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เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนภายใต โครงสราง/อํานาจหนาท่ีของสํานักตรวจสอบและประเมินผล แผน
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อํานาจหนาท่ี 
 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการในดานการจัดทําแผน 
การตรวจราชการประจําปของกระทรวง สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวง โดยทํา
หนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้ันตอนท่ีกําหนด ประสานและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง รับเรื่องราวรองทุกข และ
ขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของกระทรวง รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

กรอบกําหนดแผนการปฏิบัตงิานสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 

สวนแผนและประเมินผล สวนตรวจราชการ 

สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ 

สวนรับเรื่องราวรองทุกข 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
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สวนรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
รองทุกข หรือพฤติกรรมท่ีไมชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในหนวยงานในสังกัด กระทรวง  
การคลังท่ีมีผูรองเรียนมายังปลัดกระทรวงการคลังหรือผูตรวจราชการกระทรวง ผานชองทางการแจง
ขอมูลขาวสารของกระทรวง รวมตลอดถึงเรื่องรองเรียนท่ีฝายการเมืองมอบหมายใหผูตรวจราชการ
กระทรวงดําเนินการและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สวนตรวจราชการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจ 
ราชการกระทรวง โดยทําหนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือใหเปนไปตาม แผนงาน โครงการ และ
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนท่ีกําหนด จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินใน
การตรวจเยี่ยมของผูตรวจราชการ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของผูตรวจราชการกระทรวงโดยทําหนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงดําเนินการเก่ียวกับ
การกําหนดมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจราชการ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

สวนแผนและประเมินผล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ผูตรวจราชการกระทรวง โดยทําหนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง ตรวจสอบเสนอแนะใน
การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย/แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังให
เปนไปตามท่ีกําหนดไว ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการท่ัวไปของสํานักตรวจสอบและ 
ประเมินผล ลงทะเบียนรับ และเก็บเอกสารและหนังสือตางๆ ของสํานักตรวจสอบและประเมินผลให
เปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ พิมพหนังสือ ถายเอกสาร จัดทําสําเนา ประสานงานกับหนวยงาน
ในสังกัดสํานักตรวจและประเมินผล และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 

 
วิสัยทัศน : เปนศูนยกลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัด : จํานวนงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
คุณธรรมอัตลักษณ  

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
2. ความเสียสละ (Sacrifice)  
3. ความสามัคคี (Harmony)  

 
พันธกิจ :  

1. กําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง  
2. พัฒนายุทธศาสตรการบรหิารของกระทรวง รวมท้ังการแปลงนโยบายเปน

แนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการ  
3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการ

กําหนดนโยบาย และวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง  
4. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

และกฎหมาย อ่ืนท่ีเก่ียวของ  
5. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว

รองทุกข ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง  
6. เผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน

ตอระบบ เศรษฐกิจของประเทศ  
7. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย

และแผนการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูล
ของหนวยงานใน สังกัดกระทรวง  

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามทุจริตและการสงเสริม
คุมครอง จริยธรรมในกระทรวง  
 
เปาประสงค :  

1. เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง  
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเปนคนเกง คนดี และมีคุณธรรม  
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพ่ือรองรับการ

ทํางานระหวา่งหนว่ยงานในสงักดัอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  หนวยงานในสังกัดสามารดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 

      พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ตัวช้ีวัด  :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 
 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 

กลยุทธท่ี 1.2 : สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการบริหารองคกร และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน  
อนาคต 

  
ยุทธศาสตรท่ี 2 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค :  หนวยงานในสังกัดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด  :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 
 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือบริหารจัดการองคกรอยางมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 
 

กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส 
 

กลยุทธท่ี 2.4 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองกับสถาการณปจจุบัน 
 

กลยุทธท่ี 2.5 : พัฒนาองคความรูภายในองคกร 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือสรางองคความรูอยูคูกระทรวงอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 :  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร 
เปาประสงค :  บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด  :  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน 
  

กลยุทธท่ี 3.1 : สงเสริมบุคลากรให เกง ดี มีสุข 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

กลยุทธท่ี 3.2 : จัดการงานบริหารบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  :  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความผิดพลาดท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

   สื่อสารของกระทรวงการคลังไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสัง
กระทรวงการคลังท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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 เปนองคกรสนับสนุนการตรวจราชการแบบมืออาชีพ 

และสนองตอบความตองการของผูรับบริการดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
 

 

 

1. พัฒนาและบริหารจัดการงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผูตรวจ 
     ราชการกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

3. พัฒนาและบริหารจัดการการรับเรื่องราวรองทุกขใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาและบริหารจัดการงานดานการสนับสนุนภารกิจการตรวจ 
          ราชการของผูตรวจราชการ  

ยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานดานการรับเรื่องราวรองทุกข 
         และขอรองเรียนของประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรภายในสํานักตรวจสอบและประเมินผลใหเกิด 
        ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

 

ยุทธศาสตร 

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลไดจัดทําแผน การปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือเปนกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหหนวยงานในสังกัด ไดแก สวนตรวจราชการ สวนแผนและประเมินผล สวนพัฒนา

ระบบตรวจสอบ สวนรับเรื่องราวรองทุกข และฝายบริหารงานท่ัวไป ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือ ใชเปนแนวทางใน การปฏิบัติงานของขาราชการ และ เจาหนาท่ี ของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล  

2.  เพ่ือใชในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานของขาราชการ เจาหนาท่ี ของสํานักตรวจสอบและประเมินผลเปนไป 

ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด และมีทิศทางเดียวกัน 

2. การปฏิบัติงานของ ขาราชการและเจาหนาท่ี ในสังกัด  บรรลุตามวัตถุประสงค และ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด  

3. ระบบ e-Inspection มีฐานขอมูลเปนปจจุบัน ทันสถานการณ และสามารถนําไปใช 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การดําเนินงานการบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรองเรียน 

5. บริหารจัดการตนทุนการใชจายของสํานักตรวจสอบและประเมินผลไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

6. บุคลากรของสํานักตรวจสอบและประเมินผลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวาง 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตรสํานักตรวจสอบและประเมินผล และ 

แผนการปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบและประเมินผล  



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการงานของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาและ

เสริมสรางคุณภาพบุคลากร 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ในสังกัดอยางมีประสิทธ์ิภาพและ

  

กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร  

กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางคุณธรรม

และความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาและ

บริหารจัดการงานดานการสนับสนุน

ภารกิจการตรวจราชการของผูตรวจ

ราชการ  

ยุทธศาสตรสํานักตรวจสอบ

และประเมินผล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางความ

เช่ือมั่นตอการดําเนินงานดานการรับ

เรื่องราวรองทุกขและขอรองเรียน

ของประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในสํานักตรวจสอบ

และประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  
กลยุทธท่ี 3.1 : สงเสริมบุคลากรใหเกง 

ดี มีสุข  

- การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
- การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ    
- การจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

- การปรับปรุงขอมูลในระบบ e-Inspection 
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

- การจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ 
- การรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ  
  (การลดตนทุนวัสดุสํานักงาน) 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 

 

แผนการปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบ

และประเมินผล 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับแผนการปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ยุทธศาสตรและกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตรสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

แผนปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบและประเมินผล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 กํากับตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและบริหาร
จัดการงานดานการสนับสนุนภารกิจ
การตรวจราชการของผูตรวจราชการ  
 

1. การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 

สวนแผนและประเมินผล 

2. การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง การคลังอยางมีประสิทธิภาพ  
    - กรณีตรวจราชการแบบปกต ิ
    - กรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

สวนตรวจราชการ 
สวนแผนและประเมินผล 

3. การจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 (กรณีตรวจราชการแบบปกต)ิ 
 

สวนแผนและประเมินผล 
 

4. การจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง การคลัง
แบบบูรณาการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สวนแผนและประเมินผล 

5. การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
    - คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
    - คํารับรองการปฏิบัติการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
    - ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

สวนแผนและประเมินผล 
สวนตรวจราชการ 
สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
สวนรับเรื่องราวรองทุกข 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตรสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

แผนปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบและประเมินผล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

  

6. การปรับปรุงขอมูลในระบบ e - Inspection 
 

สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ 

7. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 
 

สวนแผนและประเมินผล 

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางความ
เช่ือมั่นตอการดําเนินงานดานการรับ
เรื่องราวรองทุกขและขอรองเรียนของ
ประชาชน  
 

8. การจัดการเรื่องราวรองทุกข 
 

สวนรับเรื่องราวรองทุกข 

9. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราว
รองทุกข 

สวนรับเรื่องราวรองทุกข 

กลยุทธท่ี 2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ (การลดตนทุน
วัสดุสํานักงาน) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมบุคลากรให
เกง ดี มีสุข 

  11. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
  ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักตรวจสอบ 
  และประเมินผล 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 

   



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 

 

การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

1. สาระสําคัญ 

ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กําหนดให  

“การตรวจ ราชการเปนมาตรกา รสําคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีจะ ทําใหการ

ปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย อีกท้ังเปนกลไก สําคัญ

ท่ีจะสามารถ  แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือจัด ทําภารกิจตางๆ

ของภาครัฐ” ซ่ึงตามระเบียบดังกลาวใน ขอ 8 ไดกําหนดไววา “การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให

ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปหรือตามท่ีไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี

หรือ คณะรัฐมนตร ีแผนการตรวจราชการประจําปใหจัดทําตามรอบปงบประมาณโดยใหหัวหนาหนวยงาน 

ของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัด ทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณ  นั้น” และ

ตามระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ขอ 6 ไดกําหนด  

ไววา “แผนการตรวจราชการประ จําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัด ทําตามรอบปงบประมาณ  โดยใหปลัด

กระทรวงการคลังหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และผูตรวจราชการรวมกัน จัดทําใหแลวเสร็จ  ภายในเดือน

ตุลาคมของปงบประมาณนั้น”  
 

ตามนัยสําคัญของระเบียบการตรวจราชการ ดังกลาวขางตน เปนท่ีมาของการจัด ทํา

แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช

เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจดานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

และเจาหนาท่ีสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ ตลอดจนใชเปนกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหนวยงานในกํากับของ

กระทรวงการคลัง ในการนํานโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติในบริบทของ

การปฏิบัติราชการ ภารกิจ แผนงาน/โครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมาย 

ภายในกรอบระยะเวลา ท่ีกําหนดไวรวมท้ังใชเปนกรอบแนวทางในการตรวจราชการแบบบูรณาการ

รวมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย รัฐบาลรวมกันในระดับกระทรวง 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจดานการตรวจราชการของผูตรวจราชการ  

กระทรวงการคลัง และเจาหนาท่ีสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 2.2 เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัด กระทรวงการคลัง ในการนํานโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติ  ให

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมายภายในกรอบระยะเวลา  และ

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2.3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหวางสวน

ราชการภายใน ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกระทรวงการคลัง  

2.4 เพ่ือเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตางๆ จากการตรวจราชการ สําหรับใชเปนขอมูล  

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหนวยงานในกํากับ  ของ

กระทรวงการคลังในอนาคต 

 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 
4. งบประมาณ  

  ไมมี 

 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนแผนและประเมินผล 

 
6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

แผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2561                 
จํานวน 1 แผน 

คณะผูตรวจราชการกระทรวง การคลัง 
และผูสนับสนุนการตรวจราชการ
สามารถตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดไดอยางครบถวน 
ถูกตองตามแผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 แจงสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังใหจัดสง
ขอมูลประกอบการจัด ทํา
แผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง   
การคลังประจําปงบประมาณ  

โดยมีรายละเอียดขอมูล
แผนการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน (โครงการท้ังหมด)  
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวงการคลังตามราง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
20 ป  และนโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล 
 

            

2 สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห ขอมูล แผนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
(โครงการท้ังหมด) มาตรการ/
แผนงาน/โครงการซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง และ
นโยบายสําคัญเรงดวน                
ของรัฐบาล  เพ่ือพิจารณา
กําหนดไวในรางแผนการ
ตรวจราชการ ของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ  
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

3 เชิญสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังเขารวม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงและ
นําเสนอรายละเอียด
แผนงาน/โครงการสําคัญตาม
นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ ตอคณะผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง  

            

4 นําเสนอรางแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ ตอคณะผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 
เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
 

            

5 นําเรียนปลัดกระทรวง การ
คลังเพ่ือโปรดพิจารณาให
ความเห็นชอบแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ และนําเรียน
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังลงนามใน
คําสั่งแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ  

            

6 เผยแพรคําสั่งแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับทราบ รวมท้ังเผยแพรใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวง การคลัง และ
ระบบ E – Inspection 
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การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

(ตรวจราชการกรณีปกติและตรวจบูรณาการ) 

 

1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการเปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการบริหารราชการในการติดตาม 

เรงรัด กํากับดูแลใหคําแนะนําการปฏิบัติงานแกหนวยงานใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาครายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติหรือดําเนินการ ตลอดจนประกอบจัดทําโครงการ/นโยบายของกระทรวงตอไป

ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือถายทอดนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาลใหหนวยงานใน

สังกัดทราบและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําไปปฏิบัติ 

2. เพ่ือติดตามความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังเรงรัดการปฏิบัติงานให

เปนไปตามเปาหมาย 

3. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรวมกันหาแนวทางแกไข

หรือนําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

4. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ความตองการ และความเปนอยู ตลอดจนการสรางขวัญ

และกําลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

4. งบประมาณ  

 1,800,000 บาท  
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5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนตรวจราชการ  

 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ตรวจราชการกรณีปกติ 
- จํานวนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังท่ีไดรับการ
ตรวจติดตาม 
 

900 หนวย สามารถดําเนินการตรวจ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของ
หนวยงานในสังกัดไดตามคา
เปาหมายท่ีกําหนด 

 

ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
- จํานวนจังหวัดท่ีผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังรวม
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

18 จังหวัด สามารถตรวจราชการแบบ
บูรณาการรวมกับผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

  

7. แผนปฏิบัติงาน 

 ตรวจราชการกรณีปกติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 กําหนดแนวทางและ
ประเด็นการตรวจราชการ 

            

2 ติดตอประสานงานการ
ตรวจราชการกับหนวยรับ
ตรวจ และภาคเอกชนที่
เก่ียวของในพื้นที่ 

            

3 จัดทําหนังสือ/บันทึกแจง
หนวยงานที่เก่ียวของ 
จัดทําเอกสารขอมูล
ประกอบการตรวจราชการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

4 สนับสนุนภารกิจการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
ในพื้นที่ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

            

5 จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการเสนอผูตรวจ
ราชการลงนามเพื่อนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลัง 
และจัดทํารายงานคาใชจาย
ในการเดินทางไปตรวจ
ราชการ 

            

6 จัดทํารายงานสรุปประเด็น
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง
เปนรายรอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลังลงนามถึง
ผูบังคับบัญชาหนวยรับ
ตรวจ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามขอเสนอแนะและ
ขอสังเกตของงผูตรวจ
ราชการ 

            

7 จัดทํารายงานการแจงผล
การพิจารณาดําเนินการ
ของหนวยรับตรวจเสนอ
ผูตรวจราชการกระทรวง 
และจัดทําหนังสือตอบ
ขอบคุณหนวยรับตรวจที่
แจงผลการดําเนินงาน 
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 ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 จัดทําหนังสืออนุมัติการ
เดินทางไปราชการ และ
ประสานงานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

            

2 รวมลงพื้นที่และตรวจ
ติดตามโครงการภายใต
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการรวมกับ
ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผูตรวจ
ราชการกระทรวงที่
เก่ียวของ รอบที่ 1 

            

3 รวมลงพื้นที่และตรวจ
ติดตามโครงการภายใต
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการรวมกับ
ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผูตรวจ
ราชการกระทรวงที่
เก่ียวของ รอบที่ 2 

            

4 จัดทํารายงานคาใชจายใน
การเดินทางไปตรวจ
ราชการ 

            

 

 

 

 

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 

 

การจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง   

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. สาระสําคัญ 

การรายงานผลการตรวจราชการเปนสิ่งสําคัญท่ีสามารถสรางคุณคาใหกับระบบการ

ตรวจราชการ  และใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาของรัฐบาล  ซ่ึงการจัดทํารายงานผลการตรวจ

ราชการจะชวยประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในระดับนโยบาย ทําใหใหผูบังคับบัญชาระดับสูงทราบถึงผลการ

ดําเนินงาน/โครงการตามแผนงานวาบรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามเปาหมายหรือไม  มีประเด็น

ขอสังเกตและขอเสนอแนะใหหนวยรับตรวจนําไปปฏิบัติ ดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางไร   

  การจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เปนการ

รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม เสนอผูบริหารระดับสูง เพ่ือทราบถึงผลการดําเนินงาน/

โครงการ รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด  

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือรายงานผลการตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลังใหผูบริหารทราบ และนําลงเว็บไซตของสํานักตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ

เผยแพร ประชาสัมพันธ 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

4. งบประมาณ  

 -  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนแผนและประเมินผล  

 

 

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 

 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

2 ฉบับ ผูบริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ 
รวมท้ังปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. 

1 จัดทําแบบรายงานเพ่ือขอ
ขอมูลและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตามแผน 
การตรวจราชการฯ รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน 
ประจําปงบประมาณ  

             

2 จัดสงแบบรายงานฯ เพ่ือ
ขอขอมูลผลการดําเนิน
โครงการตามแผนการ
ตรวจราชการฯ ไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน) 

             

3 ประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือขอใหจัดสง
ขอมูลผลการดําเนิน
โครงการตามแผนฯ และ
รวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. 

4 ศึกษา/วิเคราะห/สรุปผล 
และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

             

5 เสนอผูบริหารระดับสูง 
พรอมเผยแพรในเว็ปไซต
ของสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล และนําสง
สํานักนายกรัฐมนตรีกรณี
การตรวจราชการแบบ     
บูรณาการรวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 

 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

1. สาระสําคัญ 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมุงเนนใหสวนราชการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหดีข้ึน     

ตามทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

โดยมีตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลงานใน 4 มิติ คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติ

ราชการ มิติดานคุณภาพการใหบริการ  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติดานการ

พัฒนาองคกร 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล จึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดใหเปนไปตามกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน เกิดความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการพัฒนาการปฏิบัติราชการใหบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัด  และเพ่ือใชเปน แนวทางใหผูบริหารสามารถติดตามประเมิ นผล และเรงรัดการ

ปฏิบัติงานขององคกรได  

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผลใหมีความ

ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 

4. งบประมาณ  

 -  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนแผนและประเมินผล  
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6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเปนตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

การดําเนินงานแผนงาน/
โครงการของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล
บรรลุตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค ตามเวลาท่ี
กําหนด 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

 ตรวจราชการกรณีปกติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 การประสานงานกับ
หนวยงานในสังกัด เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดขอมูล
การดําเนินงานตามกรอบ
แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 

            

2 ติดตามประเมินผลและ
รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของ สตป. ตาม
ตัวชี้วัดใหเปนไปตามกรอบ
แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

            

3 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม 
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การปรับปรุงขอมูลในระบบ e - Inspection 

 

1. สาระสําคัญ 

ระบบ e - Inspection เปนระบบฐานขอมูลของสํานักตรวจสอบและประเมินผล  
ซ่ึงมีภารกิจในการสนับสนุนการปฏบิัติงานของผูตรวจราชการกระทรวง การคลัง การจัดการเรื่องราว
รองทุกข รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยจะรวบรวมขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวกับภารกิจของสํานักฯ เชน แผนการตรวจราชการ 
การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ องคความรูท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ    

การปรับปรุงขอมูลใน ระบบ e - Inspection เปนสิ่งท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ  
ใชงานประจําวัน การตัดสินใจของผูบริหารจะกระทําไดรวดเร็ว ถามีขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอ 
ขอมูลท่ีดีจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ จําเปนตองใหทันตอความ
ตองการของผูใช ทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใชเปนฐานขอมูลประกอบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง และเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 

2.2 เพ่ือใหหนวยรับตรวจสามารถนําระบบไปพัฒนาการนําเสนอขอมูลในข้ันตอน

ออกตรวจราชการ 

2.3 เพ่ือใหสวนตรวจราชการใชระบบ e – Inspection ในการเผยแพรขอมูลในการ

ตรวจราชการ หลังการออกตรวจราชการ 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

4. งบประมาณ  

 -  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ  
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6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ระดับความสําเร็จในการ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการ
ตรวจราชการในระบบ  
e-Inspection 

ภายใน 1 วันทําการ ระบบ e-Inspection 
สามารถใชเปนฐานขอมูล
ในการประกอบการตรวจ
ราชการ ทําใหการตรวจ
ราชการมีประสิทธิภาพ 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 การปรับปรุงฐานขอมูลให
เปนปจจุบันเพ่ือใช
ประกอบการตรวจ
ราชการ และการเผยแพร
ขอมูลในการออกตรวจ
หลังการตรวจ 
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การพัฒนาระบบฐานขอมูลสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
 
1. สารสําคัญ 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการในดานการ สนับสนุน             
การปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ท้ังภารกิจการตรวจราชการและภารกิจ              
การรับเรื่องราวรองทุกข  โดยทําหนาท่ีเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และ
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนท่ีกําหนด ประสานและดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของกับ   การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน      ในสังกัดกระทรวง รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง             รับเรื่องราวรองทุกข และขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของ
กระทรวง รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ในปจจุบันสํานักตรวจสอบและประเมินผลมีปริมาณงาน และขอมูลเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเดิมยังไมเปนระบบ ระเบียบมากนัก การสืบคนขอมูลท่ีตองการทําไดลาชา 
ขอมูลบางสวนชํารุดเสียหาย สํานักตรวจสอบและประเมินผลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการระบบดานขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น การพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลของสํานักตรวจสอบและประเมินผล มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักตรวจสอบและประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ ระเบียบ การสืบคนขอมูลทําไดสะดวก รวดเร็ว 
สามารถนําขอมูลในฐานขอมูลไปเชื่อมตอเขากับระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน  

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลของสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
2. เพ่ือรองรับนโยบาย Digitalization ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 
3. เพ่ือลดจํานวนวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟมเก็บ

เอกสาร รวมท้ังลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและการจัดหาพ้ืนท่ีใหมเพ่ือการจัดเก็บ
เอกสาร 

 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
4. งบประมาณ  

 -  

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนแผนและประเมินผล  

 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
ระบบฐานขอมูลของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล 

มีระบบฐานขอมูล
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลพรอม
สําหรับใชงาน 1 
ระบบ 

- บุคลากรของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
- ผูรับบริการของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล 
ไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว มี
ความถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน  

- 

 
7. แผนปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. สํารวจ และรวบรวมเอกสาร 
 

            

2. กําหนดหัวขอรายการใน
ฐานขอมูล 
 

            

3. ออกแบบระบบฐานขอมูล 
 

            

4. นําเอกสารเขาระบบฐานขอมูล
และทดลองใช 
 

            

5. ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบฯ 
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การจัดการเรื่องราวรองทุกข 

 

1. สาระสําคัญ 

สํานักตรวจสอบและประเมินผลเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 มีภารกิจหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ บริหาร

จัดการเรื่องราวรองทุกขและขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของกระทรวงการคลัง และ

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมอบนโยบายและขอ

สั่งการกรณีดังกลาวหลายประการ ดังนี้ 

1. เรื่องรองทุกขท่ีแกไขได ขอใหแกไขทันที/แจงผลความคืบหนาอยางตอเนื่อง 

2. เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ขอใหรายงานผลความคืบหนาอยางตอเนื่อง 

และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3. เรื่องรองทุกขท่ีมีการรองทุกขซํ้าเขามาอีก โดยไมไดรับทราบการแกไขระดับพ้ืนท่ี  

ผูวาราชการจังหวัด หนวยงานทุกกระทรวงในพ้ืนท่ีจะตองมีผูรับผิดชอบ 

4. เรื่องรองทุกขบางเรื่องตองชี้แจงทําความเขาใจ/บางเรื่องตองแกไขดวยกฎหมาย  

ขอใหทุกคนอยูในความสงบ 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

 * เรื่องราวรองทุกข หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีไดรับการประสานงานจาก

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหนวยงานตางๆ 

รวมท้ังท่ีมีมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง 

 * จํานวนเรื่องรองทุกข หมายถึง จํานวนเรื่องรองทุกขท่ีผานสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ในปงบประมาณปจจุบนั (นับเรื่องเขามาถึง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561) 

 * ดําเนินการจนไดขอยุติ  ไดแก  

     1) เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามประสงคของผูรองท้ังหมด และแจงใหผูรองทราบ  

     2) เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามประสงคของผูรองบางสวน และแจงใหผูรองทราบ  

   3) เรื่องท่ีดําเนินการแลวไมไดตามความประสงคของผูรอง และไดแจงทําความ

เขาใจกับผูรอง 

     4) เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

และแจงใหผูรองทราบ 
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     5) เรื่องรองทุกขท่ีไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูรอง หรือระงับการพิจารณา หรือรวม

เรื่อง เชน บัตรสนเทห เรื่องท่ีอยูในกระบวนการทางศาล เรื่องรองทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐานและ

ไดชี้แจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

    6) เรื่องเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการ

อยูแลว 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดใหไดขอยุติอยางตอเนื่อง 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ระยะเวลา 1 ป   (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

4. งบประมาณ  

 -  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนรับเรื่องราวรองทุกข  

 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
รอยละของจํานวนเรื่องราวรอง
ทุกขผานสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังในปงบประมาณ
ปจจุบันท่ีไดรับการดําเนินการจน
ไดขอยุติ 

รอยละ 90 จํานวนขอรองทุกขไดรับการ
พิจารณาชวยเหลือ และแจง
ผูเก่ียวของทราบ 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน (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 จัดทํารางหนังสือเสนอ
ผูตรวจราชการกระทรวง 
การคลังลงนามเพ่ือสง
เรื่องราวรองทุกขให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด พรอมแจงผลการ
ดําเนินการเบ้ืองตนใหผูรอง
ทุกขทราบ 
 

                               

2 ติดตามผลการพิจารณาจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

                               

3 วิเคราะห และประมวลผล
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏจาก
รายงานของหนวยงานพรอม
เสนอความเห็นตอผูตรวจ
ราชการกระทรวง การคลัง
เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาสั่ง
การ ยุติเรื่องแลวแตกรณ ี
 

                               

4 แจงผลการพิจารณาให
ผูเก่ียวของทราบ 
 

                               



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 33 

 

การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข 

1. สาระสําคัญ 

  การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข เปนการรวบรวมขอมูล

จํานวนเรื่องราวรองทุกข เพ่ือจัดประเภทเรื่องราวรองทุกขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับผูบริหาร

ใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานใหทันตอเหตุการณ ซ่ึงรายงานดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งท่ีจะ

สามารถสะทอนใหเห็นความสุข ความทุกขของประชาชน ขณะนั้นได 

 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือรวบรวมขอมูลจํานวนเรื่องราวรองทุกข  

  2.2 เพ่ือจัดประเภทเรื่องราวรองทุกขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  2.3 เพ่ือรายงานผูบริหาร  

 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน  

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

4. งบประมาณ 

  -ไมมี-  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สวนรับเรื่องราวรองทุกข  

 

6. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
ผูบริหารไดรับทราบ
ขอมูลเรื่องราว    
รองทุกขทุกเดือน 

5 คะแนน จํานวนขอรองทุกข
ไดรับการพิจารณา
ชวยเหลือ และแจง
ผูเก่ียวของทราบ 

3 
เดือน 

5 
เดือน 

7 
เดือน 

9 
เดือน 

12 
เดือน 
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน (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 วิเคราะหประเภทเร่ืองราว
รองทุกข 
 

                               

2 จัดหมวดหมูประเภท
เร่ืองราวรองทุกข 
 

                               

3 สรุปสถิติผลการดําเนินการ
เร่ืองราวรองทุกข และ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
เสนอผูบริหารทุกเดือน 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ (การลดตนทุนวัสดุสํานักงาน) 

การรณรงคการใชแฟมแบบหมุนเวียน และการใชกระดาษ Recycle 

 

1. สาระสําคัญ 

 คาใชจายสํานักงานเปนรายการท่ีอาจมีจํานวนมากอยางมีนัยสําคัญ หากไมไดรับการ

ควบคุมดูแลอยางเหมาะสม การเบิกจายรวมถึงการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพอาจชวยลดปญหา

คาใชจายท่ีเกินความจําเปน วัสดุสํานักงานบางรายการอาจพบปญหาสูงข้ึนของคาใชจาย โดยไม

สามารถอธิบายเหตุผลได เนื่องจากรายการตางๆ มีอยูมาก และราคมตอหนวยไมสูงนัก จึงมักไมไดรับ

ความสนใจจากผูบริหารเทาท่ีควร จึงตองมีการควบคุมการใชแฟม และใหนํากลับมาใชหมุนเวียนให

มากข้ึน เพ่ือเปนการลดคาใชจายในการสั่งซ้ือแฟมเสนอเซ็น และเพ่ือใหนํากระดาษเอ 4 ท่ีใชแลวยังมี

ดานท่ีใชได นํากลับมาใชอีกเพ่ือเปนการลดคาใชจายในการจัดซ้ือ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนําแฟมกลับมาใชหมุนเวียนใหมากข้ึน 

2.2 เพ่ือใหนํากระดาษท่ีใชแลวยังมีเหลืออีกดานท่ีใชไดนํากลับมาใชกับงานภายใน

องคกร 

2.3 จํากัดปริมาณการเบิกใชวัสดุสิ้นเปลืองตามภารกิจหนาท่ีใหเหมาะสม และ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกอยางชัดเจน 

2.4 เพ่ือเปนการลดคาใชจายในการสั่งซ้ือ 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

4. งบประมาณ  

 -ไมมี-  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักตรวจสอบและประเมินผล  

 

 



แผนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 36 

 

6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
จํานวนการเบิกใชแฟม 
งเสนอเซ็น จากสวน
บริหารงานพัสดุ 

ไมมีการเบิกแฟมเพ่ิม สามารถลดคาใชจายใน
การสั่งซ้ือวัสดุสํานักงาน 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 รณรงคการใชแฟมแบบ
หมุนเวียน 
- ออกหนังสือเวียนภายใน
สํานักฯและเจาหนาที่
ประจําหองผูตรวจฯ ขอ
ความรวมมือใหถือปฏิบัติ
ตามกิจกรรมลดปริมาณ
การซื้อแฟมเสนอเซ็น 
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
ภายในสํานักฯ 
 

            

2 การใชกระดาษ Recycle 
- ออกหนังสือเวียนภายใน
สํานักฯ และเจาหนาที่
ประจําหองผูตรวจฯ ขอ
ความรวมมือในการถือ
ปฏิบัติตามกิจกรรมในการ
ใชกระดาษ Recycle 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จใน
การลดตนทนุผลผลิต 
- จัดทําปายสื่อการใช
กระดาษ Recycle ภายใน
สํานักฯ 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

 

1. สาระสําคัญ 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลเห็นความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร

ของสํานักตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการตรวจสอบ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน แนวทาง 

การดําเนินงานการตรวจราชการ หรือภารกิจท่ีเก่ียวของกับการตรวจราชการ โดยการสนับสนุนให

บุคลากรเขารับการฝกอบรม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกบุคลากร และ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สตป. จะจัดสงบุคลากร

เขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง และหลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการ 

นอกจากนี้ไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการตรวจราชการ” เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ เสริมสรางสัมพันธภาพและการ

ประสานงานรวมกันภายในหนวยงาน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูตรวจราชการกระทรวงท่ียังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการ 

ระดับกระทรวงเขารับการอบรม ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

2.2 เพ่ือใหผูชวยผูตรวจท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ไดรับการอบรมแนวทางการ 

ตรวจราชการแนวใหมท่ีมีการปรับเปลี่ยนในแตละป 

 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักตรวจสอบและ

ประเมินผล และสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงานในองคกร 

 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

4. งบประมาณ  

 1,735,000 บาท  

 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานท่ัวไป  
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6. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ 
รอยละของจํานวนบุคลากร
ท่ีเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆ  

รอยละ 100 บุคลากรของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล
ปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

- 

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

1 อบรมหลักสูตรผูตรวจ
ราชการระดับกระทรวง 
  1. ทําหนังสือเวียนแจง
หลักสูตรการอบรมใหกับ
ผูตรวจที่ไมเคยเขารับการ
อบรม 
  2. ประสานงานกับ สนง. 
กพ./สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีในการเรียน
หลักสูตร 
  3. ทําหนังสือขออนุมัติเขา
รับการอบรม/และคาใชจาย
สําหรับคาลงทะเบียนอบรม 
  4. ทําหนังสือขออนุมัติใช
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษี
ทองถ่ิน 10% เปนคาใชจาย
ในการอบรม 
  5. ทําหนังสือนําสง สบค.
นําสงใบประกาศของผูเขารับ
การอบรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

2 - อบรมหลักสูตรผูชวย
ผูตรวจราชการ 
 

- อบรมหลักสูตรผูชวย
ผูตรวจราชการมือใหม 
  1. ทําหนังสือเวียนแจง
หลักสูตรการอบรม  ใหกับ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของและสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการ  ตามคุณสมบัติท่ี
กําหนด 
  2. ประสานงานกับ  สนง. 
กพ./สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีในการเรียน
หลักสูตร 
  3. ทําหนังสือขออนุมัติ
เขารับการอบรม/และ
คาใชจายสําหรับ
คาลงทะเบียนอบรม 
  4. ทําหนังสือขออนุมัติใช
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษี
ทองถ่ิน 10% เปน
คาใชจายในการอบรม 
  5. ทําหนังสือนําสง สบค.
นําสงใบประกาศของผูเขา
รับการอบรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

3 หลักสูตรอ่ืนๆที ่สตป.จัดสง
บุลากรเขารวมอบรม  
จัดโดย สป.กค./สถาบัน
ฝกอบรมภายนอก 
  1. เวียนแจงหลักสูตรการ
อบรมภายในสํานัก 
  2. ประสานกับหนวยงาน
ในรายละเอียดของการ
ฝกอบรม 
  3. แจงรายชื่อผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 

            

4  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
สรางสรรคนวัฒกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2561” 
  1. แจงหลักสูตรการ
ฝกอบรมภายในสํานัก 
  2. ประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของใน
รายละเอียดของการ
ฝกอบรม 
  3. ทําหนังสือขออนุมัติผู
เขารับการอบรม 
  4. ทําหนังสือขออนุมัติเงิน 
โดยใชเงินฝากคาใชจายเก็บ
ภาษีทองถ่ิน 10% 

            

 

 

 

 


