
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
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 เรื่อง              หน้า 

1. กรอบการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล   1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง    4 
พ.ศ. 2556 – 2559 และแผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล 
พ.ศ. 2558 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักตรวจสอบและประเมินผล    5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558            
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แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1 
 

กรอบการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป็นแผนที่จัดท าขึ้นภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 255 6 – 2559 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 
 

วิสัยทัศน์  :    มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล  

พันธกิจ    :      
     1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
     2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ :  
     1. ยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
     2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างศักยภาพต่อการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ :  หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้หน่วยงานน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 : สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการบริหารองค์กร และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน  
อนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในก ากับด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล  

 

กลยุทธ์ที่ 2.1: ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงานในก ากับด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : เสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 2.4 : ด าเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการด าเนินงานสารนิเทศการคลังให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรด้วยหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : บุคลากรมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร     

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารให้บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธ์ที่ 4.1: พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่าย การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559  

และแผนการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2558 
 

 

 

  

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559 

 

ยุทธศาสตร์ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

แผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบ
และประเมินผล  

ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : ก ากับ ตรวจสอบ  
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : เสริมสร้างความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาและบริหาร
จัดการงานด้านการสนับสนุนภารกิจ 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากร
ภายในส านักตรวจสอบและประเมินผลให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินงานด้านการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชน 

 

- การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
  กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
- การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของ  
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ    
- การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ  
  6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558 
- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการ 
  ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
- การปรับปรุงข้อมูลในระบบ e – Inspection 

- การเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ  
  (การลดต้นทุนวัสดุส านักงาน) 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ของบุคลากรส านักตรวจสอบและ 
  ประเมินผล 

 

- การจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์
- การบริหารและการจัดเก็บเอกสาร 
  เรื่องราวร้องทุกข์ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักตรวจสอบและประเมินผล  

 

 วิสัยทัศน์ 

      เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการแบบมืออาชีพ 
และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาและบริหารจัดการงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจ 
     ราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

3. พัฒนาและบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและบริหารจัดการงานด้านการสนับสนุนภารกิจการตรวจ 
         ราชการของผู้ตรวจราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
        และข้อร้องเรียนของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรภายในส านักตรวจสอบและประเมินผลให้เกิด 
       ประสิทธิภาพสูงสุด  
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แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

หลักการและเหตุผล 

 ส านักตรวจสอบและประเมินผลได้จัดท าแผน การปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ส่วนตรวจราชการ ส่วนแผนและประเมินผล ส่วนพัฒนา
ระบบตรวจสอบ ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือ ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานของข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ของส านัก
ตรวจสอบและประเมินผล  

2.  เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักตรวจสอบและประเมินผล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของส านักตรวจสอบและประเมินผลเป็นไป 
ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด และมีทิศทางเดียวกัน 

2. การปฏิบัติงานของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด  บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

3. ระบบ e-Inspection มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์ และสามารถน าไปใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ร้องเรียน 

5. บริหารจัดการต้นทุนการใช้จ่ายของส านักตรวจสอบและประเมินผลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

6. บุคลากรของส านักตรวจสอบและประเมินผลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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แผนงานตามแผนการปฏิบัติงานส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
    กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ส่วนแผนและประเมินผล 

2. การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
    กระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  
    - กรณีตรวจราชการแบบปกติ 
    - กรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

 
 
ส่วนตรวจราชการ 
ส่วนแผนและประเมินผล 

3. การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๖ เดือน  
    และรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    (กรณีตรวจราชการแบบปกติ) 
 

ส่วนตรวจราชการ 
 

4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการ 
    ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 

ส่วนแผนและประเมินผล 

5. การปรับปรุงข้อมูลในระบบ e - Inspection  

 
ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 

6. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

7. การบริหารและการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ (การลดต้นทุนวัสดุส านักงาน) 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    ส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดแผนงานตามแผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 9 
 

 
 

 

 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

    1. รวบรวมแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อน ามาพิจารณาบรรจุใน
การจัดท าแผน 
    2. ประชุมคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อก าหนด
แนวทางแผนการตรวจราชการ 
    3. จัดท าร่างแผนการตรวจราชการเสนอ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบและประเมินผลและคณะ
ผู้ตรวจผู้ตรวจราชการเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
    4.จัดท าน าส่งแผนเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
    5. จัดส่งแผนการตรวจราชการให้หน่วยงานใน
สังกัดเพ่ือทราบ 
    6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการทราบตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558                 
จ านวน 1 แผน 

1.เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด
ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของกระทรวงการคลัง 
และรัฐบาล 
2.เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคของการ
ด าเนินงานโครงการ
ส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

ตัวชี้วัด  
ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
 

ผลลัพธ์   
แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
 

คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
และ และผู้สนับสนุน            
การตรวจราชการ
สามารถตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด        
ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องตามแผนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 

 
  
 

ชื่อแผนงาน : การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 
งบประมาณ : -  
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

 
 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 รวบรวมแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามา
พิจารณาบรรจุในการจัดท าแผน 
 

            

2 ประชุมคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อก าหนดแนวทางการตรวจราชการ 
  

            

3 จัดท าร่างแผนการตรวจราชการเสนอผู้อ านวยการส านักตรวจสอบและประเมินผล
และคณะผู้ตรวจราชการเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 

            

4 จัดท าน าส่งแผนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
 

            

5 จัดส่งแผนการตรวจราชการให้หน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบ 
 

            

6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการ
ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

            

 
  
 
 

 

ชื่อแผนงาน : การจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นการตรวจราชการในระดับ
พื้นที ่
 

๒. ติดต่อประสานงานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง 
 

๓. จัดท าหนังสือ/บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
จัดท าเอกสาร และข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
 

๔. ร่วมสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจ-
ราชการกระทรวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

๕. จัดท ารายงานเสนอผู้ตรวจราชกการเพื่อน าเสนอปลัด
กระทรวงการคลังลงนามถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยรับตรวจ 
พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดท า
หนังสือตอบขอบคุณหน่วยรับตรวจที่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน 

๑. จ านวนข้อเสนอแนะที่
ได้รับการตอบสนอง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๒. หน่วยรับตรวจที่ได้รับ
การตรวจติดตาม จ านวน 
๘๖๕ หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังให้
บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของจ านวน
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ได้รับการ
ตอบสนอง 
๒. จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการตรวจติดตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หน่วยงานในสังกัด
ได้น าข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข 
๒. หน่วยงานในสังกัด
ได้เร่งรัดการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื่อแผนงาน : การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีตรวจราชการแบบปกติ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจราชการ 
งบประมาณ : ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  



แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 12 
 

   
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

 
 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 59 
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 าหนดแนวทางและประเด็นการตรวจราชการในระดับพื้นท่ี 
 

             

2 ติดต่อประสานงานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจในระดับพ้ืนที่และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
 

             

3 จัดท าหนังสือ/บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและจัดท าเอกสาร และข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ 
 

             

4 ร่วมสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

             

5 จัดท ารายงานเสนอผู้ตรวจราชการเพ่ือน าเสนอปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยรับตรวจ พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

             

6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง และจัดท าหนังสือตอบขอบคุณหน่วยรับตรวจที่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน 
 

             

 

ชื่อแผนงาน : การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีตรวจราชการแบบปกติ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจราชการ 
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ชื่อแผนงาน : การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

1. การตรวจติดตามเพื่อสอบทานความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (Project Review) และตรวจติดตามความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ (Progress Review) 
   1.1) ก าหนดประเด็นการตรวจติดตามจากผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่
เก่ียวข้อง 
   1.2) ตรวจติดตามและประเมินระดับความก้าวหน้าของ
การน าข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าราชการส่วนภูมิภาค, ผู้แทน
หน่วยรับตรวจและภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง 
   1.3) ให้ข้อเสนอแนะในการลดประเด็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลเดิมที่ยังไม่อยู่ในระดับที่รับได้และ/หรือประเด็น
ความเสี่ยงฯใหม่เพิ่มเติมแก่หน่วยรับตรวจร่วมกับเครือข่ายที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
   1.4) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบพร้อม
สรุปข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยรับตรวจที่เก่ียวข้องพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
1.5) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมรายรอบส่ง
ให้ส านักนายกรัฐมนตรีภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการในแต่ละรอบ 

เพื่อให้การด าเนินการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ จากการตรวจ-
ราชการของผู้ตรวจ-
ราชการกระทรวงการคลัง 
ส าหรับเป็นข้อมูลในการ             
ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงแผนการตรวจ-
ราชการแบบบูรณาการ 
ในอนาคต 

เพื่อให้การตรวจติดตามในแต่
ละแผนงาน งาน และโครงการ
มีความชัดเจน จึงควรก าหนด
วัตถุประสงค์ที่จะตรวจติดตาม
ว่าจะตรวจติดตามเพื่อดู
ความส าเร็จของโครงการ
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ หรือ
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อ
ประชาชนส่วนรวม ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
หรือมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือตรวจติดตาม
ดูผลการด าเนินงานทางด้าน
เทคนิคหรือด้านการบริหาร
โครงการ หรือตรวจติดตาม
เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานตามแผนงาน 
งาน และโครงการนั้น ๆ   
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของจ านวน
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ได้รับการ
ตอบสนอง 
ผลลัพธ ์
ร้อยละของจ านวน
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ได้รับการ
ตอบสนองคิดเป็นร้อยละ 
100 
 
ตัวชี้วัด  
2. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
 

การด าเนินโครงการ/
แผนงานของหน่วยงาน
ในสังกัดมีผลสัมฤทธิ ์
ตามนโยบายที่รัฐบาล
และกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

2. การตรวจติดตามเพื่อติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) 
   2.1) ก าหนดประเด็นการตรวจราชการในระดับพื้นที่จาก
รายงานผลการตรวจราชการรายรอบ (Progress Review) 
และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   2.2) ตรวจติดตามและประเมินระดับความก้าวหน้าของ
การน าข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าราชการส่วนภูมิภาค ผู้แทนหน่วย
รับตรวจและภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง 
   2.3) ให้ข้อเสนอแนะในการลดประเด็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลเดิมที่ยังไม่อยู่ในระดับที่รับได้และ/หรือประเด็น
ความเสี่ยงฯใหม่เพิ่มเติมแก่หน่วยรับตรวจร่วมกับเครือข่ายที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
   2.4) จัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบพร้อม
สรุปข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยรับตรวจที่เก่ียวข้องพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
2.5) จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมรายรอบให้
ส านักนายกรัฐมนตรีภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการในแต่ละรอบ 
 

 หรือทั้งหมด ทั้งนี้ โดยศึกษา
และวิเคราะห์ในรายละเอียด
ของข้อมูลของแผนงาน งาน 
และโครงการ ว่ามีวัตถุประสงค์
อะไร และคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร ในการนี้ต้อง
ศึกษาทั้งจากตัวโครงการและ
ความเป็นไปได้ของโครงการที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
หรือมีผู้อื่นเคยศึกษาไว้ พร้อม
ทั้งพิจารณาลักษณะงานของ
แต่ละแผนงาน งาน และ
โครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ผลการ
ด าเนินงาน การประสานงาน 
และผลกระทบอื่น ๆ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แล้วน ามาพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจติดตามแต่ละโครงการว่า
จะตรวจติดตามในลักษณะใด 
 

ผลลัพธ์   
คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังตรวจ
ติดตามโครงการตาม
แผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ได้ครบถ้วน 
เสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

ชื่อแผนงาน : การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 
 

 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

2557 2558 
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 รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการหน่วยงานในสังกัด ศึกษา วิเคราะห ์และก าหนดแนวทาง 
ประเด็นการตรวจราชการเพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการ 

            

2 ตรวจติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ในส่วนภูมิภาค และเขตตรวจราชการใน
ส่วนกลางพร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 

            

3 จัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร้อมข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารระดับสูง และบังคับบัญชา
ของหน่วยงานรับตรวจเพื่อพิจารณาด าเนินการและแจ้งกระทรวงการคลังทราบ และน าส่งส านัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

            

4 จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 1 เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 

            

5 ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังซึ่งได้เสนอไว ้

            

6 รวบรวมรายงานการตรวจราชการพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ
รายงานด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังของหน่วยงานรับตรวจ 

            

7 จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 2 เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
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ชื่อแผนงาน : การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจราชการ 
งบประมาณ : - 
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

    ๑. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน  
(ต.ค. ๕๗ – ม.ีค. ๕๘) เสนอผู้บริหารระดับสูง และ ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง (รอบ ๖ เดือน) 
    ๒. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน  
(เม.ย. – ก.ย. ๕๘) เสนอผู้บริหารระดับสูง และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง 
(รอบ ๑๒ เดือน) 
 

จัดท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงในภาพรวม 
รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ 
เดือน จ านวน ๒ ฉบับ 

เพื่อรายงานผลการ
การตรวจติดตามการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังให้
ผู้บริหารทราบ 

จ านวนรายงาน
สรุปผลการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงใน
ภาพรวม รอบ ๖ 
เดือน และ รอบ ๑๒ 
เดือน 
 

ผู้บริหารทราบถึง
ผลการ
ด าเนินงาน/
โครงการ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

 

    ๑. จัดท ารายงานสรุปผลความคิดเห็น ความต้องการ และความ
คาดหวังของประชาชนที่ร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐและ
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน 
(ต.ค. ๕๗ – ม.ีค. ๕๘) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล (รอบ ๖ เดือน) 
    ๒. จัดท ารายงานสรุปผลความคิดเห็น ความต้องการ และความ
คาดหวังของประชาชนที่ร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐและ
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน 
(เม.ย. – ก.ย. ๕๘) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล (รอบ ๑๒ เดือน)  
 

จัดท ารายงานสรุปผลความ
คิดเห็น ความต้องการ และ
ความคาดหวังของประชาชนที่
ร่วมตรวจราชการต่อนโยบาย
ของรัฐและกระทรวงการคลัง 
รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ 
เดือน จ านวน ๒ ฉบับ 

น าลงเว็บไซต์ของ
ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

จ านวนรายงาน
สรุปผลความคิดเห็น
ฯ ของประชาชน 
รอบ ๖ เดือน และ 
รอบ ๑๒ เดือน  

หน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้รับ
ทราบถึงความ
คิดเห็น ความ
ต้องการ และ
ความคาดหวัง
ของประชาชน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

 
 

 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

2557  2558   59 
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 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในภาพรวม    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค.57 - มี.ค.58) เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง (รอบ 6 เดือน) 

             

2 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในภาพรวม    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 58) เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง และ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง (รอบ 12 เดือน) 

             

3 จัดท ารายงานสรุปผลความคิดเห็น  ความต้องการ  และความคาดหวังของประชาชนที่
ร่วมตรวจ ราชการ ต่อนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน (ต.ค.57 - มี.ค.58) เผยแพร่ในเว็บไซ ต์ของส านักตรวจสอบ
และประเมินผล (รอบ 6 เดือน) 

             

4 จัดท ารายงานสรุปผลความคิดเห็น  ความต้องการ  และความคาดหวังของประชาชนที่
ร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลัง ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.
2558 รอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 58) เผยแพร่ในเว็บไซ ต์ของส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล (รอบ 12 เดือน) 

             

 
 
 

ชื่อแผนงาน : การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจราชการ 
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ชื่อแผนงาน : การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนฯ 
ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการ 
จัดท าแผนฯ 

๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท า                   
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

๓. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบ 
๔. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท า              

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังลงในระบบ E-Inspection  

5. จัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
    กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2559 โดยยึดแนวทางการจัดท าตามคู่มือ           
    การปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการของ 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 

การจัดท าแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง                 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น 

1.  เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือ                       
การปฏิบัติงานด้านการจัดท า                      
แผนการตรวจราชการของ                           
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
การคลังที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ 
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดท าแผนการตรวจ-
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  
3.  เพื่อให้บุคลากรด้านการ
ตรวจราชการของส านัก
ตรวจสอบและประเมินผลมี
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนการตรวจราชการและ
สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดท า
แผนการตรวจราชการ
ของ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  
 
ผลลัพธ์   
จัดท าคู่มือการจัดท า
แผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
แล้วเสร็จ 

ผลลัพธ ์
การจัดท าแผนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชกร
กระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ  
มีความครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม          
มากข้ึน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

 
 

 
 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

2557 2558 59 
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 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนฯ ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอน 
กระบวนการจัดท าแผนฯ 

             

2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

             

3 เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบ  
 

             

4 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังลงในระบบ E-Inspection 

             

5 จัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยยึดแนวทางการจัดท าตามคู่มือการปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

             

 
 
 
 

ชื่อแผนงาน : การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนแผนและประเมินผล 



แผนการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20 
 

  
 
ชื่อแผนงาน : การปรับปรุงข้อมูลในระบบ e - Inspection 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจราชการ และการเผยแพร่ข้อมูลในการออกตรวจ 
หลังการตรวจ 
 
 

 

ระดับความส าเร็จในการ
ลงระบบ e – Inspection 
ภายใน 1 วันท าการ 
 
 
 
 

1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจฯ และเจ้าหน้าที ่
2. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
สามารถน าระบบไป
พัฒนาการน าเสนอข้อมูลใน
ขั้นตอนออกตรวจราชการ 
3. เพื่อให้ส่วนตรวจราชการ
ใช้ระบบฯ ในการเผยแพร่
ข้อมูลในการออกตรวจ  
หลังการตรวจ 
 

สามารถด าเนินการลง
ระบบภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 

ระบบ e - Inspection 
สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
ประกอบการตรวจ
ราชการ ท าให้การ
ตรวจราชการมี
ประสิทธิภาพ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล  
 

 
 
 

 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

2557 2558 
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 การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ และการเผยแพร่
ข้อมูลในการออกตรวจหลังการตรวจ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อแผนงาน : การปรับปรุงข้อมูลในระบบ e – Insection 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
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ชื่อแผนงาน : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

1. การจัดท าร่างหนังสือเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังลงนามเพ่ือส่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมแจ้งผลการด าเนินการ
เบื้องต้นให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 

2. ติดตามผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3. วิเคราะห์ และประมวลผลข้อเท็จจริงที่ปรากฏจาก
รายงานของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาสั่ง
การ หรือเพ่ือยุติเรื่องแล้วแต่กรณี 
 

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

- ภายใน 5 วันท าการ 
นับแต่วันที่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ
เรื่อง  
 

- ร้อยละ 85 
 
 

- ร้อยละ 100 
 
 
 
 

- ภายใน 15 วันท าการ 
 

- เพ่ือส่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
 

- เพ่ือติดตามผลการพิจารณา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- เพ่ือรายงานผลการ
พิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
 

- เพ่ือแจ้งผลการพิจารณา
ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 

จ านวนข้อร้องทุกข์ลดลง หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินการภายใน
ก าหนดเวลา 
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 หมายเหตุ 

สูตรการค านวณ 

จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ x 100 
                          จ านวนเรือ่งราวรอ้งทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

* เรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และจากหน่วยงานต่าง ๆ   
  รวมทั้งที่มีมายังส านักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง 

* การนับจ านวนเรื่องร้องทุกข์ให้นับจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจนได้ข้อยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

* ด าเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่ 
  1. เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ  
  2. เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของ  
      ผูร้้องตามความเหมาะสม และไดแ้จ้งให้ผู้รอ้งทราบ 
  3. เรื่องที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยด าเนินการแล้ว) และได้แจ้งท าความเข้าใจกับผู้ร้อง 
  4. เรื่องท่ีส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพ่ือทราบ หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับดูแลเรื่องต่อ 
  5. เรื่องร้องราวร้องทุกขท์ี่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์/เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่ไมร่ะบหุลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล 
     แน่นอน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี 
  6. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยด าเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
  7. กรณีท่ีเป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ   
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ชื่อแผนงาน : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 การจัดท าร่างหนังสือเสนอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงนามส่งเรื่องราว
ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
พร้อมแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 

            

2 ติดตามผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 

            

3 ประมวลผลข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากรายงานของหน่วยงานพร้อมเสนอความเห็น
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ ยุติเรื่องแล้วแต่
กรณี 
 

            

4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ชื่อแผนงาน : การบริหารและการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

1.  ก าหนดสถานที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ 
ให้ชัดเจนว่า ส่วนใดเก็บเอกสารรอท าลาย ส่วนใดเก็บ
เอกสารส าคัญ  ส่วนใดเป็นงานระหว่างปฏิบัติ โดยให้มี
พื้นที่เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัย 
 

2. คัดแยกเอกสารทั้งหมดเป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ  คือ  เร่ืองราวร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ และ
เร่ืองราวร้องทุกข์ที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว 
 

3. จัดหมวดหมู่ของเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์  เช่น จัดเก็บ
ตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและตาม
ปีงบประมาณ หรือจัดเก็บตามประเภทเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 

4. น าเอกสารเร่ืองราวร้องทุกข์ใส่แฟ้มตามหมวดหมู่ และ
แยกใหช้ัดเจนว่าแฟ้มไหนใส่เอกสารที่เร่ืองราวร้องทุกข์ที่
อยู่ระหว่างปฏิบัติ และเร่ืองราวร้องทุกข์ทีป่ฏิบัติเสร็จแล้ว 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

5. จัดท าบัญชีเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 

- 1 เดือน 
 
 
 
 

- 2 เดือน 
 
 
 

- 25 หน่วยงาน 
 
 
 

- 2 เดือน 
 
 
 
 
 
 

- 1 เดือน 

- เพื่อก าหนดสถานที่ส าหรับ
จัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
 
 

- คัดแยกเอกสารเรื่องราวร้อง
ทุกข์ตามประเภท 
 
 

- ก าหนดขอบเขตในการจัดเก็บ
เอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ให้
ชัดเจน 
 

- จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม 
 
 
 
 
 
 

- สามารถค้นหาเอกสารเมื่อ
ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

กระบวนการจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบและ
สะดวกในการน ามาใช้
เมื่อต้องการ 

สืบค้นเอกสารเรื่องราว
ร้องทุกข์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ชื่อแผนงาน : การบริหารและการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 ก าหนดสถานที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ชัดเจนว่า ส่วนใดเก็บเอกสาร
รอท าลาย ส่วนใดเก็บเอกสารส าคัญ  ส่วนใดเป็นงานระหว่างปฏิบัติ โดยให้มีพ้ืนที่
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัย 
 

            

2 คัดแยกเอกสารทั้งหมดเป็นสองประเภทใหญ่ๆ  คือ  เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีอยู่ระหว่างปฏิบัติ 
และเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว 
 

            

3 จัดหมวดหมู่ของเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์  เช่น จัดเก็บตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังและตามปีงบประมาณ หรือจัดเก็บตามประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

            

4 น าเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ใส่แฟ้มตามหมวดหมู่ และแยกให้ชัดเจนว่าแฟ้มไหนใส่
เอกสารทีเ่รื่องราวร้องทุกข์ท่ีอยู่ระหว่างปฏิบัติ และเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดเก็บเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

            

5 จัดท าบัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ 
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ชื่อแผนงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ (การลดต้นทุนวัสดุส านักงาน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ : -  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

1. รณรงค์การใช้แฟ้มแบบหมุนเวียน 
   1.1 ออกหนังสือเวียนภายในส านักฯและเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องผู้ตรวจฯ ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตาม
กิจกรรมการลดปริมาณการซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 
 

ไม่มีการเบิกใช้จาก 
ส่วนงานพัสดุ 

- เพ่ือให้น าแฟ้มกลับมาใช้
หมุนเวียนให้มากข้ึน  
- เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อ
แฟ้มเสนอเซ็น 

ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละของ
ปริมาณการเบิกใช้
แฟ้มเสนอเซ็น จาก
ส่วนบริหารงานพัสดุ 
ผลลัพธ์ 
   - ไม่มีการเบิกแฟ้ม
เพ่ิม 
 

เจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักให้ความร่วมมือ
ในการใช้แฟ้ม
หมุนเวียน 

 

2. การใช้กระดาษ Recycle 
   2.1 ออกหนังสือเวียนภายในส านักฯ และเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องผู้ตรวจฯ ขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติ
ตามกิจกรรมในการใช้กระดาษ Recycle เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จในการลดต้นทุนผลผลิต 
   2.2 จัดท าป้ายสื่อการใช้กระดาษ Recycle ภายใน
ส านักฯ 
 

ลดปริมาณลง 5% ในปี 
2558  

- ให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วยังมี
อีกด้านท่ีใช้ได้กลับมาใช้กับ
งานที่เป็นภายในองค์กร  
- เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อกระดาษพิมพ์ 

- - ไม่นับเป็น
ตัวชี้วัด
เนื่องจากเป็น
กิจกรรม
ภายในส านักฯ 
ท าเพื่อเป็นการ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ชื่อแผนงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพงานธุรการ (การลดต้นทุนวัสดุส านักงาน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 รณรงค์การใช้แฟ้มแบบหมุนเวียน 
1.1 ออกหนังสือเวียนภายในส านักฯและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องผู้ตรวจฯ ขอความ 

ร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมลดปริมาณการซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 
1.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในส านักฯ 

 

            

2 การใช้กระดาษ Recycle 
   2.1 ออกหนังสือเวียนภายในส านักฯ และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องผู้ตรวจฯ ขอความ
ร่วมมือในการถือปฏิบัติตามกิจกรรมในการใช้กระดาษ Recycle เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการลดต้นทุนผลผลิต 
   2.2 จัดท าป้ายสื่อการใช้กระดาษ Recycle ภายในส านักฯ 
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ชื่อแผนงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักตรวจสอบและประเมินผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ : 500,000 บาท  
 

กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

1. อมรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวงการคลัง 
   1.1 ท าหนังสือเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมให้กับ
ผู้ตรวจที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
   1.2 ประสานงานกับ สนง. ก.พ./ส านักรัฐงานปลัด
นายกรัฐมนตรี ในการเรียนหลักสูตร 
   1.3 ท าหนังสือขออนุมัติเข้ารับการอบรม/และ
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียนอบรม 
   1.4 ท าหนังสือการยืมเงินจากกองทุนพัฒนา
บุคคลากรของกระทรวงการคลัง 
   1.5 ท าหนังสือน าส่ง สบค. น าส่งใบประกาศของผู้
เข้ารับการอบรม 
 

ตามจ านวนของผู้ตรวจ-
ราชการระทรวงการคลัง  
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (ตามท่ีส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนดการเข้ารับการ
อบรม) 
 

เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงที่ยังไม่เคยผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ราชการระดับกระทรวงเข้า
รับการอบรม ตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 

ผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวงที่เป็นผู้ตรวจ
ใหม่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
ผู้ตรวจระดับกระทรวง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวงได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวงครบจ านวน
ตามท่ีส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี/
ส านักงาน ก.พ.
ก าหนด 

จัดโดยส านักงาน
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี/
ส านักงาน ก.พ. 
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

2. อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
   2.1 ท าหนังสือเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรม 
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด  
   2.2 ประสานงานกับ สนง. ก.พ./ส านักงานปลดั
นายกรัฐมนตรี ในการเรียนหลักสูตร 
   2.3 ท าหนังสือขออนุมัติเข้ารับการอบรม/
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียนอบรม 
   2.4 ท าหนังสือการยืมเงินจากกองทุนพัฒนา
บุคคลากรของกระทรวงการคลัง 
   2.5 ท าหนังสือส่ง สบค.น าส่งใบประกาศของผู้
เข้ารับการอบรม 
 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีส านักงาน ก.พ./
ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ก าหนด 

เพ่ือให้ผู้ช่วยผู้ตรวจที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 
ได้รับการอบรมแนวทางการ
ตรวจราชการแนวใหม่ที่มี
การปรับเปลี่ยนในแต่ละปี 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
หรือผู้ที่สนับสนุนงาน
ผู้ตรวจราชการได้เข้า
รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการระดับ
กระทรวง ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
ผู้ที่สนับสนุนงาน
ผู้ตรวจราชการได้เข้า
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวง ครบตาม
จ านวนที่ส านักงาน
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี/
ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

จัดโดยส านักงาน
ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี/
ส านักงาน ก.พ. 

3. อบรมหลักสูตรอื่นๆท่ี สตป.จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม จัดโดย สป.กค./สถาบันฝึกอบรม
ภายนอก 
   3.1 เวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมภายในส านัก 
   3.2 ประสานกับหน่วยงานในรายละเอียดของ
การฝึกอบรม 
   3.3 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

- จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรมตามที่ สตป. 
จัดส่ง 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
สตป. และสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างหน่วยงานในองค์กร 

บุคลากรภายใน 
ส านักฯ ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามที่
หน่วยงานแจ้งมา 

 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมครบตาม
จ านวนที่หน่วยจัด
ฝึกอบรมก าหนด 

จัดโดย 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง/
สถาบันฝึกอบรม
ภายนอก 
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

4. อบรมการส่งเสริมความรู้ด้านการปฏิบัติงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลและการประพฤติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.1 เวียนแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมภายในส านัก 
   4.2 ประสานกับหน่วยงานในรายละเอียดของ
การฝึกอบรม 
   4.3 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวน
เจ้าหน้าที่ สตป. 

- เพ่ือให้บุคลากรของ สตป. 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

เจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักฯ ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามที่
หน่วยงานแจ้งมา 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมครบตาม
จ านวนที่หน่วยงาน
จัดฝึกอบรมก าหนด 

จัดโดย 
ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง/
สถาบันฝึกอบรม
ภายนอก 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 

ชื่อแผนงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักตรวจสอบและประเมินผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงการคลัง 
1. ท าหนังสือเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมให้กับผู้ตรวจที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม 
2. ประสานงานกับ สนง. กพ./ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในการเรียนหลักสูตร 
3. ท าหนังสือขออนุมัติเข้ารับการอบรม/และค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียนอบรม  
4. ท าหนังสือการยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคคลากรของกระทรวงการคลัง  
5. ท าหนังสือน าส่ง สบค.น าส่งใบประกาศของผู้เข้ารับการอบรม 
  

            

2 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
1. ท าหนังสือเวียนแจ้งหลักสูตรการอบรม  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
2. ประสานงานกับ สนง. กพ./ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในการเรียนหลักสูตร 
3. ท าหนังสือขออนุมัติเข้ารับการอบรม/และค่าใช้จ่ายส าหรับค่าลงทะเบียนอบรม 
4. ท าหนังสือการยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบุคคลากรของกระทรวงการคลัง 
5.ท าหนังสือน าส่ง สบค.น าส่งใบประกาศของผู้เข้ารับการอบรม 
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ล าดับ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2557 2558 
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 หลักสูตรอื่นๆท่ี สตป.จัดส่งบุลากรเข้าร่วมอบรม จัดโดย สป.กค./สถาบันฝึกอบรม
ภายนอก 
1. เวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมภายในส านัก 
2. ประสานกับหน่วยงานในรายละเอียดของการฝึกอบรม 
3. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

            

4 อบรมการส่งเสริมความรู้ด้านการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและการประพฤติตน
ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
1. เวียนแจ้งหลักสูตรการอบรมภายในส านัก 
2. ประสานกับหน่วยงานในรายละเอียดของการฝึกอบรม 
3. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

            

 
 
 
 


