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แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เป็นแผนที่จัดท ำขึ้นภำยใต้  โครงสร้ำง/อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล             
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศำสตร์ของส ำนัก
ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 
 

โครงสร้างของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ านาจหน้าที่ 
 

ส านักตรวจสอบและประเมินผล มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนกำรจัดท ำแผน 
กำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกระทรวง สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง โดยท ำ
หน้ำที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงในกำรตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
ระเบียบ และขั้นตอนที่ก ำหนด ประสำนและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง รับเรื่องรำวร้องทุกข์ และ
ข้อร้องเรียนของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับงำนของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

กรอบก าหนดแผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

ส่วนแผนและประเมินผล ส่วนตรวจรำชกำร 

ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ หรือพฤติกรรมที่ ไม่ชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงกำรคลังที่มีผู้ร้องเรียนมำยังปลัดกระทรวงกำรคลังหรือผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ผ่ำนช่อง
ทำงกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ำยกำรเมืองมอบหมำยให้
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงด ำเนินกำรและปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

ส่วนตรวจราชการ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจ 
รำชกำรกระทรวง โดยท ำหน้ำที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตำม แผนงำน โครงกำร และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ และขั้นตอนที่ก ำหนด จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินใน
กำรตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจรำชกำร และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงโดยท ำหน้ำที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดมำตรฐำน และพัฒนำระบบตรวจรำชกำร และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

ส่วนแผนและประเมินผล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง โดยท ำหน้ำที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ตรวจสอบเสนอแนะใน
กำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีของกระทรวง ติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและ
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำย/แผนงำน/โครงกำรของกระทรวงกำรคลังให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรทั่วไปของส ำนักตรวจสอบและ 
ประเมินผล ลงทะเบียนรับ และเก็บเอกสำรและหนังสือต่ำงๆ ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผลให้
เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พิมพ์หนังสือ ถ่ำยเอกสำร จัดท ำส ำเนำ ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักตรวจและประเมินผล และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560– 2564 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนของกระทรวงกำรคลังที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนงำนสนับสนุนภำรกิจของกระทรวงกำรคลังที่มีกำรปรับปรุงคุณภำพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility)  
2. ควำมเสียสละ (Sacrifice)  
3. ควำมสำมัคคี (Harmony)  

 
พันธกิจ : 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวง 
2. พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง รวมทั้งกำรแปลงนโยบำยเป็น

แนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง รวมถึงกำร

ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนเพื่อบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง 
4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง

และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ

เรื่องรำวร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรคลังแก่สำธำรณชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำม

เชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมลูสำรสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำย

และแผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 

8. บูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  

 
เป้าประสงค์ :    

1. เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง 
2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ   

และโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีบุคลำกรเป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณธรรม 
4. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงกำรคลังมีกำรเชื่อมโยงเพ่ือรองรับกำร       

ท ำงำนระหว่างหนว่ยงานในสงักดัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกระทรวงกำรคลัง 
เป้าประสงค์ : หน่วยงำนในสังกัดสำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 
    พร้อมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้หน่วยงำนแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้ำงนวัตกรรมและบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมกำรบริหำรองค์กร และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงใน 
อนำคต 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
เป้าประสงค์ : หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : เสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือกำรพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมโปร่งใส 
 

กลยุทธ์ที่ 2.4 : ด ำเนินงำนสื่อสำรสำรนิเทศกำรคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนสำรนิเทศกำรคลังให้เกิดประสิทธิภำพ และ 
สอดคล้องกับสถำกำรณ์ปัจจุบัน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.5 : พัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้อยู่คู่กระทรวงอย่ำงยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพบุคลำกร 
เป้าประสงค์ :  บุคลำกรมีควำมรู้และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลำกรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : จัดกำรงำนบริหำรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงกำรคลัง 
เป้าประสงค์ :  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงกำรคลังที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของควำมผิดพลำดที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   และกำรสื่อสำรของกระทรวงกำรคลังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือรองรับกำรบริหำรงำนของ
กระทรวงกำรคลัง 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนำกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงกำรคลังที่มคีวำมปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 
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เป็นองค์กรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบมืออำชีพ 

และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

 

 

1. พัฒนำและบริหำรจัดกำรงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ 
     รำชกำรกระทรวงกำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง 

3. พัฒนำและบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนำและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจกำรตรวจ 
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
และข้อร้องเรียนของประชำชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   บริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในส ำนักตรวจสอบและประเมินผลให้เกิด      
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 

 
          

   

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์ของส านักตรวจสอบและประเมินผล 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง 
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบและประเมินผล และ 
แผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล  
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ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรงำนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนำและ
เสรมิสร้ำงคุณภำพบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : ก ำกับ ติดตำม และ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในสังกัดอย่ำงมีประสิทธ์ิภำพและ

กลยุทธ์ที่ 2.3 : เสริมสร้ำงคณุธรรม
และควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำและ
บริหำรจดักำรงำนด้ำนกำร
สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร 

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
รับเรื่องรำวร้องทุกข์และข้อ
ร้องเรียนของประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำยในส ำนักตรวจสอบ
และประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลำกรให้เก่ง 
ดี มีสุข 

- กำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ   
  รำชกำรกระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ  
  พ.ศ.2563 
- กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ 
  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลังอย่ำงมี  
  ประสิทธิภำพ    
- กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร  
  รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ. 2563 
- กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
- กำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-Inspection 

 

- การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ 

- กำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ 
- โครงกำรยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วม 
  กระทรวงกำรคลัง 

- กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

 

แผนการปฏิบัติงานส านัก
ตรวจสอบและประเมินผล 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังกับแผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธส์ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

แผนปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรงำนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ก ำกับตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำและบริหำร
จัดกำรงำนด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจ
กำรตรวจรำชกำรของผูต้รวจรำชกำร 
 

1. กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ.2564 
 

ส่วนแผนและประเมินผล 

2. กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    - กรณีตรวจรำชกำรแบบปกต ิ
    - กรณีตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 

ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนแผนและประเมินผล 

3. กำรจดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. ๒๕64 (กรณตีรวจรำชกำรแบบปกติ และกำร
ตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร) 
 

ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนแผนและประเมินผล 

4. กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
    - ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 
    - ค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรตรวจรำชกำรตำม
แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
    - ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 
 

ส่วนแผนและประเมินผล 
ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 
ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธส์ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

แผนปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

  

5. กำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-inspection เพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้เกีย่วกับกำรตรวจรำชกำรฯ 
 

ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 

กลยุทธ์ที ่2.3 เสริมสรำ้งคุณธรรม
และควำมโปร่งใสตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของ
ประชำชน 

6. กำรจดักำรเรื่องรำวร้องทุกข ์
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

7. กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

8. โครงกำรยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำร
ร่วมกระทรวงกำรคลัง 
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำและ
เสรมิสร้ำงคุณภำพบุคลำกร 

กลยุทธ์ที ่3.1 ส่งเสรมิบุคลำกรให้
เก่ง ดี มีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำยในส ำนักตรวจสอบและ
ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

  9. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกร 
  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 

 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 
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หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนในสังกัด ได้แก่ ส่วนตรวจรำชกำร ส่วนแผนและประเมินผล ส่วนพัฒนำ
ระบบตรวจสอบ ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนัก
ตรวจสอบและประเมินผล 

2.  เพ่ือใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กำรด ำเนินงำนของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผลเป็นไป 
ตำมกรอบแนวทำงที่ก ำหนด และมีทิศทำงเดียวกัน 

2. กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

3. กำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร 
ปฏิบัติงำน รวมถึงมีระบบฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสถำนกำรณ์  

4. กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
โดยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนผู้ร้องเรียน 

5. บริหำรจัดกำรต้นทุนกำรใช้จ่ำยของส ำนักตรวจสอบและประเมินผลได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

6. บุคลำกรของส ำนักตรวจสอบและประเมินผลมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมมำกขึ้น 
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แผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบ
และประเมินผล 

 

แผนปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำและ
บริหำรจดักำรงำนด้ำนกำร
สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
 

1. กำรจดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนแผนและประเมินผล 

2. กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    - กรณีตรวจรำชกำรแบบปกต ิ
    - กรณีตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 

ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนแผนและประเมินผล 

3. กำรจดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร      
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีตรวจรำชกำรแบบ
ปกติ และกำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำร) 
 

ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนแผนและประเมินผล 
 

4. กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
    - ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 
    - ค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรตรวจรำชกำรตำม
แผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
    - ตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 
 

ส่วนแผนและประเมินผล 
ส่วนตรวจรำชกำร 
ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 
ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

5. กำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-inspection เพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้เกีย่วกับกำรตรวจรำชกำรฯ 
 

ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร           
รับเรื่องรำวร้องทุกข์และ     
ข้อร้องเรียนของประชำชน 

6. กำรจดักำรเรื่องรำวร้องทุกข ์
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

7. กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

8. โครงกำรยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วม
กระทรวงกำรคลัง 
 

ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 บริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำยในส ำนัก
ตรวจสอบและประเมินผล   
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

  9. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนของ 
  บุคลำกรส ำนักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 

 

 
 

 

 



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

แผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
1. สาระส าคัญ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 ก ำหนดให้ “กำร
ตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะท ำให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย อีกทั้งเป็นกลไกส ำคัญที่จะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรหรือจัดท ำภำรกิจต่ำงๆของ
ภำครัฐ” ซึ่งตำมระเบียบดังกล่ำวใน ข้อ 8 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “กำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบนี้ให้
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีหรือตำมที่ได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ นำยกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีแผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีให้จัดท ำตำมรอบปีงบประมำณโดยให้หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐและผู้ตรวจรำชกำรร่วมกันจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคมของปีงบประมำณนั้น” และ
ตำมระเบียบกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ได้ก ำหนดไว้
ว่ำ “แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปีตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดท ำตำมรอบปีงบประมำณโดยให้ปลัด
กระทรวงกำรคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และผู้ตรวจรำชกำรร่วมกันจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในเดือน
ตุลำคมของปีงบประมำณนั้น”  

 

ตำมนัยส ำคัญของระเบียบกำรตรวจรำชกำร ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นที่มำของกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง
และเจำ้หน้ำที่สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำร ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดและหน่วยงำนในก ำกับของ
กระทรวงกำรคลัง ในกำรน ำนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลและกระทรวงกำรคลังไปปฏิบัติในบริบทของ
กำรปฏิบัติรำชกำร ภำรกิจ แผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงกำรคลัง
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ภำยในกรอบระยะเวลำ ที่ก ำหนดไว้รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร
ร่วมกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำยรัฐบำลร่วมกันในระดับกระทรวง 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕64 

 2.2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
ในสังกัดกระทรวงกำรคลัง ในกำรน ำนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลและกระทรวงกำรคลังไปปฏิบัติให้
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล เป็นไปตำมเป้ำหมำยภำยในกรอบระยะเวลำและ
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรและบูรณำกำรระหว่ำงส่วน
รำชกำรภำยในตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยนอกกระทรวงกำรคลัง 

2.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ จำกกำรตรวจรำชกำร ส ำหรับใช้เป็นข้อมูล
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดและหน่วยงำนในก ำกับของ
กระทรวงกำรคลังในอนำคต 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564) 
 
4. งบประมาณ  
  ไม่มี 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนแผนและประเมินผล 
 
6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

แผนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564                 
จ ำนวน 1 แผน 

คณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง 
และผู้สนับสนนุกำรตรวจรำชกำร
สำมำรถตรวจติดตำมกำรปฏบิัตงิำน
ของหน่วยงำนในสังกัดได้อย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้องตำมแผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลงั 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แ จ้ ง ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร แ ล ะ

รั ฐ วิ ส ำ ห กิ จ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงกำรคลังให้จัดส่ง
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ ต ร ว จ ร ำ ช ก ำ ร
กระทรวงกำรคลังประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ โ ด ย มี
รำยละเอียดข้อมูลแผนกำร
ปฏิบัติ งำนของหน่วยงำน 
(โครงกำรทั้งหมด)มำตรกำร/
แ ผ น ง ำ น / โ ค ร ง ก ำ ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กระทรวงกำรคลังตำมร่ำง
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
20 ปี  และนโยบำยส ำคัญ
เร่งด่วนของรัฐบำล 
 

            

2 ส ำ นั ก ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ ข้อมูล แผนกำร
ปฏิบัติ งำนของหน่วยงำน 
(โครงกำรทั้งหมด)มำตรกำร/
แ ผ น ง ำ น / โ ค ร ง ก ำ ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ก ร ะท ร ว งก ำ รคลั ง  แล ะ
นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของ
รัฐบำลเพื่อพิจารณาก าหนด
ไ ว้ ใ น ร่ า ง แ ผ น กา ร ต ร ว จ
ราชการของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ  
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เชิญส่วนรำชกำรและ

รัฐวิสำหกิจในสังกัด
กระทรวงกำรคลังเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อช้ีแจงและ
น ำเสนอรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำรส ำคัญตำม
นโยบำยรัฐบำลและ
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ ต่อคณะผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงกำรคลัง 

            

4 น ำเสนอร่ำงแผนกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ ต่อคณะผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงกำรคลัง 
เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

            

5 น าเรียนปลัด
กระทรวงการคลังเพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ และน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังลงนามใน
ค าสั่งแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ  

            

6 เผยแพรค่ าสั่งแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2564 ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงการคลัง และระบบ 
E – Inspection 
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การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

1. สาระส าคัญ 

ส่วนตรวจรำชกำร ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในกำร
สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วย
ผู้ตรวจรำชกำรฯ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรต่ำง ๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลตำมนโนบำยของกระทรวงกำรคลัง และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ผู้ตรวจ
รำชกำรฯ มอบหมำย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยรำบรื่น 
สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจหรือค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 
 

4. งบประมาณ  

 1,000,000.- บำท  
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนตรวจรำชกำร , ส่วนแผนและประเมินผล 
 

6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
กำรตรวจรำชกำรกรณีปกต ิ
- จ ำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รบั
กำรตรวจติดตำม 

826 หน่วย สำมำรถตรวจติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ และตำม
แผนงำน/โครงกำรของหน่วยรับ
ตรวจได้ครบ 826 หน่วย 

 

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
 

- - ส ำนักนำยกรัฐมนตรีอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ก ำหนดตัวชี้วัด ส ำหรับ
กำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำร 
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7. แผนปฏิบัติงาน 
 ตรวจราชการกรณีปกติ 

 
 
 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ก ำหนดแนวทำงและประเด็นกำร
ตรวจรำชกำร รวมถึงก ำหนดรูปแบบ
กำรขอข้อมูลหน่วยรับตรวจ 

             

2. จัดท ำเอกสำรและหนังสือ ต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุมัติกำรเดินทำง 
หนังสือแจ้งหน่วยงำนในสังกัด/ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด/ภำคเอกชน และ
หนังสือยืมเงินทดรอง เป็นต้น พร้อม
ทั้งประสำนงำนกำรตรวจรำชกำรและ
จั ดท ำข้ อมู ลประกอบกำรตรวจ
รำชกำร  

             

3. สนับสนุนภำรกิจผู้ตรวจรำชกำรฯ 
ในกำรลงพื้ นที่ ต รวจรำชกำรทั้ ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

             

4. จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงเพื่อ
ส่งคืนเงินยืม หรือเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 

             

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
เสนอผู้ตรวจรำชกำรฯ ลงนำมเสนอ
ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

             

6. จัดท ำสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
ของคณะผูต้รวจรำชกำรฯ  
ครั้งท่ี 1 
ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 

             

7. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ 

             

8. เผยแพร่ระชำสัมพันธ์ภำรกิจกำร
ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรฯ 

             



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 20 
 

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง 
พร้อมท้ังจัดท ำหนังสืออนุมัติกำรเดินทำง 
ขอยืมเงินทดรองรำชกำร  
           รอบที่ 1 
           รอบที่ 2 

            

2. สนับสนุนภำรกิจกำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำร 
    - ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรตรวจรำชกำรในส่วนกลำง 
    - ตรวจติดตำมในพื้นที่ตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรฯ 
           รอบที่ 1 
           รอบที่ 2 

            

3. จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงเพื่อส่งคืน
เงินยืม หรือเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง 
           รอบที่ 1 
           รอบที่ 2 

            

4. จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรเสนอปลดักระทรวงกำรเพื่อ
ทรำบ 
           รอบที่ 1 
           รอบที่ 2 

            



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 21 
 

การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. สาระส าคัญ 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรเป็นสิ่งส ำคัญที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับระบบกำร
ตรวจรำชกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำลซึ่งกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำรจะช่วยประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับนโยบำย ท ำให้ให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงทรำบถึงผลกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำรตำมแผนงำนว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่  มีประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจน ำไปปฏิบัติ ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงไร   
  กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจรำชกำร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม เสนอผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน/
โครงกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัด  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เ พ่ือรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนในสั งกัด
กระทรวงกำรคลังให้ผู้บริหำรทรำบ และน ำลงเว็บไซต์ของส ำนักตรวจสอบและประเมิ นผล เพ่ือ
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 
 
4. งบประมาณ  

 - 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนแผนและประเมินผล 
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6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

2 ฉบับ ผู้บริหำรทรำบถึงผลกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำร 
รวมทั้งปัญหำอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำน 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. 
1 จัดท ำแบบรำยงำนเพื่อขอ

ข้อมูลและติดตำมผลกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผน 
กำรตรวจรำชกำรฯ รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ  

             

2 จัดส่งแบบรำยงำนฯ เพื่อ
ขอข้อมูลผลกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนกำร
ตรวจรำชกำรฯ ไปยัง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
(รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน) 

             

3 ประสำนกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอให้จัดส่ง
ข้อมูลผลกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนฯ และ
รวบรวมข้อมลูผลกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. 
4 ศึกษำ/วิเครำะห/์สรุปผล 

และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

             

5 เสนอผู้บริหำรระดับสูง 
พร้อมเผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของส ำนักตรวจสอบและ
ประเมินผล และน ำส่ง
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีกรณี
กำรตรวจรำชกำรแบบ     
บูรณำกำรร่วมกบัส ำนัก
นำยกรัฐมนตร ี

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 24 
 

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

1. สาระส าคัญ 

ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรพัฒนำและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น     
ตำมทิศทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย และเจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงจัดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ซ่ึงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
โดยมีตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลงำนใน 4 มิติ คือ มิติด้ำนประสิทธิผลตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติ
รำชกำร มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  มิติด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร และมิติด้ำนกำร
พัฒนำองค์กร 

ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล จึงมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตำมกรอบแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมตื่นตัวและเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด  และเพื่อใช้เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมประเมินผล และเร่งรัดกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรได้  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผลให้มีควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตำมกรอบแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564) 
 
4. งบประมาณ  
 - 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนแผนและประเมินผล  
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6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดเป็นตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

กำรด ำเนินงำนแผนงำน/
โครงกำรของส ำนัก
ตรวจสอบและประเมินผล
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ ตำมเวลำที่
ก ำหนด 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

ตรวจราชการกรณีปกติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กำรประสำนงำนกับ

หน่วยงำนในสังกัด เพื่อ
ชี้แจงรำยละเอียดข้อมูล
กำรด ำเนินงำนตำมกรอบ
แนวทำงกำรติดตำมและ
ประเมินผลตัวชี้วัดตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

            

2 ติดตำมประเมนิผลและ
รวบรวมข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของ สตป. ตำม
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตำมกรอบ
แนวทำงกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมค ำรบัรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร 

            

3 จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม 
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การปรับปรุงข้อมูลในระบบ e - Inspection 
 

1. สาระส าคัญ 

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้เพ่ือบริกำรประชำชน ให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลำ ส ำนักตรวจสอบและประเมินผล มีระบบ 
กำรเก็บข้อมูล e-Inspection โดยจะรวบรวมข้อมูลส ำคัญ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับโครงสร้ำง ภำรกิจ
ผู้บริหำรของส ำนักฯ,  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ,  แผนกำรตรวจรำชกำร,  แผนกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี,  กำรลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร, กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร, องค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่และใช้ประโยชน์จำกข้อมูล ส ำหรับบุคลำกรของ
ส ำนักฯ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล มีควำมถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบe - Inspectionให้มีประสิทธิภำพ 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 

2.2  เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสำมำรถน ำระบบไปพัฒนำกำรน ำเสนอข้อมูลในขั้นตอน
ออกตรวจรำชกำร 

2.3  เพ่ือให้ส่วนตรวจรำชกำรใช้ระบบ e – Inspection ในกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
กำรตรวจรำชกำร หลังกำรออกตรวจรำชกำร 
 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 

4. งบประมาณ  

 - 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนพัฒนำระบบตรวจสอบ 
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6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ระดับควำมส ำเร็จในกำร
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ตรวจรำชกำรในระบบ  
e-Inspection 

ภำยใน 1 วันท ำกำร กำรเผยแพร่ข้อมูลมีควำม
ถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องส่ง

ข้อมูลให้กับผู้มีหน้ำที่
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ 

            

2 ผู้มีหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูล 
น ำข้อมูลลงในระบบ e-
Inspection 

            

3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน มีควำมทันสมัย 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
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การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

1. สาระส าคัญ 

ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2551 มีภำรกิจหน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ บริหำร
จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับงำนของกระทรวงกำรคลัง และ
เนื่องจำกนำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้มอบนโยบำยและ   
ข้อสั่งกำรกรณีดังกล่ำวหลำยประกำร ดังนี้ 

1. เรื่องร้องทุกข์ท่ีแก้ไขได้ ขอให้แก้ไขทันที/แจ้งผลควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ขอให้รำยงำนผลควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

และในระยะเวลำที่เหมำะสม 
3. เรื่องร้องทุกข์ท่ีมีกำรร้องทุกข์ซ้ ำเข้ำมำอีก โดยไม่ได้รับทรำบกำรแก้ไขระดับพ้ืนที ่

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หน่วยงำนทุกกระทรวงในพ้ืนที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบ 
4. เรื่องร้องทุกข์บำงเรื่องต้องชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ/บำงเรื่องต้องแก้ไขด้วยกฎหมำย  

ขอให้ทุกคนอยู่ในควำมสงบ 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 * เรื่องรำวร้องทุกข์ หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก
ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
รวมทั้งที่มีมำยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังโดยตรง 
 * จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ หมำยถึง จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ผ่ำนส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณปัจจุบัน (นับเรื่องเข้ำมำถึง ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2561) 
 * ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ  ได้แก่ 
  1) เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วได้ตำมประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 
  2) เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วได้ตำมประสงค์ของผู้ร้องบำงส่วน และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 
  3) เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วไม่ได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ร้อง และได้แจ้งท ำควำม
เข้ำใจกับผู้ร้อง 
  4) เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงำนอ่ืนเพ่ือทรำบ หรือเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 29 
 

  5) เรื่องร้องทุกข์ที่ได้ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้ร้อง หรือระงับกำรพิจำรณำ หรือรวม
เรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนกำรทำงศำล เรื่องร้องทุกข์กล่ำวโทษแต่ไม่มีหลักฐำนและ
ไดช้ี้แจงให้ผู้ร้องทรำบตำมควรแก่กรณี 
 6) เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยด ำเนินกำรหรือเป็นกรณีที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำร
อยู่แล้ว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเรื่องรำวร้องทุกข์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.2 เพ่ือติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรและ

รัฐวิสำหกิจในสังกัดให้ได้ข้อยุติอย่ำงต่อเนื่อง 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ระยะเวลำ 1 ปี (1 ตุลำคม 2563–30 กันยำยน 2564) 
 
4. งบประมาณ  

 - 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์  
 
6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ร้อยละของจ ำนวนเรื่องรำว     
ร้องทุกข์ผ่ำนส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลังในปีงบประมำณ
ปัจจุบันที่ได้รับกำรด ำเนินกำร   
จนได้ข้อยุติ 

ร้อยละ 90 จ ำนวนข้อร้องทุกข์ได้รับกำร
พิจำรณำช่วยเหลือ และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 จัดท ำร่ำงหนังสือเสนอ
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลังลงนำม
เพือ่ส่งเรื่องรำวร้องทุกข์ให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
พิจำรณำภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด พร้อมแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรเบื้องต้นให้ผูร้้อง
ทุกข์ทรำบ 
 

                               

2 ติดตำมผลกำรพิจำรณำจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

                               

3 วิเครำะห์ และประมวลผล
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏจำก
รำยงำนของหน่วยงำนพร้อม
เสนอควำมเห็นต่อผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงกำรคลัง
เพื่อทรำบ เพ่ือพิจำรณำสั่ง
กำร ยุติเรื่องแล้วแต่กรณ ี
 

                               

4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ 

1. สาระส าคัญ 

  กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ เป็นกำรรวบรวมข้อมูล
จ ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์ เพ่ือจัดประเภทเรื่องรำวร้องทุกข์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับผู้บริหำร
ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้ทันต่อเหตุกำรณ์ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สำมำรถสะท้อนให้เห็นควำมสุข ควำมทุกข์ของประชำชน ขณะนั้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลจ ำนวนเรื่องรำวร้องทุกข์ 
  2.2 เพ่ือจัดประเภทเรื่องรำวร้องทุกข์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 เพ่ือรำยงำนผู้บริหำร 
 
3. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2564– 30 กันยำยน 2564) 
 
4. งบประมำณ 

  -ไม่มี- 
 
5. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

  ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 
6. ตัวชีว้ัดผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ผู้บริหำรได้รับทรำบ
ข้อมูลเรื่องรำว    
ร้องทุกข์ทุกเดือน 

5 คะแนน จ ำนวนข้อร้องทุกข์
ได้รับกำรพิจำรณำ
ช่วยเหลือ และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

3 
เดือน 

5 
เดือน 

7 
เดือน 

9 
เดือน 

12 
เดือน 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 วิเครำะห์ประเภทเรื่องรำว
ร้องทุกข์ 
 

                               

2 จัดหมวดหมู่ประเภท
เร่ืองรำวร้องทุกข์ 
 

                               

3 สรุปสถิติผลกำรด ำเนนิกำร
เร่ืองรำวร้องทุกข์ และ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เสนอผู้บริหำรทุกเดือน 
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ยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. สาระส าคัญ 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนกำรปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และมอบหมำยให้ทุกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
พิจำรณำจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูป
ประเทศท้ัง 11 ด้ำน  ทั้งนี้ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้ให้ควำมส ำคัญ
ในเรื่อง บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน โดยก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนสู่กำรบริกำรที่เร็วขึ้น ง่ำยขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and 
Cheaper) และให้มีกำรยกระดับศูนย์บริกำรร่วมที่มีอยู่ปัจจุบันให้รองรับบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง โดยการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน  
  1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 
 

4. งบประมาณ 
  -ไม่มี- 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส่วนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 

6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรยกระดบั
กำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วม
กระทรวงกำรคลัง  

5 

 

ประชาชนมีความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อขอรับ
บริการ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนใน
กำร Update ข้อมูลกำรให้บริกำร
ประชำชนทำงอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ปน็
ปัจจุบันสม่ ำเสมอ 

            

2. เช่ือมโยงงำนบริกำรทำง
อิเล็กทรอนิกสด์ังกล่ำวกับเว็บไซต์
ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงกำรคลัง 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมลู ตลอดจนรับ
ฟังปัญหำและให้ค ำปรึกษำแก่
ประชำชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของกระทรวงกำรคลัง 

            

3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำร
ให้บริกำรของศูนย์บริกำรร่วม
กระทรวงกำรคลัง 

            

4. ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรผำ่น
ช่องทำงต่ำงๆ พร้อมรับข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำพัฒนำกำร
ให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

1. สาระส าคัญ 

 ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกร
ของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน        
แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร หรือภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรำชกำร โดยกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่
บุคลำกร และช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สตป. จะ
จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรำชกำรระดับกระทรวง และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่จัดโดย
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และสถำบันฝึกอบรมภำยนอก  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงที่ยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรำชกำร 
ระดับกระทรวงเข้ำรับกำรอบรมตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือให้ผู้ช่วยผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดได้รับกำรอบรมแนวทำงกำร 
ตรวจรำชกำรแนวใหม่ที่มีกำรปรับเปลี่ยนในแต่ละปี 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักตรวจสอบและ
ประเมินผล และสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงหน่วยงำนในองค์กร 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563– กันยำยน 2564) 

4. งบประมาณ  
 - 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
 
 
 



แผนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 36 
 

6. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของจ ำนวน 
ผู้ตรวจรำชกำรใหม่ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ในหลักสูตรผูต้รวจ
รำชกำรระดับ
กระทรวง 

ร้อยละ 100 ผู้ตรวจรำชกำรผ่ำน
กำรฝึกอบรม
หลักสตูรผู้ตรวจ
รำชกำรระดับ
กระทรวง 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของ
ข้ำรำชกำรในส ำนัก
ตรวจสอบและ
ประเมินผลทีเ่ข้ำรับ
กำรฝึกอบรม/
สัมมนำ/ประชุมช้ีแจง 

ร้อยละ 90 ข้ำรำชกำรส ำนัก
ตรวจสอบและ
ประเมินผลผ่ำนกำร
กำรฝึกอบรม/
สัมมนำ/ประชุม
ช้ีแจง 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
90 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อมรมหลกัสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกระทรวง 
   1.1 ท ำหนังสือ เวียนแจ้งหลักสตูร
กำรอบรมให้กบัผูต้รวจที่ไม่เคยเขำ้
รับกำรอบรม 
  1.2 ประสำนงำนกับ สนง. ก.พ./
สป.ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในกำรเรยีน
หลักสูตร 
   1.3 ท ำหนังสือขออนุมัตเิข้ำรับ
กำรอบรม/และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
ค่ำลงทะเบียนอบรม  
   1.4 ท ำหนังสือน ำส่ง สบค. น ำส่ง
ใบประกำศของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. อมรมหลกัสูตรอื่น  ๆที่จัดโดย 
สป.กค. หรือสถาบันฝึกอบรม
ภายนอก 
   1.1 ท ำหนังสือ เวียนแจ้งหลักสตูร
กำรอบรมให้กบัข้ำรำชกำรในส ำนักฯ 
   1.2 ท ำหนังสือขออนุมัตเิข้ำรับ
กำรอบรม/และค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
อบรม  
   1.3 ท ำหนังสือน ำส่ง สบค. น ำส่ง
ใบประกำศของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

            

 


