี 59/60)

รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผล
ภำครำชกำร

โครงการ
ตำมยุทธศำสตร์สำคัญ
(ปี 59/60)

รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผล
ภำครำชกำร

ค.ต.ป.

ค ัดเลือก
โครงการ

ค.ต.ป. ประจา
กระทรวง

กห กษ คค ดศ ทส มท

ค.ต.ป. ประจา
กระทรวง

นร กต กก พม กษ คค
มท ยธ รง สธ

ค.ต.ป. ประจา
กระทรวง

กค พณ วท อก พน ดศ
ศธ วธ กห ยธ

กระทรวง/กรม สน ับสนุนข้อมูล
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ตรวจประเมินโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จ

กาหนดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

15-ก.พ.-61
ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงแจ ้ง
่
รำยชือ
โครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์
สำคัญ มำยัง
อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง
คณะที่ 3

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

•
•

แผนงานบูรณาการ ปี พ.ศ. 2559
โครงการสาค ัญตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559

•ค.ต.ป.
ประจา
กระทรวง

• อค.ต.ป.
กลุม
่
กระทรวง

อ.ค.ต.ป.
แนวทางฯ

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

จด
ั ทาร ายงานคร ง
ั้ ที่ 2 ( 2561)

จด
ั ทาร ายงานคร ง
ั้ ที่1 ( 2561)
•
•

ต.ค.61

แผนงานบูรณาการ ปี พ.ศ. 2560
โครงการสาค ัญตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

•ค.ต.ป.
ประจา
กระทรวง

ค.ต.ป.
เสนอ ครม.

• อ.ค.ต.ป.
กลุม
่
กระทรวง

อ.ค.ต.ป.
แนวทางฯ

ค.ต.ป.

เสนอ ครม.
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ประเมินความเสี่ยง (Risks)/
การดาเนิ นงานตามนโยบายสาคัญ
กาหนดการรายงานผลการดาเนินงานของ
อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จ ังหว ัดและ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ึ ษาและกาหนดแนวทางการประเมิน
1. ศก

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

ต.ค.61

2. เสนอ
อ.ค.ต.ป.

3. เสนอ
ค.ต.ป.

ึ ษาและกาหนดแนวทาง
ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุม
่ จ ังหว ัด/อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ เพือ
่ ศก
การประเมิน ด ังนี้
- ขอบเขตกำรดำเนินงำน

- กำหนด วิธก
ี ำร ขัน
้ ตอน กำรดำเนินงำน
- อำจเสนอ อ.ค.ต.ป. เกีย
่ วกับกำรกำหนดแนวทำงฯ เป็ นระยะตำมควำมเหมำะสม
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