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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ  อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ 
ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และผลงานของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยาง
รอบคอบถึงประสิทธิผล  ความคุมคา  ประสิทธิภาพ  คุณภาพของการบริหารงาน  ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ  การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน  รวมถึงมีความยุติธรรม  โปรงใส  และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการตรวจสอบและ
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 
 จากบุคคลซึ่งไดรบัการสรรหาจํานวนไมนอยกวา 
 หาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน  

เพ่ือทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๕  (๘)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 



  หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี  การตรวจสอบการ
ดําเนินการ  กฎหมาย  การเงิน  เศรษฐศาสตร  การบริหาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมศาสตร  
หรือสถาปตยกรรมศาสตร 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการประจํา   พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  หรือ

คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ 
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  และยังไมไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๗ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการสรรหา

และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง  
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

ใหนําความในขอ  ๖  มาใชบังคับกับการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดย
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  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมใิหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบาย  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ  รวมถึงกําหนด

ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล 
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม  (๑)  ของคณะอนุกรรมการ

ตาม  (๗)  และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล 
(๓) สงเสริม  ผลักดัน  สอบทาน   และเสนอแนะมาตรการ   เพ่ือใหแตละสวนราชการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ตามขอ  ๔  และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(๔) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง  และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ 

(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง  ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครั้ง  แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

ขอ ๑๕ คณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  อยางนอยจะตองมีคณะอนุกรรมการกลุม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด  เพ่ือทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดับกระทรวงและจังหวัด  และอาจใหมีคณะอนุกรรมการอื่นตามรายสาขาหรือตามประเด็นที่มี
ความสําคัญก็ได 

ใหนําความในขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ  ๑๓  (๗)  ไดรับคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน  โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ขอ ๑๗ เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี  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 

นายกรัฐมนตร ี
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