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๑. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล  

ภาคราชการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๑.๒ เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ.ร. ที่แสดงถึงขั้นตอนและมาตรฐาน

ของงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

๑.๓ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  
 
๒. ขอบเขต (Scope) 

๒.๑ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดท าแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ 
และจัดส่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการเผยแพร่รายงานผล
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้แก่ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ส่วนราชการ และจังหวัด 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย   
             - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  
             - อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกบัการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ   
             - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จ านวน ๓ คณะ 
             - อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จ านวน ๑ คณะ 
             - อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ จ านวน ๔ คณะ 
             - ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง จ านวน ๒๐ คณะ 

การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ 
และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๓ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. 
เฉพาะกิจ ๔ คณะ จะก าหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปี จ านวนรวม  
๘ ประเด็น รวมทั้งเป้าประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปี  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/นโยบายส าคัญของรัฐบาล และมอบหมาย ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง ก าหนดประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็น  
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นของ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะ เพ่ือเป็นการบูรณาการ 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปี และท าหน้าที่เป็นกลไลหลักในการตรวจสอบและ
ประเมินผลในระดับชาติ (Audit Committee) และให้ได้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ถูกต้อง และชัดเจน
เพ่ือส่งสัญญาณเตือน (warning signal) หรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ 
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพ่ือลดความเสี่ยง
และผลกระทบจาการด าเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นกับ
ประชาชน โดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงจะด าเนินการตรวจสอบ
ความเสี่ยงในเชิงป้องกัน (risk assessment)  และประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ส าหรับการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
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อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ สามารถก าหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน 
การด าเนินการ และประเด็นการตรวจประเมินได้เองตามความเหมาะสม 

รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หมายถึง รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดท าสรุป 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หมายถึง การก าหนดวิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการในรายละเอียดและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละประเด็น
จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ข้อมูลควรเป็นอย่างไร ณ ช่วงเวลาใด รวมถึงวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินผล และการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

๓.๑  ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
๓.๑.๑ เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมายในฐานะเลขานุการ  

ค.ต.ป. และ  อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
๓.๑.๒ ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนด

แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
๓.๑.๓ กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ  กองติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะรับผิดชอบการด าเนินงานและการประสานงานตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

๓.๒  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๓.๒.๑ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
๓.๒.๒ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะต่าง ๆ จ านวน ๓ คณะ 
๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด   
๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ จ านวน ๔ คณะ 
๓.๒.๔ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง จ านวน ๒๐ คณะ 
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๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

การจัดท าแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

๑  จัดท าร่างแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และก าหนด
ประเด็นการตรวจสอบระดบั อ.ค.ต.ป.  

ภายในเดือน
มิถุนายน 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

 

๒  น าร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดบั อ.ค.ต.ป. 
เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพจิารณา 
ให้ความเห็นชอบ   

ภายในเดือน
กรกฏาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

ร่างแนวทาง 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
และประเด็น 
การตรวจสอบ 
ของ อ.ค.ต.ป. 

๓  น าร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดบั อ.ค.ต.ป. 
เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกบัการก าหนด
แนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  

ภายในเดือน
กรกฏาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

ร่างแนวทาง 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
และประเด็น 
การตรวจสอบ 
ของ อ.ค.ต.ป. 

๔  น าร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดบั อ.ค.ต.ป. 
เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   

ภายในเดือน
สิงหาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

ร่างแนวทาง 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
และประเด็น 
การตรวจสอบ 
ของ อ.ค.ต.ป. 

๕  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการให้กับ ค.ต.ป. 
อ.ค.ต.ป. เสนอให้กับ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. 
คณะต่าง และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

- แนวทางการตรวจสอบ 
- ประเด็นการตรวจสอบ 
- รูปแบบการรายงาน 

ภายในเดือน
สิงหาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

ร่างแนวทาง 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
และประเด็น 
การตรวจสอบ 
ของ อ.ค.ต.ป. 

๖  ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แจ้งประเด็น 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ตามภารกจิของกระทรวงที่สอดคล้อง/
สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 
คณะต่าง ๆ  

ภายในเดือน
สิงหาคม 

 ประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล 
ภาคราชการตาม
ภารกิจของกระทรวง  

   
 
 
 
 

   

จัดท าร่างแนวทาง 
การตรวจสอบฯ  

 ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
ก าหนดประเดน็ 
การตรวจสอบฯ 

เสนอเลขาธกิาร ก.พ.ร. 
เพื่อพจิารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

 ประชมุชี้แจง 
แนวทางการตรวจสอบฯ 

Yes 
(อนุมัติ) 

 

เสนอ อ.ค.ต.ป.  
เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางฯ 

เพื่อพจิารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

Yes 
(อนุมัติ) 

 

เสนอ ค.ต.ป.  
เพื่อพจิารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

Yes 
(อนุมัติ) 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

     
 
 
 

 

๗  อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ  ตรวจสอบ/คัดเลือก
ประเด็นการตรวจสอบย่อยของ ค.ต.ป.  
ประจ ากระทรวง  เพื่อก าหนดเป็นภาพรวม
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการประจ าปี 

ภายในเดือน
กันยายน 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. และ
ฝ่ายเลขานุการ 
คณะ อ.ค.ต.ป. 
คณะต่าง ๆ 

ประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล 
ภาคราชการระดับ
กระทรวง และ  
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ 

๘  น าเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ าปีเสนอเลขาธกิาร ก.พ.ร.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

ภายในเดือน
กันยายน 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ 

๙  น าแนวทางและภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ าปีเสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับ 
การก าหนดแนวทางฯ เพื่อพจิารณา 
ให้ความเห็นชอบ  

ภายในเดือน
กันยายน 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ 

๑๐  น าแนวทางและภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ าป ีเสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ   

ภายในเดือน
กันยายน 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ 

๑๑  จัดท าเอกสารและหนังสอืแจ้งส่ง 
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการประจ าปี อ.ค.ต.ป.  
คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  
ทราบและถือปฏิบัต ิ  

ภายในเดือน
ตุลาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น 
การตรวจสอบและ
ประเมินผล 
ภาคราชการ 

  

 อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ  คัดเลือก
ประเดน็การตรวจสอบของ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 

เสนอเลขาธกิาร ก.พ.ร. 
เพื่อพจิารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

เสนอ อ.ค.ต.ป.  
เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางฯ 

เพื่อพจิารณา 

Yes 
(อนุมัติ) 

 No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

เสนอ ค.ต.ป.  
เพื่อพจิารณา 

Yes 
(อนุมัติ) 

 No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

แจ้งแนวทางการตรวจสอบ
และประเด็นการตรวจสอบ 

Yes 
(อนุมัติ) 

 



๕ 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

     การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจ/มติคณะรัฐมนตรี/รายงาน early 
warning (ถ้ามี))   

๑  จัดท าหนังสือแจ้งการรายงาน
ความก้าวหนา้การตรวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวง และมต ิค.ร.ม. 
ของ อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป.  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ภายใน 
เดือนมีนาคม 

กลุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ ฯ 

กองติดตามฯ 

หนังสือแจ้ง ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวง
รายงาน
ความก้าวหนา้ตาม
ประเด็นการตรวจฯ  

๒  - ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงรายงาน
ความก้าวหนา้ฯ  
- อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน
ความก้าวหนา้ฯ   
- ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน
ความก้าวหนา้ตาม มต ิค.ร.ม. 
- ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง และ  
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ 
รายงาน early warning  

- ภายใน 
เดือนมีนาคม  
- ภายใน 
เดือนเมษายน 
- ทุกไตรมาส 
 
 
- ทุกชว่งเวลา 

  

๓  - สรุปรายงานความก้าวหน้า  
รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ 
ค.ร.ม. และรายงาน early 
warning (ถ้ามี) 
- สรุปข้อค้นพบที่ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ   

ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ 
ค.ต.ป. 

 

๔  เสนอรายงานความก้าวหน้า  
รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
รายงาน early warning (ถ้ามี) 
และสรุปข้อค้นพบที่ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเลขาธิการ 
ก.พ.ร.  เพื่อพจิารณา และน าเสนอ  
ค.ต.ป.   

ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

รายงานความก้าวหน้าฯ  
และสรุปข้อค้นพบ 
ที่ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ 

๕  จัดประชุม ค.ต.ป. และเสนอ
รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน รายงานตามมต ิค.ร.ม. และ
รายงาน early warning (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งสรุปข้อค้นพบที่ส าคัญ 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ ต่าง ๆ เสนอ  
ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   

ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

 

  
 
 

    

แจ้ง ค.ต.ป. ประจ า 
กระทรวง/อ.ค.ต.ป.  ให้รายงาน
ความก้าวหน้าการตรวจสอบตาม 

ประเด็นการตรวจสอบ 
และตามมติ ครม. 

 ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
และ อ.ค.ต.ป.  

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  
ตามมติ ค.ร.ม.  

และรายงาน early warning (ถ้ามี) 
ผ่านระบบสารสนเทศ 

 สรุปรายงานความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน รายงานตาม
มติ ค.ร.ม. และรายงาน 
early warning (ถ้ามี) 

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. 
เพื่อพิจารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

เสนอ ค.ต.ป.  
เพื่อพิจารณา 

Yes 
(อนุมัติ) 

 
No 

(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

Yes 
(อนุมัติ) 

 



๖ 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

      

๖  ท าบันทึกน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุ
เครืองาม) ในฐานะประธาน ค.ต.ป.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
น ารายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อสั่งการ 

ภายหลังจาก 
ค.ต.ป. ให้ 
ความเห็นชอบ
รายงาน early 
warning 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

หนังสือถึง 
ประธาน ค.ต.ป. และ 
นายกรัฐมนตรี   
 

๗  น าเสนอประธาน ค.ต.ป. และ
นายกรัฐมนตรเีพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ   

 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

เอกสารรายงาน 
การตรวจสอบฯ 
early warning  

๘  - จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

- เผยแพร่ข้อมูลประเด็น early 
warning ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ภายใน ๕ วัน 
เมื่อได้รับเร่ืองคืน 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

เอกสารรายงาน 
การตรวจสอบฯ  
และมติคณะรัฐมนตรี 

 

๙  - จัดเก็บมติ ครม. ในระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศ 
การตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ และเผยแพรผ่่าน
ช่องทางต่าง  ๆ 

- จัดเก็บเอกสารรายงาน
ความก้าวหนา้ฯ  ในระบบ
สารสนเทศฯ 

- จัดเก็บรายงาน early warning  
ในระบบสารสนเทศฯ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

จัดเก็บมต ิค.ร.ม.  
เอกสารรายงาน 
ความก้าวหนา้ฯ และ
รายงาน early warning 
ของ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง อ.ค.ต.ป. คณะ
ต่าง ๆ และ ค.ต.ป.  

เสนอประธาน ค.ต.ป.  
และนายกรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณารายงาน 
early warning 

จัดเก็บ มติ ครมฯ 
เอกสารรายงานความก้าวหน้า 
และ รายงาน early warning  

 แจ้งเวียนขอ้สั่งการ  
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  
รายงาน early warning  
เมื่อ ค.ต.ป. เห็นชอบแล้ว 
จัดท าหนงัสือถงึนายกรัฐมนตร ี
เพื่อสั่งการ  
 
 



๗ 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

     การรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานสรปุฉบบัสมบูรณ์)    

๑   ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงจัดท า
รายงานการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์
ตามประเด็นที่คัดเลือก 
 อ.ค.ต.ป. จัดท าสรุปผล 
การรายงานการตรวจสอบ  
ฉบับสมบูรณ ์ตามประเด็นที่ก าหนด 

- ภายใน 
เดือนกรกฏาคม  
 
- ภายใน 
เดือนตุลาคม  

  

๒  - สรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ 
- สรุปข้อค้นพบที่ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ 
ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง   

ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน  

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

 

๓  เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
และประเมินผล ฉบับสมบูรณ ์และ
จัดท าสรุปข้อค้นพบที่ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ
ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง  
เสนอเลขาธกิาร ก.พ.ร.  เพือ่พจิารณา  

ภายใน 
เดอืนธนัวาคม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

รายงานการตรวจสอบ
และประเมินผล
ประจ าป ีและสรุป 
ข้อค้นพบที่ส าคัญ 
และข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ 

๔  จัดประชุมและเสนอรายงานสรุปผล
การตรวจสอบฯ เสนอ ค.ต.ป. 

ภายใน 
เดือนธนัวาคม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

 

๕  
 
 
 
 
 

ท าบันทึกน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุ
เครืองาม) ที่ก ากับดูแลส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และน ารายงานเสนอตอ่ 
ค.ร.ม. ต่อไป   

ภายใน ๑๕ วัน 
หลังจาก ค.ต.ป. 
ให้ความเห็นชอบ
รับรองรายงาน
การประชุม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

หนังสือถึง 
ประธาน ค.ต.ป.     

๖  
 
 
 
 

ท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อให้
น าเสนอรายงานฯ เสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) 
พิจารณา 

หลังจาก
นายกรฐัมนตรี
อนุมัติให้น า
รายงานฯ 
เสนอต่อ ค.ร.ม. 

ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ 
ค.ต.ป. 

หนังสือถึงส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)  

      

      

 จัดท าสรุปรายงาน 
การตรวจสอบ  
ฉบับสมบูรณ ์

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
และ อ.ค.ต.ป. จัดส่งรายงาน 
การตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์ 

ผ่านระบบสารสนเทศ 

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. 
เพื่อพิจารณา 

No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

เสนอ ค.ต.ป.  
เพื่อพิจารณา 

Yes 
(อนุมัติ) 

 No 
(ไม่อนุมัติ/ 
ให้ปรับปรุง) 

 

จัดท าหนังสือถึงประธาน 
ค.ต.ป. เพื่อน ารายงาน

เสนอ ค.ร.ม. 

จัดท าหนังสือถึงส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) 



๘ 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ 
เอกสารอ้างอิง 

      

๗  น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ   

 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

เอกสารรายงาน 

การตรวจสอบฯ   

๘  - จัดท าสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องตาม 
ข้อสั่งการของ ค.ร.ม. 

- จัดท าหนังสอืแจ้งมติ ค.ร.ม.  
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม QR 
Code เล่มรายงาน และเผยแพร ่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ภายใน ๓๐ วัน 
เมื่อได้รับมติ
คณะรัฐมนตรี 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

เอกสารรายงาน 
การตรวจสอบฯ  
และมติคณะรัฐมนตรี 

 

๙  - จัดเก็บมติ ครม. ในระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศฯ 
และเผยแพร่ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ 

- จัดเก็บเอกสารรายงานฯ  ในระบบ
สารสนเทศฯ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝา่ย
เลขานุการ ค.ต.ป. 

จัดเก็บมต ิค.ร.ม.  
และเอกสารรายงานการ
ตรวจสอบฯ ของ  
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
อ.ค.ต.ป. คณะตา่ง ๆ
และ ค.ต.ป.   

 
      

 
  
 
  

 

 

…………………………………………………… 

  

จุดเร่ิมต้น  
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ 

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ  

 
  

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน 

จุดเชื่อมต่อระหวา่ง
ขั้นตอน เช่น กรณี 
การเขียนกระบวนการ    
ไม่สามารถจบภายใน 
๑ หน้า 

เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณารายงาน 

การตรวจสอบและประเมินผล  

จัดเก็บ มติ ครมฯ 
และเอกสารรายงานฯ  

 แจ้งเวียนมติ ค.ร.ม.  
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 


