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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เ ปน การสมควรแก ไขเพิ่ ม เติม ระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กวา “ระเบี ยบสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน
กรรมการ
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(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
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กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบและ
ประเมินผล กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ การวางแผน เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ปน ข าราชการประจํา พนั กงานหรื อ ลูก จ างที่ ได รั บเงิ น เดื อ นหรื อค า จา ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
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(๗) ไมเปน ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”
ขอ ๗ กรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง ได รั บ การแตง ตั้ ง ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และดํา รงตํ าแหน ง ติด ต อ กั น
ครบสองวาระแลว อาจได รับการสรรหาและแตงตั้งเปน กรรมการผูทรงคุ ณวุฒิตามระเบี ยบนี้ไ ด
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

