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1. บทนํา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ระเบียบดังกลาวกําหนดใหมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดการบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการ
กํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการ
บริ ห ารกิ จ การบ า นเมือ งที่ ดี รวมทั้ ง เสริ ม สร า งความน า เชื่ อ ถื อ และความมั่ น ใจแก ส าธารณชนต อ การ
ดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยาง
รอบคอบ ถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ การเรียนรูและศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ ค.ต.ป.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ ค.ต.ป. ดังนี้
องคประกอบ
1. รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
กรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
4. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
5. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังโดยระบบอิเล็กทรอนิกส
8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรบั
กรรมการ
การสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน
9. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่ (ตามขอ 13 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ)
(1) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกําหนด
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
(2) ให ค วามเห็ น ชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลตาม (1) ของ
คณะอนุกรรมการตาม (7) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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(3) ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่ อ ให แ ต ล ะส ว นราชการ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามขอ 4 (ของ
ระเบียบฯ) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และสง
สําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
(6) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั ิหนาทีต่ างๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(รายละเอียดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามเอกสารภาคผนวก 1 และ 2 )
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2. กลไกและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ไดพิจารณากําหนดนโยบาย กลไกและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ และการเตรียมการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ดังนี้
2.1 นโยบายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2.1.1 เสริมสรางความเขมแข็งใหสวนราชการ โดยเฉพาะการสงเสริมและกระตุนให
สวนราชการมีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี
2.1.2 ผลักดันการบริหารราชการใหบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ตามนัยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.1.3 สงเสริมการบูรณาการงานดานการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ
เชน กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบขอมูลดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เปนตน
2.1.4 สรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินงานของ
สวนราชการ
2.2 กลไกในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ไดกําหนดใหมีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้
2.2.1 ใหมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการ
กําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2.2.2 ใหมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
จํานวน 3 ดาน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด จํานวน 4 กลุม
ดังนี้
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
ดานสังคม
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
ดานบริหาร ความมั่นคง และการตางประเทศ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
ภาคเหนือ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
ภาคกลาง
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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• คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด

ภาคใต
2.2.3 ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
(รายละเอียดองคประกอบอํานาจหนาที่ ตามเอกสารภาคผนวก 3)
2.3 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ไดพิจารณากําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและ
ประเด็นหัวขอการสอบทานดังนี้
2.3.1 การสอบทานกรณีปกติ
• การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
• การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. และมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
• รายงานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (งบรายไดคาใชจายและงบแสดง
ฐานะทางการเงิน) และการปฏิบัติตามหลักการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
• การแกไขปญหาที่พบจากการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
• รายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัตภ
ิ ารกิจของรัฐ
2.3.2 การสอบทานกรณีพิเศษ
•
โครงการสําคัญของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2548-2551
• การบริหารดานตางๆ เชน การจางที่ปรึกษา (Outsourcing) ของสวนราชการ
การใชกําลังคนภาครัฐ (พนักงานราชการ) ศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) การบริหารความเสี่ยง
เปนตน
• ระบบขอมูลสารสนเทศ (IT Audit)
• การประหยัดพลังงาน
สําหรับในปแรกนี้ เห็นควรสอบทานในโครงการสําคัญของรัฐบาลตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 กอน โดยใหความสําคัญกับโครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 การ
ขจัดความยากจน และการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และเกณฑในการเลือกสุมตรวจสอบ/สอบทาน
โครงการหรือประเด็นหัวขอ ดังนี้
• โครงการที่ไดรับเงินงบประมาณในการดําเนินงาน
• โครงการที่เปนการดําเนินการตอเนื่องหรือโครงการผูกพัน
• โครงการที่ไดมีการเริ่มดําเนินงานแลว
• โครงการที่มผ
ี ลกระทบสูง
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ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ ม กระทรวง และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการกลุมจังหวัด อาจกําหนดประเด็น หัวขอในการ
สอบทานเพิ่มเติ มเป น การเฉพาะในแต ล ะกลุ ม กระทรวงและกลุมจั งหวั ด โดยอาจพิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญๆ ของสวนราชการในสังกัด หรือรายงานผลการตรวจสอบ ขอทุจริต หรือขอบกพรองที่
ตรวจพบของสวนราชการในสังกัด หรือรายงานผลการตรวจสอบ ขอทุจริต หรือขอบกพรองที่ตรวจพบจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักผูตรวจราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ยังมีความไมพรอมในหลายๆ ดาน
ค.ต.ป. จึงไดพิจารณากําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสําหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 โดยกํ า หนดให ส ว นราชการ และจั ง หวั ด ส ง รายงานให ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการสอบทาน ดังนี้
• รายงานผลการตรวจราชการ
• รายงานผลการตรวจสอบภายใน
• รายงานผลเกีย
่ วกับระบบการควบคุมภายใน
• รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
• รายงานผลการติดตามและประเมินผลของแผนงาน/โครงการ
• รายงานประจําป
• รายงานสถานะการเงิน
รายงานผลการตรวจ
ราชการ
รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
คํารับรองฯ
รายงานการประเมินผล
แผนงาน/โครงการ

รมต. /
ปลัดกระทรวง

ต.ค. - ธ.ค.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํา
กระทรวง

รายงานเกี่ยวกับความ
เพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน COSO
รายงานประจําป
รายงานสถานะการเงิน
ผูตรวจราชการ
ผูตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานอื่นๆ

ม.ค.
รายงาน

ครม.

ก.พ.

ม.ค.

รายงาน

ค.ต.ป.

ม.ค.
อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง

แผนผังแสดงการดําเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและระยะเวลาการรายงาน
สวนราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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3. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระดับตางๆ ไดดําเนินการสอบทานรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กําหนดและจัดสงรายงานใหกับ ค.ต.ป. ในชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2550 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมจังหวัดดําเนินการไดดังนี้
3.1 ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
3.1.1 ส ว นราชการ และจั ง หวั ด ได จั ด ส ง สํ า เนาของรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลตางๆ ใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง และ ค.ต.ป. เพื่อสอบทาน
ดังนี้
• รายงานผลการตรวจราชการ
• รายงานผลการตรวจสอบภายใน
• รายงานผลเกีย
่ วกับระบบการควบคุมภายใน
• รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
• รายงานสถานะการเงิน
3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง หนวยงานราชการที่
ไมสังกัดกระทรวง หรือทบวง และจังหวัดไดจัดสงรายงานผลการสอบทาน รายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหนวยงานใหกับ ค.ต.ป. ในชวงเดือนธันวาคม 2549-มกราคม 2550 และ ค.ต.ป. ไดสง
รายงานให กั บ คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ ม กระทรวง และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด ดําเนินการสอบทานและจัดทํา
รายงานผลการสอบทานในภาพรวมของกลุมกระทรวง และกลุมจังหวัด
3.1.3 โดยสวนใหญคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม
กระทรวง และกลุมจังหวัด ดําเนินการสอบทานจากเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวง หนวยงานอิสระที่ไมสังกัดกระทรวง หรือทบวง และจังหวัดสงให โดยไมไดมีการลงพื้นที่
เนื่องจากมีระยะเวลาและงบประมาณจํากัด ยกเวนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือไดมีการสอบทานกรณีพิเศษ โดยสอบทานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน จํ า นวน 4 โครงการและได เ ดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มโครงการในพื้ น ที่
สําหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคใตมีการสอบทานกรณี
พิเศษ จํานวน 3 โครงการ แตมิไดมีการไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ เนื่องจากมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการจํากัด
สํ า หรั บ รายงานประจํ า ป นั้ น ไม ส ามารถดํ า เนิ น การสอบทานได เนื่ อ งจาก ตาม
กํ า หนดการแล ว เสร็ จ ของการจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ข องกระทรวงต า งๆ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดไวในเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งไมทันกับกําหนดการสง
รายงานใหกับ ค.ต.ป. ภายในเดือนธันวาคม 2549
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3.2 การดําเนินการ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ ม กระทรวง และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด ทําการสอบทาน และจัดทํารายงานผล
การสอบทานในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2550
3.3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการบกลุมกระทรวง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม
จังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปแรกที่เริ่มดําเนินการ โดยสวนใหญพบวา ไมสามารถแสดง
ความเห็ น หรือ ใหค วามเชื่อ มั่ น ในการสอบทานไดอ ยา งเต็ มที่ เนื่อ งจากในบางเรื่ อ งไดรับขอมู ลไม
ครบถวน และเพียงพอตอการแสดงความเห็นในภาพรวมได แตในบางเรื่องเอกสารก็มีจํานวนมาก ระยะเวลา
และบุคลากรมี จํากัด ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในเรื่องต างๆ แยกตาม
ประเภท ดังนี้
3.3.1 รายงานผลการตรวจราชการ
ขอคนพบ
1) รู ป แบบการรายงานผลการตรวจราชการในแต ล ะเขตพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะ
แตกตางกัน
2) รายงานผลการตรวจราชการ โดยเฉพาะประเด็ น ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการมีประโยชนสามารถนําไปปฏิบัติได เนื่องจากผูตรวจราชการสามารถเขาถึง
หน ว ยงานเจ า ของพื้ น ที่ แ ละหน ว ยงานปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ไ ด โ ดยตรง สามารถรั บ ฟ ง ป ญ หาและอุ ป สรรค
ในการปฏิบัติได อยางไรก็ตาม ไมพบกลไกในระดับภูมิภาค ในการนําประเด็นขอคิดเห็น ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะไปปรับใชในทางปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามผลการใชประโยชนจากประเด็นดังกลาว
ขอเสนอแนะ
ประเด็น/งาน/กิจกรรม
1.ปรับ ระบบการตรวจราชการเป น การตรวจแบบบูร ณาการร ว มกับ ผู ต รวจ
ราชการกระทรวง โดยมี แ ผนการตรวจราชการและมีรู ป แบบรายงานที่ เป น
มาตรฐานรวมกัน
2.ปรับระบบและวิธีการตรวจราชการเปนการตรวจแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการตรวจราชการและตัวชี้วัดผลการ
ตรวจราชการรวมทั้งใหความสําคัญการตรวจเพื่อบริหารความเสี่ยง
3.จัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายไตรมาสและรายปเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของและคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ผูดําเนินการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ผูตรวจราชการกระทรวง
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ประเด็น/งาน/กิจกรรม
4.พัฒนาทักษะและความรูเกี่ยวกับการตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการตรวจราชการและตัวชี้วัด
ผลการตรวจราชการ รวมทั้งใหความสําคัญการตรวจเพื่อบริหารความเสี่ยง
ใหกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงรวมทั้ง
ทีมสนับสนุนงานของผูตรวจราชการ
5.พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงตางๆ

ผูดําเนินการ
คณะอนุกรรมการเสริมสรางองคความรู
และจริยธรรมรวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงตางๆ
คณะอนุกรรมการสรางเครือขายสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลการตรวจ
ราชการ

3.3.2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ขอคนพบ
1) ผูบริหารระดับกระทรวง ยังไมไดใชการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวย
ในการบริหารงานอยางเต็มที่
2) อัตรากําลังของผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะของจังหวัดมีไมเพียงพอกับ
ภาระงานตรวจสอบที่มีหนวยงานทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลตอการบริหาร
แผนงาน/โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค
3) การตรวจสอบภายใน สวนใหญเนนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และ
การปฏิบัติตามขอกําหนด โดยยังไมไดตรวจสอบการดําเนินงานที่เนนตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน วาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ หรือไม
อยางไร นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในยังไมไดนําเรื่องการประเมินความเสี่ยงมาใช
4) หลายหน ว ยงานยั ง ไม ไ ด จั ด ทํ า กฎบั ต รงานตรวจสอบภายใน หรื อ อยู
ระหวางการดําเนินการจัดทํา
ขอเสนอแนะ
ประเด็น/งาน/กิจกรรม
ผูดําเนินการ
1. ใหกรมบัญชีกลางกํากับดูแล และพัฒนาขีดสมรรถนะของผูตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
ภาครัฐ
2.จัดทํากฎบัตรงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ กระทรวงการคลัง
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายใน
3. ปรั บ ปรุ ง บทบาทและหน า ที่ ข องผู ต รวจสอบภายในให ทํ า หน า ที่ ใ นการ กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ ประเมินผลและใหคําแนะนําแกหนวยรับตรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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ประเด็น/งาน/กิจกรรม
4. จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังของผูตรวจสอบภายใน ใหมีความเปนอิสระในการทํางาน มีความ
เชื่อมโยงงานของผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ระดับกรมและจังหวัด และ
ใหมีอัตรากําลังผูตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เชน ในระดับจังหวัดอาจกําหนดให
ผูตรวจสอบภายในจังหวัดทั้งหมดรวมกันอยูที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เชน
กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี หรือกรมบัญชีกลาง เปนตน
5. พัฒนาทักษะและความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในใหกับผูตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งทีมสนับสนุนงานของผูตรวจสอบภายในทั้งระดับกระทรวง กรม
และจังหวัด
6.พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการตรวจสอบภายในทั้ง
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด

ผูดําเนินการ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

3.3.3 รายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ขอคนพบ
1) ส ว นราชการยั ง ขาดบุ ค ลากรที่มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และยังไมใหความสําคัญในการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ กรมตางๆ ได
จัดทํารายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในสงใหกับ คตง. โดยตรง และไมมีการรวบรวมและจัด
ประเมินระบบการควบคุมภายในในภาพรวมของกระทรวง
2) แผนปรับปรุงการควบคุมภายในยังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สําคัญ และ
ในสวนแผนที่มีการปรับปรุงแลว ยังไมมีการปฏิบัติตามแผนอยางจริงจังและตอเนื่อง
3) ในแตละจังหวัดประกอบดวยหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ประมาณ 26
หนวยงาน ซึ่งตองจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายใน สงใหผูวาราชการจังหวัด และ คตง. โดยจะ
ไมมีการสรุปภาพรวมของจังหวัด ทําใหผูบริหารของจังหวัดไมสามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยง และ
การควบคุมที่มีอยูในจังหวัด ซึ่งสงผลใหจังหวัดอาจมีความเสี่ยงในการบริหารงานใหบรรลุแผนยุทธศาสตร
ของจังหวัด
4) รายงานผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของหน ว ยงานต า งๆ
สวนใหญเปนรายงานการประเมินผลตนเองเทานั้น ไมมีการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่
ระดับอาวุโส
ขอเสนอแนะ
ประเด็น/งาน/กิจกรรม
ผูดําเนินการ
1.จัดตั้งทีมผูเชี่ยวชาญ (Expert team) เพื่อเปนทีมงานที่ใหความรูเกี่ยวกับการ ค.ต.ป. โดย สํานักงาน
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมินผลระบบการควบคุม ก.พ.ร.และ
ภายในและมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด กรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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ประเด็น/งาน/กิจกรรม
ผูดําเนินการ
2. มอบหมายให ผูบ ริห ารระดั บ สูงของกระทรวงประเมิน ระบบการควบคุ ม กระทรวงตางๆ
ภายในในภาพรวมของกระทรวง และรวบรวมสําเนารายงานเกี่ ยวกับความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจทั้งหมดในกระทรวงสงให
ค.ต.ป.
3.มอบหมายใหผูบริหารระดับสูงของจังหวัดประเมินระบบการควบคุมภายใน กระทรวงมหาดไทย
ในภาพรวมของจังหวัด และรวบรวมสําเนารายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของ จังหวัด
ระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจทั้งหมดในจังหวัดสงให ค.ต.ป.
3.3.4 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ขอคนพบ
1) สวนราชการและจังหวัดยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2) บางตัวชี้วัดยังไมมีขอมูลในการประเมินผล เนื่องจากตองรอขอมูลจาก
สวนกลาง เชน ในมิติคุณภาพการใหบริการ ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากผลการประเมินความ
พึงพอใจยังไมไดประมวลผลเสร็จสิ้นทันตามกําหนดเวลา
ขอเสนอแนะ
ประเด็น/งาน/กิจกรรม
1. เสริมสรางจิตสํานึกของเจาหนาที่และปรับวัฒนธรรมองคกรใหมีการ
ปฏิบัติราชการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-oriented) อยาง
จริงจัง
2. ควรมุงเนนการประเมินผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง
ความตองการหรือความเดือดรอนของประชาชน
3. หนวยงานควรศึกษาและทําความเขาใจกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ และแนวทางการประเมินผล
ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และควรจัดใหมีการสอบทาน
ความถูกตองในการคํานวณผลการปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ
4.ให จั ง หวั ด มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น ในทุ ก
จังหวัดภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางที่เปนเจาภาพหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ผูดําเนินการ
สํานักงาน ก.พ.ร.และ
สวนราชการตางๆ ที่มีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป
สวนราชการ และจังหวัด

สวนราชการที่เปนเจาภาพหลัก
ในภารกิจสําคัญที่จังหวัดตองมี
สวนรวมในการดําเนินงาน เชน
กระทรวงการทองเที่ยวฯ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรมการพัฒนาชุมชน
และกระทรวงพาณิชย เปนตน
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ประเด็น/งาน/กิจกรรม
5. สนับสนุนใหทุกสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลผลการปฏิบัติราชการ
ตอสาธารณะ ซึ่งจะสะทอนความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสํานึก
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติราชการและผลประโยชนตอสวนรวมของ
ประชาชน

ผูดําเนินการ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สวนราชการตางๆ ที่มีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

3.3.5 รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ
1) ในทางปฏิบัติระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ยังมีความไมสมบูรณ มีปญหาในทางปฏิบัติมาก เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจ มีการหมุนเวียน
เจาหนาที่บอย อุปกรณสนับสนุนยังไมเพียงพอ
2) พบวาบางหนวยงานยังไมมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องเกี่ยวกับระบบ
บัญชี
ขอเสนอแนะ
ประเด็น/งาน/กิจกรรม
1. พัฒนาระบบ GFMIS อยางตอเนื่องใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานกลาง และสวนราชการอยางสมบูรณและถูกตอง
2. จัดใหมีการอบรมเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ใหความรูเกี่ยวกับการใชระบบ
GFMIS รวมทั้งการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลางอยางตอเนื่อง
3. มอบหมายคลังจังหวัดในฐานะนักบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังใหเปน
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการเงินรวมของจังหวัด เพื่อแสดงภาพรวมของ
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในระดับจังหวัดเสนอผูวาราชการจังหวัด
และ ค.ต.ป. ตามเวลาที่กําหนด

ผูดําเนินการ
กระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย

3.3.6 ผลการสอบทานกรณีพิเศษ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคใต ไดดําเนินการสอบทาน
กรณีพิเศษ โดยสอบทานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 4
โครงการ และโครงการในกลุมจังหวัดภาคใตจํานวน 3 โครงการ สรุปผลการสอบทานไดดังนี้
ภาคเหนือ
- โครงการผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวและสนับสนุนการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดานหัตถอุตสาหกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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- โครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑสําหรับสปา
ขอคนพบ
1) การดําเนินงานของทั้ง 4 โครงการเปนประโยชนตอการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนในการเชื่อมโยงนําความรูเชิงวิชาการผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถพัฒนา
ไปสูการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับผลิตภัณฑทองถิ่น และบังเกิดผลตอการยกระดับอาชีพและ
รายไดของประชาชน นอกจากนี้ การดําเนินโครงการดังกลาวยังเปนการพัฒนาองคความรูใหมจากฐาน
ภูมิปญญาเดิมและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งเปนการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใหมีความรูทั้งด านวิชาการ และจริยธรรมและทักษะสูระดับมาตรฐานเปน
ที่ยอมรับในเชิงธุรกิจ
2) ทั้ ง 4 โครงการนี้ ใช ก ระบวนการบู ร ณาการระหว า งหน ว ยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ/ชุมชน ตั้งแตการริเริ่มพัฒนาโครงการจนถึงการปฏิบัติ นับเปนตัวอยางที่ดี
และควรไดรับการสนับสนุนใหเปนรูปแบบตัวอยางของการพัฒนาในภูมิภาค
ขอเสนอแนะ
1) ควรพิจารณาปรับการบริหารจัดการโครงการโดยใชรูปแบบในกํากับของ
มหาวิทยาลัย ในโครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุ น ไพรเสริ ม สุ ข ภาพ และผลิ ต ภั ณ ฑ ส ปา เพื่ อ ให มี ค วามคล อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การที่ ส ามารถ
ดําเนินการในเชิงกึ่งธุรกิจ และพึ่งตัวเองได
2) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการตามแผนที่วางไว
การปรับเปลี่ยนนโยบายที่ไมมีความตอเนื่อง จะทําใหไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ และไม
ตอบสนองตอการพัฒนาในระยะยาวได
ภาคใต
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบตั ิภัย
- โครงการปองกันและแกไขปญหารวมทั้งเฝาระวังโรคไขหวัดนกในระยะยาว
- โครงการระบบขนสงสินคาจังหวัดระนอง
ขอคนพบ
1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวในพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย และโครงการปองกันและแกไขปญหารวมทั้งเฝาระวังโรคไขหวัดนก
ในระยะยาว ถือไดวาประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม พบวาการดําเนินงานในทั้ง 2 โครงการยังไมมีการ
จัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ที่จะสามารถนําผลไปใชในการวางแผนการดําเนินงานในระยะ
ตอ ไป และในโครงการสงเสริ มและพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรดานการทองเที่ยวฯ ยัง ไมมีการกํา หนด
อุปสรรคและความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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2) โครงการระบบขนสงสินคาจังหวัดระนอง การดําเนินงานเปนไปดวยความ
ลาชา และโครงการยอยบรรลุผลสําเร็จไมสอดรับกันตามแผน เนื่องจากขาดเจาภาพหลักในการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการจัดการฝกอบรมผูมีหนาที่จัดทําโครงการใหมีความเขาใจในเรื่อง
การจัดการความเสี่ยง และอุปสรรคในการดําเนินงาน และจัดใหมีการรายงานและติดตามประเมินผล เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนดําเนินการในปตอ ๆ ไป
2) สําหรับโครงการระบบขนสงสินคาจังหวัดระนอง ผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของควรกํากับดูแลและประสานความรวมมือกันเพื่อผลักดันโครงการใหประสบความสําเร็จ และควร
รีบหาขอยุติและจุดสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษในโครงการนี้โดยเร็ว
(รายละเอียดตามที่แสดงในตารางสรุปผลการสอบทานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมกระทรวง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด ตาม
เอกสารภาคผนวก 4)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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4. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
ในการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลระดั บ ต า งๆ พบป ญ หา
อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยสรุปดังนี้
● ระยะเวลาของการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระดับตางๆ ซึ่ง
ตองดําเนินการในระยะเวลาอันสั้น คือ ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2550
● กําหนดเวลาการจัดสงเอกสารเพื่อใชในการสอบทานของคณะกรรมการ ไมสอดคลองกับ
กําหนดเวลาแลวเสร็จที่หนวยงานกลางกําหนดใหสวนราชการและจังหวัดดําเนินการ
● สวนราชการและจังหวัด ยังมีความไมเขาใจถึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ทําใหไมสามารถจัดสงรายงานไดอยางครบถวน เพียงพอตอการตรวจสอบ
และประเมินผลของ ค.ต.ป.
● อัตรากําลัง หรือทีมงานสนับสนุนที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
● คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระดับตางๆ และทีมงานสนับสนุนยังมีขอจํากัด
ในเรื่องความรูที่ไมครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลที่ ค.ต.ป. กําหนด คือ เรื่องการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจราชการ รายงานสถานะการเงิน
การประเมินผลแผนงาน/โครงการ
● ขาดระบบการจัดเก็บและการใชขอมูลรวมกัน
ค.ต.ป. จึงเห็นควรปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็น
งาน/กิจกรรม
ทิศทางและ
1. จัดทํายุทธศาสตรหรือแผนที่นําทาง (Road map) ของการ
แนวทางการ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการและจั ด ทํ า แผนการ
ดําเนินงานของ ดําเนินงานของ ค.ต.ป.
2. จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น กํ า หนดระยะเวลาการจั ด ส ง รายงานของ
ค.ต.ป.
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลระดั บ ต า งๆ ให
สอดคลองกับขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ
การสนับสนุน 1.กํ า หนดให เ ลขานุ ก ารและผู ช ว ยเลขานุ ก าร ค.ต.ป.ประจํ า
และเสริมสราง กระทรวง ประกอบด วย ผู ต รวจราชการ ผูต รวจสอบภายใน
ความพรอมให และเจา หนาที่ระดั บสูงของกลุมพัฒ นาระบบบริหารเพื่ อ ใหมี
ค.ต.ป.ประจํา ความรอบรูในเรื่องสําคัญที่ตองตรวจสอบและประเมินผลตามที่
กระทรวง
ค.ต.ป. กําหนด
อ.ค.ต.ป.และ 2. ดําเนินการโครงการอบรมเพื่อสรางทีมผูเชี่ยวชาญ (Expert
หนวยงานที่
Team) ในเรื่องงานตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม
เกี่ยวของ
ภายใน เพื่อเปนหลักในการออกไปใหความรูแกฝายเลขานุการ
ค.ต.ป.ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. และสวนราชการ จังหวัด
อยางตอเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ผูดําเนินการ
ฝ า ยเลขานุ ก าร ค.ต.ป.
ร ว มกั บ สตง. สํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํ า นั ก งบประมาณ สศช.
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง แ ล ะ
สํานักงาน ก.พ.ร.
กระทรวงตางๆ

กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร.
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ประเด็น

ระบบขอมูล
สารสนเทศ

งาน/กิจกรรม
3. ดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ เพื่อใหมีความเปนวิชาชีพที่ตองไดรับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน เชน หลักสูตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาดานการบริหารซึ่งผานการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน(Certified Management Consultant :
CMC) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditors : CGIA) เพื่อ
เป น การยกระดั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู ต รวจสอบ
ภายในใหเปนมาตรฐานเดียวกันเทียบเทามาตรฐานสากลโดย
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในภาครัฐตองผานการอบรม
หลั ก สู ต รด า นการตรวจสอบภายในที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด
เปนตน
4. จั ด ทํ า คู มื อ และเอกสารทางวิ ช าการต า งๆ เพื่ อ ใช ใ นการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและการจัดทํารายงาน

5. จั ด ให มี ก ารอบรม สร า งความรู ความเข า ใจให แ ก
ส ว นราชการ จั ง หวั ด และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลระดับตางๆ โดยทีมผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ ยง การตรวจราชการ การรายงานสถานะ
ทางการเงิ น ความคุ ม ค า การรายงานผลตามคํ า รั บ รองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรม หรื อ จั ด ช อ งทางที่
คณะกรรมการฯ และที ม สนั บ สนุ น ได มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณและความรู
1. พัฒ นาระบบขอมู ลสารสนเทศภาครัฐใหมีความเชื่อมโยง
ครอบคลุม โดยใหเปนคลังขอมูลของประเทศ ซึ่งจะเก็บขอมูล
สองประเภทใหญ ๆ คือ ขอมูลที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไมใช
การเงิน เชน ตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ
สามารถใช จ ากระบบการบริ ห ารการคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิคส (GFMIS) สวนขอมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบั ติการและโครงการตางๆ ตลอดจนรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนดั ง กล า วของทุ ก ส ว นราชการสามารถใช
ข อ มู ล สารสนเทศจากระบบการบริ ห ารยุ ท ธศาตร ภ าครั ฐ

ผูดําเนินการ
สํานักงาน ก.พ.ร.และ
กรมบัญชีกลาง

ฝายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.
เกี่ยวกับการกําหนด
แนวทาง วิธีการการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ สศช.
กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
สํานักงาน ก.พ.ร. และ
คณะอนุกรรมการสรางเครือขายสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลการตรวจ
ราชการ

(Government Strategic Management System : GSMS)

เปนตน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
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ประเด็น
การประสานงาน
และการสราง
ความเขาใจกับ
หนวยงานและ
ผูที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

งาน/กิจกรรม
1. เผยแพร ประชาสัมพันธถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ ค.ต.ป.
กําหนด ตลอดจนรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการที่ ไ ด รั บ ความเห็น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี แ ล ว โดยใช
ชองทาง เชน เปดเว็บไซด และ โทรศัพทสายดวน เปนตน
รวมถึงการจัดประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน สวนราชการ
และจั ง หวั ด ในฐานะที่ ต อ งจั ด ส ง รายงานต า งๆ ให กั บ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระดับตาง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ผูดําเนินการ
ฝายเลขานุการ ค.ต.ป.
รวมกับ สตง. สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ สศช.
กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร.

หนา 17

ภาคผนวก 1
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. 2548
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ
ตามนโยบาย ยุท ธศาสตร และผลงานของสว นราชการวา ได มี ก ารตรวจสอบและกํา กั บดู แ ลอย า ง
รอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การตรวจสอบและประเมินผล” หมายความวา การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
ผลการดําเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ความถูกตองตามกฎระเบียบ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี ตลอดจน
การใหคําปรึกษาในการสรางคุณคา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ขอ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะตองเปนไปเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแก
สาธารณะไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการ
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ปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสรางการเรียนรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๕) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการ
กรรมการ
เปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการ
จากบุคคลซึ่งไดรบั การสรรหาจํานวนไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเจ็ดคน
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบการ
ดําเนินการ กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ป น ข า ราชการประจํ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
(๗) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ และยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ หม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา
และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
เว นแตว าระของกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ เ หลือ อยู ไม ถึง เก าสิ บวั น จะไม ดํา เนิ น การแต งตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ให นํ า ความในข อ ๖ มาใช บั ง คั บ กั บ การสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง โดย
อนุโลม
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ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลในภาคราชการ รวมถึ ง กํ า หนด
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการ
ตาม (๗) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล
(๓) ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่ อ ให แ ต ล ะส ว นราชการ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามขอ ๔ และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให ข อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
(๕) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครั้ง แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๑๕ คณะอนุ ก รรมการตามข อ ๑๓ (๗) อย า งน อ ยจะต อ งมี ค ณะอนุ ก รรมการกลุ ม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด เพื่อทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดั บกระทรวงและจั งหวั ด และอาจให มี ค ณะอนุ ก รรมการอื่ นตามรายสาขาหรื อ ตามประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญก็ได
ใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี แตละกระทรวงอาจจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงของตนเองก็ได
การแตงตั้ง อํานาจหนาที่ องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก 2
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการระดับตางๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.*
9.*
10.*
11.*
12.*
13.*
14.*
15.

รองนายกรัฐมนตรี
(นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ)
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังโดยระบบอิเล็กทรอนิกส
ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช
ศาสตราจารยโกวิทย โปษยานนท
นายครรชิต มาลัยวงศ
นายชาญชัย จารุวัสตร (ลาออกกันยายน 2549)
ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

หมายเหตุ : * กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2548

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

ศาสตราจารยโกวิทย โปษยานนท
ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช
นายครรชิต มาลัยวงศ
นายชาญชัย จารุวัสตร (ลาออกกันยายน 2549)
ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ หรือผูแทน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือ ผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ
ผูแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน
ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
นางสาวดารัตน บริพันธกุล
ผูอํานวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. กําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็น
หัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
2. ใหความเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลใน
ระดับกระทรวง และจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามขอ 13(7) แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการ
4. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลภาคราชการในระดับกระทรวง และจังหวัด
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเห็นชอบกอนที่จะเสนอ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตอไป
5. กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการแตงตั้ง รวมทั้งอํานาจหนาที่ องคประกอบ และ
คุณสมบุติของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจํากระทรวง
6. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามคําสั่ง
7. กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานใดของรัฐจัดสงเอกสารขอมูล ชี้แจง
ขอเท็จจริง และดําเนินการอื่นๆ แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้ง หรือไดรับ
มอบหมายตามคําสั่งนี้
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
1. ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
ประธานอนุกรรมการ
2. พลเอกวิชา เตชะวณิชย
อนุกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สังขมงคล
อนุกรรมการ
4. นายดุษฎี สินเจิมศิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นางวิลาวัลย ตันรัตนกุล
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคกลาง
1. ศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช
ประธานอนุกรรมการ
2. นายไพโรจน สุจินดา
อนุกรรมการ
3. นายมนตรี เจนวิทยการ
อนุกรรมการ
4. นายจตุรงค ปญญาดิลก
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นางนพรัตน พรหมนารท
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักบัญชี 8ว กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายครรชิต มาลัยวงศ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายไพศิษฐ พิพัฒนกุล
อนุกรรมการ
3. นายประวิตร ปุษยะนาวิน
อนุกรรมการ
4. นายกมล สุขสมบูรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นางสาวดารัตน บริพันธกุล
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคใต
1. ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานอนุกรรมการ
2. นายกาจ กนกวิจิตร
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารยรุจิร ภูสาระ
อนุกรรมการ
4. นายนัที เปรมรัศมี
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช. สํานักงบประมาณ

อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ กลุมกระทรวง กลุมจังหวัด
1) คณะอนุกรรมการฯ กลุมกระทรวงมีหนาที่ดังนี้
• กําหนดนโยบายดานการตรวจสอบและประเมินผลของกลุมกระทรวงและ
กระทรวง ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่
ค.ต.ป. กําหนด และกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกลุม
กระทรวงและกระทรวงตามที่เห็นสมควร
• สอบทาน สงเสริมและเสนอแนะมาตรการ เพื่อใหแตละกลุมกระทรวงและ
กระทรวงดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
• จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่ ค.ต.ป. กําหนด
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มอบหมาย
2) คณะอนุกรรมการฯ กลุมจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
• กําหนดนโยบายดานตรวจสอบและประเมินผลของกลุมจังหวัดและจังหวัด
ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่ ค.ต.ป.
กําหนด รวมทั้งกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลของกลุม จังหวัดและ
จังหวัดตามที่เห็นสมควร
• สอบทาน สงเสริมและเสนอแนะมาตรการ เพื่อใหแตละกลุมจังหวัดและ
จังหวัดดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
• จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่ ค.ต.ป. กําหนด
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ค.ต.ป. มอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
ค.ต.ป.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 87/2549 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

นายอุดล บุญประกอบ
ศาสตราจารยเทียนฉาย กีระนันทน
รองศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร
นายวิจิตร วุฒิอําพล
นางบุปผา ชวะพงษ (ลาออกวันที่ 29 ธันวาคม 2549)
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
7 นางเสริมศรี จิรศานตชัย
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงกลาโหม
(คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ที่ 191/2549 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7

พลเอก แวน อานันท
พลเอก ธีรรัตน พุธานานนท
นายสันทัด สมชีวิตา
พลเอก วรพันธ วรศักดิ์โยธิน
พลเอกบุญรอด สมทัศน (ลาออกวันที่ 6 ตุลาคม 2549)
พลเรือเอก สุทัศน ขยิ่ม
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีกลาโหม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงการคลัง
(คําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 336/2549 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2549)
1 นายอรัญ ธรรมโน

ประธานกรรมการ

2
3
4
5
6

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายสมชัย ฤชุพันธ
นายวีระชัย ตันติกุล
นายสันติ วิลาศศักดานนท
นายดุสิต นนทะนาคร
นางสิรินุช พิศลยบุตร
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงการตางประเทศ
(คําสั่งกระทรวงการตางประเทศ ที่ 546/2549 สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2549 และ
คําสั่งกระทรวงการตางประเทศ ที่ 773/2549 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

นายวิทยา เวชชาชีวะ
นางเพลินพิศ โพธิกานนท
นายมนัส ลีวีระพันธ
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน
นายวิทวัส ศรีวิหค
นางวัชรา มณีปกรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(คําสั่งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ 223/2549 สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7
8

นายสีมา สีมานันท
นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ
นายนรวัฒน สุวรรณ
นายเสรี วังสไพจิตร
นางอรสา คุณวัฒน
นางสุพิทย วีระใจ
นางนภาพร โฉมปรางค
นางพัชรี กฤตานุสรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(คําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ 164/2549
สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2549)
1
2
3
4
5
6

นางประทิน บริบูรณนางกูล
นางพูนสุข โชติกวณิชย
นางสาวกันยา วงศอภัย
นางอัญชลี มีมุข
ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
ผูอํานวยการกลุมการประเมินผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
(คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 341/2549 สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7

นายประสงค วรรณเขจร
นายธงไชย เพ็ชรรัตน
นายชัยวัฒน ประชาวิทย
นายสมพงษ ถีระวงศ
นางกาญจนา เดชะเทศ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารประจํากระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการรวม
กรรมการและเลขานุการรวม

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงคมนาคม
(คําสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 236/2549 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7

นายสมพล เกียรติไพบูลย
นายเสถียร วงศวิเชียร
นายสนั่น ศรีรุงโรจน
นายปรีชา ออประเสริฐ
นายทวีศักดิ์ กองแพง
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 205/2549
สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

รอยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล
นายสุรินทร เศรษฐมานิตย
นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย
นายเสรี สุธรรมชัย
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(คําสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่ 41/2549
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

ศาสตราจารยชัยเวช นุชประยูร
พลโทจารุพันธ บูรณสงคราม
นายกิตติ อยูโพธิ์
นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
นายอนันต วรธิติพงษ
นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ
ผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 นางศุภราพร จักรมานนท
รักษาการแทน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงพลังงาน
(คําสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 11/2549 สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7

นายมนู เลียวไพโรจน
นายประเทศ สูตะบุตร
นายปราโมทย เอี่ยมศิริ
มล.ชนะพันธ กฤดากร
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง
นายประเทือง ชะอุม
บุคลากร 8ว สํานักบริหารงานกลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงพาณิชย
(คําสั่งกระทรวงพาณิชย ที่ 198/2549 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7
8

นายชลอ เฟองอารมย
นายณรงคชัย อัครเศรณี
นางสาวภัทรา สกุลไทย
นายสุรพล วองวัฒนโรจน
นายบูรพา อัตถากร
นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงพาณิชย
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
4

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงมหาดไทย
(คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 207/2549 สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549)
1
2
3
4
5
6

นายธวัชชัย สมสมาน
นายนิวัตน พิบูลย
นายกําธร จันทรแสง
พันโทกมล ประจวบเหมาะ
นายประสาน สุขรังสรรค
ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงยุติธรรม
(คําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 402/2549 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายสมาน รังสิโยกฤษฏ
นายสมศักดิ์ แยมผล
นายดิเรก เจริญผล
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงแรงงาน
(คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 131/2549 สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549)
1
2
3
4
5
6

ศาสตราจารย โกเมน ภัทรภิรมย
นายโกวิท ตันติวงค
นายสุดจิต นิมิตกุล
รอยโทวิรัช พันธุมะผล
ผูตรวจสอบภายในกระทรวงแรงงาน
นางเพียงพิศ วิภานันท
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว กลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

5

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงวัฒนธรรม
(คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 210/2549 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549และ
คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 316/2549 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2549)
1
2
3
4
5
6

นายจีระพงษ สิวายะวิโรจน
นายพะนอม แกวกําเนิด
นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ
นายสงบ ลักษณะ
วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
หัวหนาผูตรวจสอบภายในกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(คําสั่งกระทรวงเทคโนโลยี ที่ 120/2549 สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
1
2
3
4
5
6
7

นายทวี บุตรสุนทร
นายเกรียงศักดิ์ ภัทราคม
นางสาวชดชอย เอี่ยมพงษ
นายเขมทัต สุคนธสิงห
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เจาหนาที่กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงศึกษาธิการ
(คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 360/2549 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7
8

นายกมล จันทิมา
นางสาวมัณฑนา ปยะมาดา
นายบุญลือ ทองอยู
นายกลา สมตระกูล
นายอนันต จินดารัตน
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในกระทรวง
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
นายนิคม รุงเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

6

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงสาธารณสุข
(คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 604/2549 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549)
1
2
3
4
5
6
7

นายพายัพ พยอมยนต
ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต
นายเลื่อน กฤษณกรี
นายแพทยยุทธ โพธารามิก
นางบุปผา ชวะพงษ
นายชูวิทย ลิขิตยิ่งวรา
นางพรทิพย วงศรัตนพงษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ค.ต.ป.ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
(คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 115/2549 สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2549)
1
2
3
4
5
6

นายเทียร เมฆานนทชัย
นางสาวกัญญา สินสกุล
นางอุษา บุญยะประภัศร
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ภาคผนวก 3
หนวยงานในความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมกระทรวง
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมจังหวัด

หนวยงานในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมกระทรวง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
หนวยงานในความ
- กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กระทรวงพลังงงาน
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค)
- หนวยงานไมสงั กัดกระทรวงหรือทบวง (สํานักงานคณะกรรมการสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม
หนวยงานในความ
- กระทรวงแรงงาน
รับผิดชอบ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- หนวยงานไมสงั กัดกระทรวงหรือทบวง (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานบริหาร ความมั่นคง และ
การตางประเทศ
หนวยงานในความ
- กระทรวงการตางประเทศ
รับผิดชอบ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ สํานักงาน ก.พ.ร.)
- หนวยงานไมสงั กัดกระทรวงหรือทบวง (สํานักราชเลขาธิการ สํานัก
พระราชวัง สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอัยการสูงสุด)

หนวยงานในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมจังหวัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
• กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1.1) ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง
จังหวัดในความ
แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน
รับผิดชอบ
• กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง (2.1, 2.2) ไดแก จังหวัดพิษณุโลก ตาก
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคกลาง
• กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (3.1,3.2) ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี
จังหวัดในความ
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท
รับผิดชอบ
• กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (4.1,4.2,4.3) ไดแก จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี
• กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (5.1) ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (6.1,6.2,6.3) ไดแก จังหวัด
จังหวัดในความ
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม
รับผิดชอบ
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด
• กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (7.1,7.2) ไดแก จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ
ยโสธร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคใต
• กลุมจังหวัดภาคใต (8.1,8.2,8.3) ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง
จังหวัดในความ
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ภูเก็ต พังงา กระบี่
รับผิดชอบ
• กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (9.1,9.2) ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล

ภาคผนวก 4
ตารางสรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
ของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมกระทรวง
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมจังหวัด

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

ขอคนพบ :
● ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา
การตรวจสอบภายในของกลุม
กระทรวงดานเศรษฐกิจ ไมได
ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ
• ยังไมไดใชการตรวจสอบ
ภายในเปนเครือ
่ งมือการ
บริหารงานอยางเต็มที่
• สวนใหญยังไมมีการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กับการประเมินความเสีย
่ ง
• มีขอจํากัดดานทักษะ
ความสามารถบุคลากร การ
ขาดแคลนทรัพยากร และ
ความพรอมของเครื่องมือ
เครื่องใช
ขอเสนอแนะ:
• ควรใหความสําคัญกับงาน
ตรวจสอบภายใน และใชเปน
เครื่องมือในการบริหารองคกร
● กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบและความเชื่อมโยง
ของสายบังคับบัญชาระหวาง
ผูตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง กับระดับกรมใหมี
ความชัดเจน
● สนับสนุนการวางระบบการ
ตรวจสอบภายในใหครอบคลุม
ในเรื่องความเสีย
่ ง การ
ควบคุม และการบริหารจัดการ
ที่ดี ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
● สนับสนุนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน

ขอคนพบ :
● บางกระทรวง ยังมีความ
เขาใจในระบบการควบคุม
ภายในไมเพียงพอ หรือ
คลาดเคลื่อน
● ไมสามารถสอบทานได
เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายในไมมีความชัดเจน
● สงป. และ สศช. ไมไดสง
รายงานเกี่ยวของกับการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
• สวนราชการไมใหความ
สําคัญ บุคลากรยังขาดความรู
ยังไมมีระบบติดตาม กํากับ
หรือประเมินผลอยางเปน
ขั้นตอนตอเนื่อง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีจ
่ ะ
นํามาใชยังไมสมบูรณ
ขอเสนอแนะ :
• ใหความสําคัญกับการ
ควบคุมภายในใหมากขึ้น โดย
ก.พ.ร. เพิ่มน้ําหนักตัวชีว้ ัดดาน
การประเมินความเสี่ยงใน
คํารับรองฯ
● ใหมีการดําเนินการประเมิน
ความเสีย
่ งอยางครอบคลุม
ครบถวนทุกกิจกรรม
● ใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในทุกไตรมาสหรืออยาง
นอยปละ 2 ครัง้
● จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ
/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสามารถนํามาใช
ประโยชนครบถวนสมบูรณเปน
ปจจุบัน

กรณีปกติ
การตรวจราชการ/การประเมิน
แผนงาน/โครงการ
ขอคนพบ : -ขอเสนอแนะ : --

* ไมมีการสอบทานขอมูล
การตรวจราชการ/ประเมิน
แผนงานโครงการ

การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ
ขอคนพบ :
• โดยสวนใหญ ไมพบสิ่งทําให
เชื่อไดวารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ไมมีความครบถวน
ครอบคลุม ไมมค
ี วามเปนปจจุบน
ั
และไมสอดคลองกับสูตรคํานวณ
ไมสามารถนําไปใชประโยชนได
• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมี
ขอจํากัดในเรื่องการเขาถึง
ฐานขอมูลทีใ่ ชในการประมวลผล
ตัวชี้วด
ั
ขอเสนอแนะ :
• กระทรวงควรจะตองบริหาร
จัดการความเสีย
่ ง พรอมทั้ง
กําหนดมาตรการปองกันความ
เสี่ยงในอนาคต
• การประเมินความพึงพอใจที่
ผานมา ยังไมสะทอนภารกิจหลัก
ขององคกร จึงจําเปนตองปรับวิธี
คิดและปรับรูปแบบเทคนิค
เปลี่ยนวิธีการประเมินความ
พึงพอใจใหมใหสะทอนผลรับ
ที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
• ใหการจัดทําคํารับรองฯ มีความ
สอดคลองกับภารกิจหลักตาม
กฎหมายขององคกรเปนสําคัญ
• เสริมสรางจิตสํานึกของ
เจาหนาทีแ
่ ละปรับวัฒนธรรม
องคกรใหมีการปฏิบัติราชการโดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากกวาการทํางานใหสําเร็จตาม
แผน
• ใหมีการเปดเผยขอมูลผลการ
ปฏิบัติราชการตอสาธารณะ

รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ :
● บางกระทรวงยังไมสามารถ
ตรวจสอบได เนื่องจากหลาย
สาเหตุ เชน ขอมูลไมเพียงพอ
หรือหนวยงานไมไดสงขอมูล
• ระบบ GFMIS ยังไมมีความ
สมบูรณ มีปญ
 หาในทางปฏิบต
ั ิ
มากสงผลใหการจัดทํางบการเงิน
ของสวนราชการไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเรียบรอย
สมบูรณและทันเวลา
• บุคลากรภาครัฐขาดความรู
ความเขาใจในระบบ มีการ
โยกยายหมุนเวียนเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของบอย
ขอเสนอแนะ :
• ผลักดันใหมก
ี ารพัฒนาระบบ
GFMIS ใหสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานกลางและ
สวนราชการอยางสมบูรณ และ
ถูกตอง
• ใหกรมบัญชีกลางจัดใหมีการ
พัฒนาฝกอบรมบุคลากรของสวน
ราชการใหมค
ี วามรูและความ
เขาใจในระบบ GFMIS อยาง
ตอเนื่อง
• ตองใหความสําคัญในการ
จัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ

กรณีพิเศษ
ขอคนพบ : -ขอเสนอแนะ : --

* ไมมีการสอบ
ทานกรณีพิเศษ

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม
การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

ขอคนพบ :
● ไมพบสิ่งที่ทาํ ใหเชื่อไดวา
การตรวจสอบภายในของกลุม
กระทรวงไมไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• สวนใหญเปนการตรวจสอบ
ดานการเงินและการปฏิบต
ั ิตาม
ระเบียบมากกวาการตรวจสอบ
ดานการดําเนินงาน
• บางหนวยจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอหัวหนา
สวนราชการไมเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

ขอคนพบ :
● บุคลากรยังขาดความรูค
 วาม
เขาใจ วิธีการดําเนินงาน
ยังไมเปนไปตามระเบียบที่
คตง. กําหนด
● แผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในยังไมครอบคลุมทุก
กิจกรรมสําคัญ และยังไมมีการ
ปฏิบัติตามแผนอยางจริงจัง
● บางหนวยงานไมมีหนังสือ
รับรองการควบคุมภายในของ
เจาหนาทีร่ ะดับอาวุโส
● การปฏิบต
ั ิงานลาชา ไมมี
เจาภาพรับผิดชอบ
● การถายทอดนโยบายสูการ
ปฏิบัติไมชด
ั เจน
● อุปกรณ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม
สมบูรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ :
• หัวหนาสวนราชการควร
กํากับดูแลใหมก
ี ารปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
• การรายงานผลการสอบทาน
ครั้งตอไป ควรมีแนวทางให
ทุกสวนราชการดําเนินการใน
รูปแบบเดียวกัน

ขอเสนอแนะ :
● จัดฝกอบรมบุคลากร และ
จัดใหมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
● มอบหมายเจาหนาทีร่ ะดับ
อาวุโส รับผิดชอบระบบควบคุม
ภายใน และจัดทําคํารับรองเปน
ลายลักษณอักษร
● พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหสามารถชวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรณีปกติ
การตรวจราชการ/การ
ประเมินแผนงาน/โครงการ
ขอคนพบ : -ขอเสนอแนะ : --

* ไมมีการสอบทานขอมูล
การตรวจราชการ/ประเมิน
แผนงานโครงการ

การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ
ขอคนพบ :
● มีความนาเชือ
่ ถือพอประมาณวา
สวนใหญมค
ี วามครบถวน
ครอบคลุม มีความเปนปจจุบัน
สอดคลองกับสูตรคํานวณ และ
สามารถนําไปใชประโยชนได
ขอเสนอแนะ :
● การเขียนรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ควรจะตองเขียน
รายละเอียดใหครบทุก
องคประกอบตามทีส
่ ํานักงาน
ก.พ.ร. ออกแบบไว
● ควรแนบเอกสารที่ใชอางอิงใน
รายงานผลการปฏิบัติราชการไว
ทายรายงานเปนภาคผนวก เพื่อ
ความสะดวกในการสอบทาน
● หากมีการปรับปรุงเนื้อหา
รายละเอียดใหมีความสอดคลอง
กับสถานการณความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ควรมีเอกสารอธิบาย
เหตุผลความจําเปนไวทาย
รายงานเปนภาคผนวก เพื่อความ
สะดวกในการสอบทาน

รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ :
● ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา
รายงานการดําเนินงานทางดาน
การเงินไมถูกตองในสาระสําคัญ
● ยังไมมีความละเอียดรอบคอบ
ในเรื่องระบบบัญชี
ขอเสนอแนะ :
● เจาหนาที่ควรปฏิบัติงาน
อยางตั้งใจ ระมัดระวังรอบคอบ
● จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก
เจาหนาทีผ
่ ูปฏิบัติงาน
● เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ GFMIS
ผูบริหารควารกํากับดูแลใหระบบ
บัญชีเปนไปอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ

กรณีพิเศษ
ขอคนพบ : -ขอเสนอแนะ : -* ไมมีการสอบ
ทานกรณีพิเศษ

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานบริหาร ความมั่นคง และการตางประเทศ
กรณีปกติ
การตรวจสอบภายใน
ขอคนพบ :
• ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาการ
ตรวจสอบภายในของกลุม
กระทรวงดานบริหารฯ ในสวนที่
เปนสาระสําคัญ ไมไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• สวนราชการหลายหนวยยังไมได
จัดทํากฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
หรืออยูระหวางการดําเนินการ
จัดทํา
• ไมสามารถสอบทานประเด็นการ
ยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝาย
บริหารจากรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงและสวนราชการได
เนื่องจากไมมีขอมูลและขอมูล
ไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ :
• สวนราชการควรจัดทํากฎบัตรงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และ
ควรไดรับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการ
กอน จึงเผยแพรกฎบัตรดังกลาวให
เปนที่ทราบทั่วกัน
• ควรตองปรับปรุงนิยามและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบทาน
ประเด็นการยอมรับสภาพความเสี่ยง
ของฝายบริหาร เพื่อให ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงและสวนราชการใชเปน
แนวทางในการสอบทานประเด็น
ดังกลาวตอไป

การควบคุมภายใน
ขอคนพบ :
• ไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกตที่มี
นัยสําคัญใน 6 หนวยงาน และพบ
ขอบกพรองหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
8 หนวยงาน (อีก 4 หนวยงาน
ไมสามารถสอบทานไดเนื่องจากไมได
สงขอมูลมา)
• บางสวนราชการยังไมไดดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุม
ครบถวนทุกกิจกรรม
• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม
แจงวา การสอบทานมีขอบเขตการ
ปฏิบัติงานจํากัด เนื่องจากมีระยะเวลา
สอบทานจํากัดจึงสอบทานเฉพาะ
รายงานที่ไดรับจากหนวยรับตรวจ
โดยมิไดขอเอกสารเพิ่มเติม จึงไมพบ
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ ยกเวนการ
สอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของ ค.ต.ง. ของหนวยที่
ไมไดจัดสงรายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไมอาจ
แสดงความเห็นได
ขอเสนอแนะ :
• ผูบริหารทุกระดับควรใหความสนใจ
และความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงาน พรอมทั้งนําเอารายงานฯ
ดังกลาวมาใชในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางจริงจัง
• ในการประเมินความเสี่ยงควรจะ
ดําเนินการใหครบทุกกิจกรรม เพื่อจะ
ไดคนพบจุดออนหรือขอบกพรองที่มี
นัยสําคัญ แลวนํามาจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในใหรัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
• ผูบริหารทุกระดับควรใหความสนใจ
และความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงาน พรอมทั้งนําเอารายงานฯ
ดังกลาวมาใชในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางจริงจัง

การตรวจราชการ/ประเมิน
แผนงานโครงการ

การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ

ขอคนพบ :
• ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาการตรวจ
ราชการ และการติดตามและประเมินผล
โครงการของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมถูกตอง
ตามที่ควรในสวนที่เปนสาระสําคัญ
• สวนราชการไมทราบมาตรฐานการ
ดําเนินงานเรื่องการตรวจราชการ และ
ยังไมมีรูปแบบการรายงานการตรวจ
ราชการที่ชัดเจน บางสวนราชการไมมี
ตําแหนงผูตรวจราชการ ทําใหการ
รายงานผลการตรวจราชการยังไมเปน
ระบบ เชน กระทรวงกลาโหม

ขอคนพบ :
• ไมพบสิ่งที่ทําใหเชื่อวา รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปไมมีความครบถวน
ครอบคลุม ไมมีความเปนปจจุบันและ
ไมสอดคลองกับสูตรคํานวณตาม
คําอธิบายตัวชี้วัด และไมสามารถ
นําไปใชประโยชนได
• การสอบทานรายงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในมิติคุณภาพการบริการยังไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจยังไมได
ประมวลผลเสร็จสิ้นทันตามกําหนดเวลา

ขอเสนอแนะ :
• การตรวจราชการควรใชความหมาย
ใหครอบคลุมสวนราชการที่มีภารกิจที่
เกี่ยวของดวย เชน สํานักงานจเรทหาร
สํานักงานจเรตํารวจ เปนตน
• ค.ต.ป. ควรจัดทําแนวทางการตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการใหทุกสวนราชการ
• รายงานจาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
ควรมีคําอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขต
ของงานที่เลือกในการตรวจราชการ
หรือการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ และแสดงเหตุผลที่เลือก
งานนั้นดวย โดยอาจดูจากวงเงิน
งบประมาณที่ใช หรือความสําคัญพิเศษ
ของโครงการ

ขอเสนอแนะ :
• สวนราชการควรรักษามาตรฐานของ
การจัดทํารายงาน และการเตรียมขอมูล
ประกอบการประเมินผลที่อยูในระดับดี
อยูแลวอยางตอเนื่อง
• สวนราชการควรศึกษาและทําความ
เขาใจกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด สูตรการ
คํานวณ และแนวทางการประเมินผล
ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และควรจัดใหมีการสอบทาน
ความถูกตองในการคํานวณผลการปฏิบัติ
ราชการอยางเปนระบบ

กรณีพิเศษ
รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ :
• ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวารายงาน
ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญจากการสอบทานของ
คณะอนุกรรมการฯ
• การบันทึกบัญชีดวยระบบ GFMIS
บางรายการ ระบบยังไมสามารถบันทึก
รายการไดครบถวนสมบูรณ
• ค.ต.ป. ประจํากระทรวงกลาโหม และ
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
ไมสามารถแสดงความเห็นตอการ
สอบทานรายงานผลการดําเนินงาน
ดานการเงินได เนื่องจากเอกสารเพื่อใช
ในการสอบทานไมพรอมและ
ไมเพียงพอที่จะสอบทานในภาพรวม
ของกระทรวง
ขอเสนอแนะ :
• ควรเรงดําเนินการปรับปรุงระบบ
GFMIS ใหสมบูรณโดยเร็ว
• ผูบริหารทุกระดับควรใหความสนใจ
และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน
อยางจริงจัง

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
กรณีปกติ
การตรวจสอบภายใน
(ไมสามารถสอบทานได
เนื่องจากไดรับสําเนารายงาน
ไมครบ)

การควบคุมภายใน
(ไมสามารถสอบทานได
เนื่องจากไดรับสําเนารายงาน
ไมครบ)

การตรวจราชการ/ประเมิน
แผนงานโครงการ
ขอคนพบ :
• รายงานผลการตรวจราชการมีความ
ครบถวนครอบคลุม ถูกตองแมนยํา
นาเชื่อถือ และสามารถนําไปใช
ประโยชนได
ขอเสนอแนะ :
• ควรมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐาน
การรายงานผลการตรวจราชการฯ ให
เหมือนกันในทุกพื้นที่การตรวจราชการ
• ควรมีการกําหนดประเด็นขอบเขตการ
ตรวจราชการที่ชัดเจน และครอบคลุม
มิติการพัฒนาในพื้นที่
• ควรมีการจัดทําระบบการติดตามผล
การนําประเด็นขอคิดเห็น ขอสังเกต
และขอเสนอแนะจากรายงานผลการ
ตรวจราชการไปใชประโยชนในระดับ
ภูมิภาค

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ขอคนพบ :
• ไมพบสิ่งที่ทําใหเชื่อไดวารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ขาดความ
ครบถวน ครอบคลุม และฐานขอมูลที่ใช
ประกอบการประมวลผลไมเปนปจจุบันหรือ
สอดคลองกับสูตรการคํานวณ รวมทั้งมีความ
มั่นใจในระดับหนึ่งวารายงานดังกลาวเปน
ประโยชนในการวิเคราะหแนวทางดําเนินงาน
ปตอไป
• คาเปาหมายของตัวชี้วัดบางตัวอยูในระดับ
ต่ําหรือสูงเกินไป
• รายงานผลการปฏิบัติราชการบางตัวชี้วัด
ยังขาดรายละเอียดความครบถวน
• ตัวชี้วัดบางตัวมีเจาภาพหลายหนวยงาน
อาจขาดเอกภาพในการเรงรัดการปฏิบัติงาน
และติดตามผล
• การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแตละตัวอาจมี
ผลขัดแยงกัน
• ตัวชี้วัดบางตัวไดคะแนนความสําเร็จสูงแต
ไมมีผลการปฏิบัติจริง
ขอเสนอแนะ :
• ควรมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ
เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดใหมีระบบการ
จัดเก็บขอมูลคูขนานไปกับสวนกลาง โดย
เนนหลักการบริหารความเสี่ยงในการจัดเก็บ
และรวบรวมฐานขอมูล
• ควรทําความเขาใจกับรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
• ควรชี้แจงใหจังหวัดเขาใจเกณฑมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการใหชัดเจน เขาใจตรงกัน
• ควรมุงเนนแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง
ความตองการหรือความเดือดรอนของประชาชน
แทนที่จะมุงเนนถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
• ควรจะกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวมกันใหชัดเจน

รายงานสถานะ
การเงิน
(ไมสามารถสอบทานได
เนื่องจากไมไดรับสําเนา
รายงาน)

กรณีพิเศษ
โครงการที่สอบทาน ไดแก (1) โครงการผลิต
บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับสูง (2) โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
และสนับสนุนการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมดานหัตถอุตสาหกรรม (3) โครงการ
ศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ และ
(4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมสุขภาพ
และผลิตภัณฑสําหรับสปา
ขอคนพบ :
• โครงการมีสาระสําคัญและวัตถุประสงค
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติและ
ยุทธศาสตรระดับภาค
• การดําเนินโครงการสวนใหญสามารถบริหาร
จัดการภายใตงบประมาณที่ไดรับ
• ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประกอบ
ธุรกิจและสรางรายได
• โครงการที่ (1) และ (2) มีการจัดองคกรและ
รูปแบบการบริหารรองรับการดําเนินงานในอนาคต
แตโครงการที่ (3) และ (4) ยังไมมีการจัดรูปแบบ
การบริหารในเชิงธุรกิจ
• โครงการทั้ง 4 เปนประโยชนตอการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
• การดําเนินโครงการเปนการพัฒนาองคความรูใหม
จากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ขอเสนอแนะ :
• โครงการที่ (3) และ (4) ควรบริหารจัดการโดยใช
รูปแบบองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย
• รัฐบาลควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
โครงการใหเปนไปตามแผนที่วางไว
• ทั้ง 4 โครงการควรไดรับการสนับสนุนใหเปน
รูปแบบตัวอยางของการพัฒนาในภูมิภาค

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคกลาง
กรณีปกติ
กรณีพิเศษ
การตรวจสอบภายใน
ขอคนพบ :
• ไมสามารถแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการสอบทานการ
ตรวจสอบภายในได เนื่องจาก
มีขอมูลไมเพียงพอและไม
ครบถวน
• คูมือการสอบทานการ
ตรวจสอบภายในไมสอดคลอง
กับแนวทางการสอบทาน
• อัตรากําลังของผูตรวจสอบ
ภายในมีเพียงจังหวัดละ 1-2
คน (ระดับ 7)
• มีการเนนตรวจสอบทาง
การเงิน/บัญชี มากกวาการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน/
โครงการ
ขอเสนอแนะ :
• ควรกําหนดใหคูมือการ
สอบทานการตรวจสอบภายใน
มีความสอดคลองกับแนว
ทางการสอบทาน
• กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
ก.พ. และ สํานักงาน ก.พ.ร.
ควรรวมหารือ เพื่อแกไข
โครงสรางอัตรากําลังของ
ผูตรวจสอบภายใน เชน มีการ
แบงพื้นที่รับผิดชอบตามภาค

การควบคุมภายใน
ขอคนพบ :
• ไมสามารถแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการสอบทานการควบคุม
ภายในได เนื่องจากมีขอมูลไม
เพียงพอและไมครบถวน
• จังหวัดสวนใหญอาจยังไม
เขาใจถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ของ ค.ต.ป. และยังมีความ
เขาใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่จํากัด
•ไมมีการสรุปภาพรวมการควบคุม
ภายในของ 26 สวนราชการใน
ภูมิภาคใหผูวาราชการ จังหวัด
สามารถใชเปนเครื่องมือบริหาร
แผนยุทธศาสตรของจังหวัดได
• รายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในตนเองของจังหวัด
ยังไมมีการสอบทานโดยผู
ตรวจสอบภายในและเจาหนาที่
อาวุโส
ขอเสนอแนะ :
• จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหนาที่ของ
ค.ต.ป.
• จัดทําสรุปภาพรวมการควบคุม
ภายในของสวนราชการในภูมิภาค
และมีการตรวจสอบโดยเจาหนาที่
ระดับอาวุโส
• จัดตั้ง Expert teams และ
ฝกอบรมใหมีความเชี่ยวชาญ

การตรวจราชการ/
ประเมินแผนงานโครงการ
ขอคนพบ : ขอเสนอแนะ : -

* ไมมีการสอบทานขอมูล
การตรวจราชการ/ประเมิน
แผนงานโครงการ

การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ
ขอคนพบ :
• ไมสามารถแสดงความเห็นได
เนื่องจากขอมูลและเอกสารที่
เกี่ยวของที่ตองนํามาสอบทาน
ในแตละขั้นตอนมาก และมี
ขอมูลไมครบสมบูรณ รวมทั้งมี
ระยะเวลาจํากัด
• ขอมูลผลการประเมินของ
TRIS เปนการประเมินใน
เบื้องตนยังไมครบถวนสมบูรณ
เนื่องจากยังไมได Site Visit จึง
มีความนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง
ไมสามารถทําใหผูสอบทานเกิด
ความเชื่อมั่นวาขอมูลมีความ
ถูกตอง นาเชื่อถือ
• ระยะเวลาการประเมินผลตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
TRIS ไมสอดคลองกับระยะเวลา
การสอบทานรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการที่กําหนดให
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดตอง
รายงานผลให ค.ต.ป.
ขอเสนอแนะ : --

รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ : -

ขอคนพบ : -

ขอเสนอแนะ :-

ขอเสนอแนะ : -

* ไมมีรายงานทางการเงินของ
จังหวัด จึงไมมีการสอบทาน

* ไมมีการสอบทานกรณีพิเศษ

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณีปกติ
การตรวจสอบภายใน
ขอคนพบ :
• ไมสามารถสอบทานได เนื่องจากไดรับ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน เพียง 2
จังหวัด (เลย/สุรินทร) และ แตละจังหวัด
สงรายงานไมครบทุกหนวยรับตรวจ
ขอมูลจึงไมเพียงพอที่จะสอบทานตาม
มาตรฐาน และจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายในได
ขอเสนอแนะ :
• การตรวจตามมาตรฐานการตรวจสอบฯ
จะตองตรวจในรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จําเปนตองมีขอมูลเชิง
คุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน
และคุณภาพของผูตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายในจึงตองให
ความสําคัญในการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินที่กรมบัญชีกลางไดแจงให
สวนราชการ และจังหวัดดําเนินการ
พรอมทั้งสงรายงานใหกรมบัญชีกลาง
เพื่อ อ.ค.ต.ป. จะไดประสานขอใชขอมูล
จากกรมบัญชีกลางประกอบการสอบทาน
ตอไป

การควบคุมภายใน
ขอคนพบ :
• ไมสามารถสอบทานได เนื่องจากไดรับ
รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในเพียง 2 จังหวัด คือ จังหวัด
เลย และกาฬสินธ และแตละจังหวัด
สงรายงานไมครบทุกหนวยรับตรวจ ขอมูล
ดังกลาวจึงยังไมเพียงพอที่จะสอบทานถึง
ความครบถวน ความถูกตอง และความ
นาเชื่อถือตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
2544 ได
• เนื่องจากหนวยงานรับตรวจในจังหวัด
เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาคซึ่ง
ผูรับผิดชอบจะจัดสงรายงานใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค จึงไมมีการรวบรวม
รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจทั้งหมด
ไวที่สํานักงานจังหวัด
• ผูตรวจสอบภายในของจังหวัด ซึ่งสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สามารถประเมินการสอบทาน การควบคุม
ภายในของสํานักงานจังหวัดไดเพียง
แหงเดียว
ขอเสนอแนะ :
• สํานักงานจังหวัดควรรวบรวมสําเนา
รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจทั้งหมด
รวมทั้งขอมูลเก็บไวที่จังหวัด เพื่อใช
ประโยชนในการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาคในภาพรวมของจังหวัด

การตรวจราชการ/การ
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ

การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ

ขอคนพบ :
• การตรวจราชการของผูตรวจสํานัก
นายกฯ เปนการตรวจเชิงนโยบาย โดย
เนนการนํานโยบาย และขอสั่งการของ
รัฐบาลไปชี้แจง

ขอคนพบ :
• มีความเชื่อมั่นอยางพอประมาณ ใน
ประเด็นความครบถวนครอบคลุมของ
รายงาน ความเปนปจจุบันสอดคลองกับ
สูตรคํานวณของฐานขอมูล และประโยชน
ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ขอเสนอแนะ :
• การตรวจราชการของผูตรวจสํานัก
นายกฯ ควรตรวจราชการในลักษณะ
คุณภาพมากกวาปริมาณ เพื่อให
ขอเสนอแนะสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม
• กระบวนการตรวจราชการของผูตรวจ
สํานักนายกฯ คอนขางเรงรัด และจํากัด
ระยะเวลา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ควร
ปรับกระบวนการตรวจราชการของ
ผูตรวจใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

รายงานสถานะการเงิน

(ครบทั้ง 19 จังหวัด)

ขอเสนอแนะ :
• ควรกําหนดขอเสนอแนะ เพื่อใชปรับปรุง
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย
• ทําความเขาใจตัวชี้วัด และกําหนด
แนวทางดําเนินงานกับหนวยงาน/
สวนราชการทั้งภายใน และภายนอก
จังหวัด
• ควรจัดระบบการจัดเก็บ การใชขอมูล
การกําหนดระยะเวลาจัดเก็บ และการ
บันทึก ตามคําแนะนําของหนวยงานกลาง
ที่เปนเจาภาพ
• ควรรายงานผลตามตัวชี้วัดใหผูบริหาร
และผูปฏิบัติของจังหวัด ทราบจุดออน
จุดแข็งในการทํางานสม่ําเสมอเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงได
• จังหวัดตองมีการประสานงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบ มีการกํากับการทํางาน การ
สรางความเขาใจ การระบุกิจกรรมรวมกัน
และการติดตามประเมินผลอยางเปน
ขั้นตอนตามที่ระบุ
• จังหวัดอาจจัดทําแบบสํารวจ และ
ประเมินผลเอง เพื่อใหปรับปรุงงานไดเลย
โดยไมตองรอที่ปรึกษาที่เปนกลาง และใช
ผลการสํารวจจากที่ปรึกษาที่เปนกลาง
ในการประเมินผลสุดทาย
• ควรเขียนรายงานผลฯ ประจําปให
ครบทุกองคประกอบตามที่ ก.พ.ร.กําหนด
และควรแนบเอกสารอางอิงเปนภาคผนวก
ใหครบถวน หากจังหวัดไมมีระบบ
สารสนเทศที่ครบถวน ควรทําสําเนาเก็บไว
ที่จังหวัดดวย
• หากมีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ควรมีเอกสาร
อธิบายเหตุผลความจําเปนไวทาย
ภาคผนวกดวย

ขอคนพบ : -ขอสังเกต และขอเสนอแนะ : --

กรณีพิเศษ

สรุปผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ 2549
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดภาคใต
กรณีปกติ
การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

ขอคนพบ :
• ไดรับรายงานเพียง 3 จังหวัด
ซึ่งเปนรายงานที่ขาดขอมูล
หลายๆ อยาง และดวยเวลามี
จํากัด ทําใหติดตามขอมูลให
สมบูรณไมได จึงไมสามารถ
ใหความเห็นการสอบทานได

ขอคนพบ :
• ไดรับรายงาน 1 ชุด และไมตรง
กับที่ตองใชสอบทาน จึง
ไมสามารถใหความเห็นในเรื่องนี้

ขอเสนอแนะ:
• ผูตรวจสอบภายในจังหวัด
ควรอบรมมาตรฐาน และความรู
ดานการตรวจสอบภายใน ตาม
หลักสูตรพัฒนาผูตรวจสอบ
ภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
• ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติ
หนาที่อยางถูกตอง และเปนไป
ตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง
• ผูตรวจสอบภายในตอง
ปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่
ตามแนวคิดสากล เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานภาครัฐ
อยางมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประหยัด

ขอเสนอแนะ :
• หนวยงานในจังหวัด ควรมีการ
วางระบบควบคุมภายในหนวยงาน
และรายงานผลตอ ส.ต.ง.ตาม
กําหนดเวลา
• ผูตรวจสอบภายในจังหวัด (แบบ
ปอ1,3,ติดตามป3,ปย1-ร)
สอบทานรายงานของหนวยงาน
ในจังหวัดและทํารายงานของ
ผูตรวจสอบภายใน (แบบปส.)
ตามกําหนดเวลา
• จัดอบรมมาตรฐานการควบคุม
ภายในใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ควรแกไข
ปญหาที่แตละหนวยงานในจังหวัด
แยกกันสงรายงานใหตนสังกัด
ตางๆ กัน โดยไมมีศูนยรวม หรือ
เจาภาพดูแล รวบรวมเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในจังหวัด เปน
ผลใหไมสามารถนําผลมา
สอบทานได

การตรวจราชการ/การ
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ
สอบทานผลการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี งวดที่ 1 และ 2
ขอคนพบ :
• ขอความในรายงานบางแหง
มีลักษณะกวาง ไมชัดเจน
• เนื้อหาในรายงานไมสมบูรณ
ตามระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.
2548
• การดําเนินงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง มีปญหา 8 ดาน
คือ คณะกรรมการ ,สมาชิก
กองทุน,การบริหารจัดการ
กองทุน,การยกระดับเปนสถาบัน
การเงินชุมชน,การจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล,การประสานงาน,
ระบบงานการเงินและรายงาน,
การตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล
ขอเสนอแนะ :
• ผูตรวจฯ ควรกําหนดแผนการ
ตรวจใหครอบคลุม ชัดเจน และ
ใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกฯ
• ควรเขียนรายงานสรุปสาระ
สําคัญอยางยอๆ และแยก
หัวขอ มีขอเสนอแนะ
ภาคผนวกใหชัดเจน
• ควรแกไขปญหากองทุน
หมูบาน และชุมชนเมืองให
ทันตอเหตุการณ

การปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองฯ
(มี 5 กลุม สุมกลุมละ 1 จังหวัด)
ขอคนพบ :
• ไมมั่นใจวาจังหวัดประสบความ
สําเร็จใน 3 ดานดังนี้
1. ดานมิติประสิทธิผล
โดยดําเนินการไมครบยุทธศาสตร
เปาหมายไมชัด ลําดับ KPI ไมตรง
และคํานวณผิดพลาด
2. ดานมิติคุณภาพ
โดยดําเนินการไมตรงตามสภาพ
ขอเท็จจริงในการเลือกหนวย
บริการ ขอคําถาม วิธีเก็บขอมูล
และการประมวลผลขอมูลไมแลว
เสร็จ
3. ดานมิติประสิทธิภาพ
มีปญหาจาก GFMISกรมบัญชีกลาง
จึงสรุปผลไมได และขาดผลประเมิน
ตัวชี้วัดอื่นๆ
• ไมสามารถยืนยันระดับความ
สําเร็จดานมิติพัฒนาองคกร
เนื่องจากมีแผนจัดการความรู แต
ขาดการประเมินผลการนําความรู
ไปปฏิบัติจริง

ขอเสนอแนะ :
• จังหวัดควรระบุรายละเอียดให
ครบตามแบบฟอรม และอธิบาย
หลักเกณฑกรณีมีขอยกเวนในการ
ทําคํารับรองฯ และยึดถือคํา
รับรองฯ เปนแนวทางอยาง
เครงครัด
• ก.พ.ร. ควรปรับปรุงวิธีการ
ประเมินคุณภาพใหบริการ และ
รายงานผลใหทันตอการนํามาใช
ประโยชน
• จังหวัดควรนําผลประเมิน/
สอบทานไปใชพัฒนางานใน
ปงบประมาณถัดไป

รายงานสถานะการเงิน
ขอคนพบ :
• ไดรับรายงานเพียง 1 ชุดและ
เปนรายงานที่จัดทําผิดหลักการ
บัญชี รวมทั้งขอมูลประกอบการ
พิจารณาไมเพียงพอ จึงไม
สามารถใหความเห็นการสอบ
ทานได
ขอเสนอแนะ :
• คลังจังหวัดในฐานะนักบริหาร
เศรษฐกิจการเงิน การคลัง ควร
เปนผูรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการเงินรวมของจังหวัด
เพื่อแสดงภาพรวมของฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงาน
ในระดับจังหวัด เสนอผูวา
ราชการจังหวัด และ ค.ต.ป.
ตามเวลาที่กําหนด

กรณีพิเศษ
โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย
ขอคนพบ
• โครงการไมมีการกําหนด
อุปสรรคและความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะ :
• ฝกอบรมผูมีหนาที่จัดทํา
โครงการใหมีความเขาใจในเรื่อง
การจัดการความเสี่ยงและอุปสรรค
ที่อาจเกิดจากแผน
• ควรวางระบบการคัดเลือกผูเขา
ฝกอบรมที่มีความสนใจเพื่อ
นําไปใชประโยชนไดจริง
• ใหมีการติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมตามวัตถุประสงค
โครงการปองกันและแกไข
ปญหารวมทั้งเฝาระวังไขหวัด
นกระยะยาว
ขอคนพบ
• ในภาพรวมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะ :
• ควรจัดทํารายงานประเมินผล
เครือขายเฝาระวังเพื่อใช
ประโยชนตอไป
โครงการระบบขนสงสินคา
จังหวัดระนอง
ขอคนพบ
• ขาดเจาภาพหลักในการกํากับ
ดูแล ทําใหดําเนินงานลาชา
โครงการยอยไมบรรลุตามแผน
ขอเสนอแนะ :
• ฝายบริหารตองดูแลผลักดัน
โครงการ ซึ่งตองใชความรวมมือ
หลายกระทรวง /กรม
• แสวงหาขอยุติและจุดสมดุล
ระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ
ในโครงงานโดยเร็ว

ภาคผนวก 5
แผนบันทึกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลระดับตางๆ
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