
แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัิราชการ 

 

ส านกังานปลัดกระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

 

กระบวนงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์และ  
แผนปฏบิตัิราชการส านกังานปลัดกระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

-1- 
 

แผนสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลงั 

กระบวนงาน : การตดิตามแผนยทุธศาสตร์ 
และแผนปฏบิตัิราชการส านกังานปลดักระทรวงการคลัง 

 

 
 
 
 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

   สภาพของปัญหา 
  แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวปฏิบัติตามภารกิจและพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Goal) แผนยุทธศาสตร์ถูกก าหนดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นจุดหมายที่หน่วยงานต้องการจะไปให้ถึงและวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์   
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ว่าได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) และจัดท ารายจ่าย
งบประมาณอีกด้วย 
 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในทุกองค์กร ก็ย่อมต้องมีการก าหนดตัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลส าเร็จ ตรงตามภารกิจที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน 
 

 ซึ่งการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็น
กระบวนงานหนึ่งที่ส าคัญ ที่มีการติดตาม ตรวจสอบ ถึงผลการด าเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมต่างๆ โดยมี
กระบวนงานการติดตามแผนรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใส     
ในระบบติดตามผลต่างๆของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เช่น ระบบ Electronics ที่มีระบบฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน กับการติดตามการรายงานผล และระบบการเผยแพร่ข้อมูลบน Web site ที่มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอ่ืน ที่สามารถเข้ามาติดตามได้อย่างทั่วถึง และในส่วนของการ
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ เช่น คู่มือการจัดท าแผน , การรายงานผลประจ าปี และสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
ตู้ภาพข่าว หรือกล่องแสดงความคิดเห็น เป็นต้น รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์เข้ามาเป็นผู้วิเคราะห์รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัดส่งเข้ามา ในรอบ         
6  เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พร้อมทั้งรายงานผลให้กับผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป เพ่ือวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของแผน แต่ละแผน ที่จะน าแผนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้        
ซึ่งระบบการติดตาม ตรวจสอบแผนต่างๆ ในทุกรอบนี้ จะท าให้สามารถลดข้อบกพร่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น   
จนทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
อย่างไรก็ตาม การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ยังมีโอกาส
ในการเกิดปัญหาด้านความโปร่งใสและมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติราชการต่างๆ ดังนี้  
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 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการติดตามด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลที่มีระบบการ       
ติดตามที่มีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งอาจท าให้   
การติดตามแผนฯ ขาดความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งขาดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการติดตาม      
ที่ควบคุมความเสี่ยงในเรื่องความโปร่งใส และในการตรวจสอบ ติดตามผล ของผู้ติดตามการด า เนินงานตามแผนฯ 
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผลให้การติดตามการด าเนินงานอาจขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือ
เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบผลและหลักฐานในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  พร้อมทั้ง
รูปแบบในการกรอกแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการรายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
   2. ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตาม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ของบุคคลภายนอกและภายใน
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นในการติดตาม ตรวจสอบการรายงานผลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง เพราะปัจจุบันการติดตาม ตรวจสอบ ของ สป.กค. มีเพียงหน่วยงานเดียว ที่ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ท าให้ขาดข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าในการรายงานและอาจมีเงื่อนไขในการตอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ชัดเจนและครบถ้วน  
   3. ระบบฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการแก้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน บางส่วนยังขาดการน าฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์
แนวโน้มการจัดท าและติดตามแผนฯอย่างเพียงพอ 
   4. การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงานอย่างเพียงพอ เพราะจ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเทคโนโลยียัง
ขาดความทันสมัยในการเข้ามาติดตาม ตรวจสอบการรายงายผลของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

  สาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้การรวบรวมติดตามจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ เผยแพร่ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ขาดความครบถ้วน ท าให้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนในการน าไปก าหนดนโยบาย/มาตรการ รวมไปถึงข้อมูลที่ขาดความเป็นธรรม มีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง อาจท าให้การก าหนดนโยบาย/มาตรการต่างๆ ไม่ตอบสนองต่อประชาชนและผู้รับประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
     
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
   1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงานในส านักงาน  
ปลัดกระทรวงการคลังให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ สามารถตรวจสอบได ้
   2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตาม
ประเมินผล ลดการใช้ดุลยพินิจ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 
   3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนฯ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน สร้างความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  
 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น        

ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลตามแผนฯ การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 3. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในกระบวนการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

3. แนวทางการวเิคราะหป์ัญหา 
 

  ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการบริหารภาครัฐเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การท างานของภาคราชการ ทั้งในด้านโครงสร้างกระบวนงานและวัฒนธรรมการบริหาร เพ่ือให้ภาครัฐมีระบบการ
ท างานและเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ รับผิดชอบและประสานงานร่วมกันตรงตาม
แผนรัฐบาล เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบแบบแผนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้น าเอาหลักการหรือแนวคิดการบริหารราชการดังกล่าวมาเป็นหลักส าคัญใน
การวิเคราะห์ติดตาม รายงานผล เพ่ือสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้ระบุถึงสาเหตุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริต โอกาสที่เกิด
พร้อมทั้งความรุนแรงของผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ
งานลงในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย Electronics  
   2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 
   3. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตรวจสอบผลและหลักฐานในรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics 
   4. หน่วยงานผู้ติดตามประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลด าเนินงาน
เข้ามาตามแผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics 
   5. เจ้าหน้าที่ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สรุปผลรายงานการปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ 
เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา 
 

 จากเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันในการ
ติดตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาจเกิดผลกระทบต่อการติดตาม
รายงานผลทีข่าดความโปร่งใส ขาดระบบมาตรฐานในการเข้าไปตรวจสอบการรายงานผลใน 3 ขั้นตอน ดังตาราง 3.1 
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 3.1 ระบแุละประเมินระดบัความเสีย่ง 
 
 

ล าดับ ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

ปัญหาหรือความเสีย่งในการ
เกดิทจุรติ  คอรร์ปัชนั 

โอกาส 
ที่จะเกดิ 

ความรนุแรง 
ของผลกระทบ 

คะแนน
(โอกาส
xความ
รนุแรง) 

สงู 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

สงู 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

 

1 

หน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
กรอกข้อมูลแผนงาน/

โครงการงาน ลงในระบบ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้วย 

Electronics 

หน่วยงานใน สป.กค. ยังไม่
เข้าร่วมในการตรวจสอบ
เบื้องต้น ซึ่งอาจจะท าให้

ข้อมูลในระบบอาจผิดพลาด 
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

      2 

2 

หน่วยงานต่างๆรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

12 เดือน                 
ในปีงบประมาณ 

บางหน่วยงานอาจส่งข้อมูล
ล่าช้า ไม่สามารถควบคุม 

ติดตามได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

      1 

3 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบ

ผลและหลักฐานใน
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการด้วย 
Electronics 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้      
ความช านาญในการตรวจสอบ

ข้อมูล และขาดการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 

      6 

4 

หน่วยงานผู้ติดตาม
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ
ได้รายงานผลด าเนินงาน
เข้ามาตามแผนปฏิบัติ

ราชการด้วย 
Electronics 

ไม่มีการประเมินผล          
ที่เป็นมาตรฐาน อาจท าให้      
การตรวจสอบประเมินผล  

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

      4 
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ล าดับ ขั้นตอน 
การด าเนนิงาน 

ปัญหาหรือความเสีย่งในการ
เกดิทจุรติ  คอรร์ปัชนั 

โอกาส 
ที่จะเกดิ 

ความรนุแรง 
ของผลกระทบ 

คะแนน
(โอกาส
xความ
รนุแรง) 

สงู 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

สงู 
(3) 

กลาง 
(2) 

ต่ า 
(1) 

 

5 

สรุปผลรายงานการ
ปฏิบัติแผนปฏิบัติ

ราชการ เสนอผู้บริหาร
ทราบและพิจารณา 

ขาดข้อเสนอแนะใน        
เชิงนโยบายจากการสรุป

รายงานผลประจ าปี         
ใน สป.กค. 

      1 

  
 

 3.2 จดัล าดับและคัดเลอืกปญัหาหรือความเสีย่ง 
 

  การพิจารณาการจัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง เป็นจุดส าคัญในการวิเคราะห์ถึงปัญหาหลัก  
ที่น ามาพิจารณาให้ตรงกับเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นที่ส าคัญ และเป็นกระบวนงานในการ
คัดเลือกที่จะน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างความโปร่งใสตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันในภาคราชการ ในการจัดท าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
  จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายขั้นตอนการด าเนินงาน จะพบได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในทุกกระบวนงานทั้งสิ้น 
แต่ปัญหาหลักท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น คือปัญหาในการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตาม รายงานผล และข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งการจัดล าดับและคัดเลือกปัญหานี้ขึ้นมา 
เนื่องจากทางส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาความเสี่ยงในกระบวนการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์และพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และการป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสในการทุจริต ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุหรือปัญหาของกระบวนการ
ด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปรับปรุงและการติดตามความก้าวหน้า โดยก าหนดกรอบแนวทางการแก้ปัญหาของ
กระบวนงานตามบทบาทภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามา
คัดเลือกในการแก้ปัญหาการจัดท าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส านักงาน   
ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการจัดล าดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้ 
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สูง    

กลาง 

หน่วยงานใน สป.กค.  
ยังไม่เข้าร่วมในการ
ตรวจสอบเบื้องต้น    

ซึ่งอาจจะท าให้ข้อมูลใน
ระบบอาจผิดพลาด          

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

ไม่มีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน 
อาจท าให้การตรวจสอบ

ประเมินผลไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 
 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความช านาญในการ
ตรวจสอบข้อมูล และ
ขาดการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งองค์ความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ต่ า    

 ต่ า กลาง สูง 

 
  
 
 3.3 วเิคราะห์ปญัหาหรือความเสีย่งของกระบวนงาน 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในบางข้ันตอนเป็นผลที่เกิดจาก
ปัญหาเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในทุกขั้นตอนของกระบวนงาน กล่าวคือปัญหาจากอีกขั้นตอนหนึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบไปอีกข้ันตอนหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนปัญหาหลัก คือ  

1. บุคลากรในสังกัด สป.กค. ขาดความรู้ความช านาญในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
2. ขาดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาติดตาม ประเมินผล 

   ขั้นตอนทุกกระบวนการนี้มีโอกาสและความเสี่ยง ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง อันน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด 

ความรุนแรงของผลกระทบ 



แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

-7- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ก าหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
  

ตวัชีว้ดั น้ าหนกั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด 
สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 25 1 2 3 4 5 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าเกณฑ์การตรวจสอบ   
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ร้อยละ 25 1 2 3 4 5 

3. ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สป.กค. 

ร้อยละ 50 1 2 3 4 5 

รวม 100      

ข้อมูลขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

และเกิดความล่าช้าใน
การติดตามผล 

แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ขาดความน่าเชื่อถือ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ขององค์กร 

ขาดความโปร่งใสในการ
ติดตามผลในการปฏิบัติ

ราชการ 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความช านาญในตรวจสอบ
ข้อมูล และขาดการมีส่วน

ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจประเมิน 

ไม่มีเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เป็น

มาตรฐาน อาจท าให้การ
ตรวจสอบประเมินผล

ขาดความถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

หน่วยงานใน สป.กค.  
ไม่มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
ซึ่งอาจจะท าให้ข้อมูล ใน

ระบบอาจผิดพลาด    
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

 

 

ระบบการติดตามแผนฯขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ 
ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ท าให้เปิด

โอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

ผลกระทบ 
ของปัญหา 

ปัญหาหลัก 

สาเหตุของ 
ปัญหา 
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ตวัชีว้ดัที ่1  : ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หนว่ยวดั  : ระดับ                                                                                                         
น้ าหนกั   :  ร้อยละ  25 
ค าอธิบาย :   

บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนความส าเร็จ
ของการจัดท าเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล ในการประเมินแต่ละระดับหน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานท าการประเมิน
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหารเข้ามาร่วมการประเมินของการติดตามแผน
ในหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือลดปัญหา ข้อบกพร่อง ของ
การปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็นอย่างด ี

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย 
แต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
 

ระดับ รายละเอยีดการด าเนินงาน 
1 ด าเนินการก าหนดหลักสูตรและเนื้อหาการอบรมและขออนุมัติผู้บริหารจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา 
2 ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา 
3 จัดทดสอบ pretest-posttest เพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้น ของผู้เข้ารับการอบรม  
4 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา 

5 
รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นความรู้ ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2557 ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดจากการฝึกอบรม   
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ตวัชีว้ดัที ่2  : ระดับความส าเร็จของการจัดท าเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนว่ยวดั  : ระดับ                                                                                                         
น้ าหนกั   :  ร้อยละ  25 
ค าอธิบาย :   

ความส าเร็จของการจัดท าเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผล ในการประเมินแต่ละระดับ
หน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานท าการประเมินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหาร
เข้ามาร่วมการประเมินของการติดตามแผนในหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือลดปัญหา ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็น
อย่างดี โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะท างานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดระดับขั้นความส าเร็จของเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 
เป็น  5  ระดับ โดยพิจารณาจากระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ  ดังนี้ 
 
 
 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
ระดับ รายละเอยีดการด าเนินงาน 

1 ประชุมคณะท างานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. 

2 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค. 

3 
ก าหนดประเด็นในการด าเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดและแบบฟอร์ม        
ที่เก่ียวข้อง 

4 จัดท าคู่มือการติดตามรายงานผลและเกณฑ์การตรวจสอบของหน่วยงาน สป.กค. 

5 
ด าเนินการเผยแพร่คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบให้กับคณะท างานและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ตัวชี้วัดที่ 3  : ระดับความส าเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนว่ยวดั  : ระดับ                                                                                                         
น้ าหนกั   :  ร้อยละ  50 
ค าอธิบาย :   

ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติราชการ
สป.กค. หมายถึง ในกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะท างาน โดยในการติดตามและประเมินผลจะใช้เกณฑ์ให้เป็นไปแนวทาง
มาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความพร้อม ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด จะประสบความส าเร็จได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
รูปแบบของการจัดตั้งคณะท างาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะท างานถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ด าเนินการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดระดับขั้นของความถี่ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
ขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
ระดับ รายละเอยีดการด าเนินงาน 

1 
ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจระหว่างคณะท างานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจ ที่ก าหนดในคู่มือ 
ตรวจสอบข้อมูลโครงการตามที่หน่วยงานน าเสนอผ่านระบบ  

2 ด าเนินการตรวจติดตามผลรอบ  9 เดือน ตามแผนงาน/โครงการ 
3 ด าเนินการตรวจติดตามผลรอบ  12 เดือน ตามแผนงาน/โครงการ 
4 จัดท าประเด็นสรุปข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการตรวจติดตาม รอบ 12 เดือน 
5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สป.กค. 
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง   
 

 กระบวนงาน : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปัญหาหลัก : ระบบการติดตามแผนฯ ขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูล

ที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ท าให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/
การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
   ปัจจุบันทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการท างานทั้งสิ้นและในการแก้ปัญหา
เหล่านั้น ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้และตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นอาจมีวิธีที่เป็นไปได้หลายทาง 
จึงจ าเป็นต้องท าการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
ได้วางไว้มากที่สุด ซึ่งทางส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้คัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันความ
เสี่ยงไว้ 3 แนวทาง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามแนวทางสร้าง
ความโปร่งใสและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามภารกิจที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่
มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ตามตาราง 5.1 
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5.1 การก าหนดแนวทางแก้ไขปญัหาหรอืความเสีย่ง 
 
กระบวนงาน : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประเภทกระบวนงาน : ขั้นตอนเกณฑ์การพิจารณาติดตามแผน 
ปัญหาหรือความเสี่ยง : ระบบการติดตามแผนฯขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่
ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ท าให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การ
รายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

ปจัจยัส าคัญในการสรา้ง
ความโปรง่ใส (เกณฑ์
คุณภาพตามตวัชีว้ดั) 

มาตรการที่ด าเนินการในปจัจบุนั 

ประเมนิ
แนวทาง
แก้ไขที่

ด าเนนิการ
ในปจัจบุนั 

มาตรการเพิม่เตมิ 

ปัจจัยที่ 1 : มีการเปิดเผย
ข้อมูลทาง Web Site 
ของหน่วยงาน เพ่ือจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบ ติดตาม
ผลของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้ 

มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ทาง web site ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังแก่เจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้องและบุคคลอ่ืน สามารถเข้ามา
ติดตาม ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
เช่น 

- http://www.palad.mof.go.t
h/?page_id=316 

- http://mofplan.mof.go.th/  
- แผ่นพับ , คู่มือการจัดท าแผน 

เป็นต้น 
 

ไมเ่พียงพอ  
 

การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่
ครอบคลุม ทั่วถึง ในการเข้าถึง
ข้อมูล แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น 
ทาง สป.กค. จึงได้ก าหนดให้มี
การปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้มี
ความชัดเจน หลากหลายเข้าใจง่าย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
และเพ่ิมช่องทาง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น 
ตู้ภาพข่าว ,กล่องแสดงความ
คิดเห็น หรือการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านระบบ social network 
เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลภายนอก
และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าไป
ติดตาม และตรวจสอบการ
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังได้ 

http://www.palad.mof.go.th/?page_id=316
http://www.palad.mof.go.th/?page_id=316
http://mofplan.mof.go.th/
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ปัจจัยที่ 2 : มีฐานข้อมูล
ประกอบการเสนอแนะ
นโยบายและให้บริการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน 
กับการติดตามการรายงานผล เช่น 
ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ใน web site 
และระบบการติดตามแผน ในระบบ 
Intranet ของ สป.กค. ดังนี้ 

- http://www.palad.mof.go.t
h/wp-
content/uploads/2013/0
9/SP57-60.pdf 

- http://mofplan.mof.go.th/
MainShowplanAll.aspx 

ไมเ่พียงพอ 
 

ระบบฐานข้อมูลยังขาดการน า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลัง
มาวิเคราะห์และตรวจสอบการ
รายงาน ติดตามแผนฯ อย่าง
เพียงพอ ดังนั้น สป.กค. จึงมี
การปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
และครอบคลุมอย่างเพียงพอ 
ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 
   1. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของ สป.กค. 
และให้มีการน าข้อมูลย้อนหลัง
มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานและสามารถ
เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้ 
   2. ให้มีการสร้างรูปแบบและ
ก าหนดแนวทางการติดตามการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล บน 
web site ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และเปิดโอกาสใหบุ้คคล 
ภายนอกสามารถเขา้มาติดตาม 
ตรวจสอบได้ 
   3. มีการปรับปรุงให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการ
รายงานผลของหน่วยงานใน
สังกดั สป.กค. เข้ามาเช็คข้อมูล
การรายงานในระบบ Intranet 
ของหน่วยงานในสังกัด ในทุก
ไตรมาสการด าเนินงาน (รอบ 9 
เดือน และ 12 เดือน) เพ่ือ
ความถูกต้อง ครบถ้วนในแบบ
การรายงาน 

http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/09/SP57-60.pdf
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/09/SP57-60.pdf
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/09/SP57-60.pdf
http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/2013/09/SP57-60.pdf
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ปัจจัยที่ 3 : สร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันมีส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของ สป.กค. เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล จาก
หน่วยงานในสังกัด สป.กค. โดยส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ให้กับ สนย. เป็นผู้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบประมวลผลการรายงานข้อมูล
ในทุกรอบไตรมาสของปีงบประมาณ 
นอกจากนี้ยังมีคณะท างานถ่ายทอดฯ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เข้าร่วมเป็นคณะท างานในการติดตาม
ตรวจสอบฯ ผลการด าเนินงาน  
ตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
 
 
 

ไมเ่พียงพอ 
 

การติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. 
มีส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ จึงท า
ให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม 
ครบถ้วน ดังนี้ 
   1. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ  
การรายงานผล และตรวจทาน
ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ     
ที่ส่งผลการรายงานเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
   2. ก าหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมระหว่างคณะท างานฯ ผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกับ
กับหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สป.กค. พ.ศ.2557 
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ปัจจัยที่ 4 : มีการควบคุม 
ติดตามแผนฯ อย่างเป็น
ระบบ  

มีการติดตาม ตรวจสอบ การกรอก
ข้อมูลรายงานผลตามแบบฟอร์ม จาก
เจ้าของโครงการ ที่หน่วยงานต่างๆใน
สังกัด สป.กค. ส่งข้อมูลเข้ามาให้กับ
ผู้ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผล 
ทุกๆรอบไตรมาส เพื่อความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ไมเ่พียงพอ 
 

การติดตาม ตรวจสอบ การ
รายงานผลตามแผนฯ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพียง
หน่วยงานเดียว จึงท าให้ขาด
เกณฑ์มาตรฐานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น สป.กค. 
จึงได้มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานให้มีความครอบคลุม 
ครบถ้วนมากขึ้น ดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมอบรมให้แก่
บุคลากรจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนด
เกณฑ์การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
   2. จัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ติดตามรายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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 5.2 แผนการด าเนนิงาน 
 

มาตรการ 
ปฏทิินด าเนินงาน (2557) 

หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. อบรมบุคลากรในสังกดั สป.กค. ให้มคีวามรูใ้นการตดิตาม รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏบิตัริาชการ 

1.1 ด าเนินการก าหนด
หลักสูตรและเนื้อหาการอบรม
และขออนุมัติผู้บริหารจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา 

        

1.2 ด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา 

        

1.3 จัดทดสอบ pretest-
posttest เพ่ือวัดระดับความรู้
ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน ของผู้เข้า
รับบริการอบรม  

        

1.4 จัดท ารายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา 

        

1.5 รายงานผลการ
ด าเนินการตามประเด็น
ความรู้ ในเรื่องการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 ของแผนงาน/ 
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
สป.กค. ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดจากการฝึกอบรม   

        

2. ก าหนดเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏบิตัริาชการตามแผนการปฏบิตัิราชการประจ าปีของ สป.กค. 
ในแตล่ะขั้นตอนใหช้ดัเจน 

2.1 ประชุมคณะท างาน
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค. 
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มาตรการ 
ปฏทิินด าเนินงาน (2557) 

หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดตัวชี้วัดตาม
แผนงาน/โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค. 

        

2.3 ก าหนดประเด็นใน
การด าเนินการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียด
และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

        

2.4 จัดท าคู่มือการติดตาม
รายงานผลและเกณฑ์การ
ตรวจสอบของหน่วยงาน 
สป.กค. 

        

2.5 ด าเนินการเผยแพร่
คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์
การตดิตามตรวจสอบให้กับ
คณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

        

3. จดักระบวนการด าเนินการติดตามประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีอง  สป.กค. 
3.1 ประชุมซักซ้อมท า

ความเข้าใจระหว่าง
คณะท างานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์
การตรวจที่ก าหนดในคู่มือ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการ
ตามที่หน่วยงานน าเสนอ  
ผ่านระบบ 

        

3.2 ด าเนินการตรวจ
ติดตามผลรอบ  9 เดือน  
ตามแผนงาน/โครงการ 

        

3.3 ด าเนินการตรวจ
ติดตามผลรอบ  12 เดือน 
ตามแผนงาน/โครงการ 
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มาตรการ 
ปฏทิินด าเนินงาน (2557) 

หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

3.4 จัดท าประเด็นสรุป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ตรวจติดตาม รอบ 12 เดือน 

        

3.5 จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
สป.กค.  

        

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 


