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1. หลักการและเหตุผล
สภาพของปัญหา
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวปฏิบัติตามภารกิจและพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) และเป้ า ประสงค์ ข ององค์ ก ร (Goal) แผนยุ ท ธศาสตร์ ถู ก ก าหนดขึ้ น จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง เป็ น จุ ด หมายที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งการจะไปให้ ถึ ง และวิ สั ย ทั ศ น์ นี้ มี ก ารแปลงออกมาเป็ น
วัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจาปีงบประมาณ ว่าได้มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) และจัดทารายจ่าย
งบประมาณอีกด้วย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในทุกองค์กร ก็ย่อมต้องมีการกาหนดตัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่ อให้ แ ผนปฏิ บั ติ งานต่า งๆ เป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์แ ละบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตรงตามภารกิ จที่ กาหนดไว้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
ซึ่ ง การติ ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น
กระบวนงานหนึ่งที่สาคัญ ที่มีการติดตาม ตรวจสอบ ถึงผลการดาเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมต่างๆ โดยมี
กระบวนงานการติดตามแผนรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในระบบติดตามผลต่ างๆของส านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง เช่น ระบบ Electronics ที่มีระบบฐานข้อมูลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน กับการติดตามการรายงานผล และระบบการเผยแพร่ข้อมูลบน Web site ที่มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ที่สามารถเข้ามาติดตามได้อย่างทั่วถึง และในส่วนของการ
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ เช่น คู่มือการจัดทาแผน , การรายงานผลประจาปี และสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ
ตู้ภาพข่าว หรือกล่องแสดงความคิดเห็น เป็นต้น รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ เข้ามาเป็นผู้วิเคราะห์รายงานการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัดส่งเข้ามา ในรอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พร้อมทั้งรายงานผลให้กับผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป เพื่อวั ดระดั บ ความส าเร็ จ ในการดาเนินงานของแผน แต่ล ะแผน ที่จะนาแผนไปสู่ เป้าหมายที่ กาหนดไว้
ซึ่งระบบการติดตาม ตรวจสอบแผนต่างๆ ในทุกรอบนี้ จะทาให้สามารถลดข้อบกพร่องจากปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จนทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
อย่างไรก็ตาม การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังมีโอกาส
ในการเกิดปัญหาด้านความโปร่งใสและมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติราชการต่างๆ ดังนี้
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1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการติดตามดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การตรวจสอบ
วิเคราะห์ ข้อมูล รายงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลที่มีระบบการ
ติดตามที่มีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานเพื่ อนาเสนอผู้บริหาร ซึ่งอาจทาให้
การติดตามแผนฯ ขาดความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งขาดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการติดตาม
ที่ควบคุมความเสี่ยงในเรื่องความโปร่งใส และในการตรวจสอบ ติดตามผล ของผู้ติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผลให้การติดตามการดาเนินงานอาจขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือ
เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบผลและหลักฐานในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
รูปแบบในการกรอกแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการรายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ ของบุ ค คลภายนอกและภายใน
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น ในการติดตาม ตรวจสอบการรายงานผลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง เพราะปัจจุบันการติดตาม ตรวจสอบ ของ สป.กค. มีเพียงหน่วยงานเดียว ที่ดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ทาให้ขาดข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าในการรายงานและอาจมีเงื่อนไขในการตอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ชัดเจนและครบถ้วน
3. ระบบฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการแก้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน บางส่วนยังขาดการนาฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์
แนวโน้มการจัดทาและติดตามแผนฯอย่างเพียงพอ
4. การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงานอย่างเพียงพอ เพราะจานวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเทคโนโลยียัง
ขาดความทันสมัยในการเข้ามาติดตาม ตรวจสอบการรายงายผลของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สาเหตุ ดั งกล่ าว ส่ งผลให้ การรวบรวมติ ดตามจั ดเก็ บข้ อมู ล ตรวจสอบ เผยแพร่ การด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ขาดความครบถ้วน ทาให้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ถูก ต้อง
ครบถ้วนในการนาไปกาหนดนโยบาย/มาตรการ รวมไปถึงข้อมูลที่ขาดความเป็นธรรม มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง อาจทาให้การกาหนดนโยบาย/มาตรการต่างๆ ไม่ตอบสนองต่อประชาชนและผู้รับประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริงและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของหน่ว ยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตาม
ประเมินผล ลดการใช้ดุลยพินิจ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนฯ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน สร้างความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จใน
การปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

-2-

แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น
ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลตามแผนฯ การปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในกระบวนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการบริหารภาครัฐเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทางานของภาคราชการ ทั้งในด้านโครงสร้างกระบวนงานและวัฒนธรรมการบริหาร เพื่อให้ภาครัฐมีระบบการ
ทางานและเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ รับผิดชอบและประสานงานร่วมกันตรงตาม
แผนรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย มีกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบแบบแผนตามมาตรฐานที่กาหนด
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้นาเอาหลักการหรือแนวคิดการบริหารราชการดังกล่าวมาเป็นหลักสาคัญใน
การวิเคราะห์ติดตาม รายงานผล เพื่อสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้ระบุถึงสาเหตุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริต โอกาสที่เกิด
พร้อมทั้งความรุนแรงของผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ
งานลงในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย Electronics
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ
3. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตรวจสอบผลและหลักฐานในรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics
4. หน่วยงานผู้ติดตามประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลดาเนินงาน
เข้ามาตามแผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics
5. เจ้าหน้าที่ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สรุปผลรายงานการปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา
จากเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ในการ
ติดตามแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาจเกิดผลกระทบต่อการติดตาม
รายงานผลทีข่ าดความโปร่งใส ขาดระบบมาตรฐานในการเข้าไปตรวจสอบการรายงานผลใน 3 ขั้นตอน ดังตาราง 3.1
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3.1 ระบุและประเมินระดับความเสีย่ ง
ลาดับ

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ปัญหาหรือความเสีย่ งในการ
เกิดทุจริต คอร์รปั ชัน

โอกาส
ที่จะเกิด

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

คะแนน
(โอกาส
xความ
รุนแรง)

สูง กลาง ต่า สูง กลาง ต่า
(3) (2) (1) (3) (2) (1)

1

2

3

4

หน่วยงานในสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรอกข้อมูลแผนงาน/
โครงการงาน ลงในระบบ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้วย
Electronics
หน่วยงานต่างๆรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน
12 เดือน
ในปีงบประมาณ
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบ
ผลและหลักฐานใน
รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้วย
Electronics
หน่วยงานผู้ติดตาม
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ
ได้รายงานผลดาเนินงาน
เข้ามาตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้วย
Electronics

หน่วยงานใน สป.กค. ยังไม่
เข้าร่วมในการตรวจสอบ
เบื้องต้น ซึ่งอาจจะทาให้
ข้อมูลในระบบอาจผิดพลาด
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง



บางหน่วยงานอาจส่งข้อมูล
ล่าช้า ไม่สามารถควบคุม
ติดตามได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด



เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความชานาญในการตรวจสอบ
ข้อมูล และขาดการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน



ไม่มีการประเมินผล
ที่เป็นมาตรฐาน อาจทาให้
การตรวจสอบประเมินผล
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน







2



1

6



4
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ลาดับ

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ปัญหาหรือความเสีย่ งในการ
เกิดทุจริต คอร์รปั ชัน

โอกาส
ที่จะเกิด

ความรุนแรง
ของผลกระทบ

คะแนน
(โอกาส
xความ
รุนแรง)

สูง กลาง ต่า สูง กลาง ต่า
(3) (2) (1) (3) (2) (1)
5

สรุปผลรายงานการ
ปฏิบัติแผนปฏิบัติ
ราชการ เสนอผู้บริหาร
ทราบและพิจารณา

ขาดข้อเสนอแนะใน
เชิงนโยบายจากการสรุป
รายงานผลประจาปี
ใน สป.กค.





1

3.2 จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสีย่ ง
การพิจารณาการจัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง เป็นจุดสาคัญในการวิเคราะห์ถึงปัญหาหลัก
ที่นามาพิจารณาให้ตรงกับเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นที่สาคัญ และเป็นกระบวนงานในการ
คัดเลือกที่จะนามาพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใสตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรั ฐบาลในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันในภาคราชการ ในการจัดทาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสานัก งาน
ปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายขั้นตอนการดาเนินงาน จะพบได้ว่าเป็นปัญหาที่สาคัญในทุกกระบวนงานทั้งสิ้น
แต่ปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น คือปัญหาในการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่ว มใน
การติดตาม รายงานผล และข้อมูล ที่ได้ไม่ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งการจัดลาดับและคัดเลือกปัญหานี้ขึ้นมา
เนื่องจากทางสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและอุปสรรค์ในการดาเนินงาน ที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาความเสี่ยงในกระบวนการดาเนินงานที่ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์และพิจารณาถึง แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และการป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสในการทุจริต ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุหรือปัญหาของกระบวนการ
ดาเนิน งาน แนวทางแก้ไขปรับปรุ งและการติดตามความก้าวหน้า โดยกาหนดกรอบแนวทางการแก้ปัญหาของ
กระบวนงานตามบทบาทภารกิจหลัก ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนามา
คัดเลือกในการแก้ปัญหาการจัดทาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการจัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้
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โอกาสที่จะเกิด

สูง

กลาง

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
หน่วยงานใน สป.กค.
ความชานาญในการ
ไม่มีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน
ยังไม่เข้าร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูล และ
อาจทาให้การตรวจสอบ
ตรวจสอบเบื้องต้น
ขาดการมีส่วนร่วมกับ
ประเมินผลไม่ถูกต้องครบถ้วน
ซึ่งอาจจะทาให้ข้อมูลใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบอาจผิดพลาด
รวมทั้งองค์ความรู้ของ
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ประเมิน

ต่า
ต่า

กลาง

สูง

ความรุนแรงของผลกระทบ
3.3 วิเคราะห์ปญ
ั หาหรือความเสีย่ งของกระบวนงาน
จากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาหรื อ ความเสี่ ย งของกระบวนงานการติ ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในบางขั้นตอนเป็นผลที่เกิดจาก
ปัญหาเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในทุกขั้นตอนของกระบวนงาน กล่าวคือปัญหาจากอีกขั้นตอนหนึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนปัญหาหลัก คือ
1. บุคลากรในสังกัด สป.กค. ขาดความรู้ความชานาญในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
2. ขาดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ
3. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาติดตาม ประเมินผล
ขั้นตอนทุกกระบวนการนี้ มีโอกาสและความเสี่ ยง ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง อันนาไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางต่อไปนี้
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ผลกระทบ
ของปัญหา

ข้อมูลขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
และเกิดความล่าช้าใน
การติดตามผล

ขาดความโปร่งใสในการ
ติดตามผลในการปฏิบัติ
ราชการ

ระบบการติดตามแผนฯขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ทาให้เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ปัญหาหลัก

สาเหตุของ
ปัญหา

แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ขาดความน่าเชื่อถือ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความชานาญในตรวจสอบ
ข้อมูล และขาดการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มีเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เป็น
มาตรฐาน อาจทาให้การ
ตรวจสอบประเมินผล
ขาดความถูกต้อง
ครบถ้วน

หน่วยงานใน สป.กค.
ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ซึ่งอาจจะทาให้ข้อมูล ใน
ระบบอาจผิดพลาด
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

4. กาหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั

น้าหนัก

ร้อยละ 25
1. ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด
สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 25
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทาเกณฑ์การตรวจสอบ
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ร้อยละ 50
3. ระดับความสาเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สป.กค.
100
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ตัวชีว้ ดั ที่ 1 : ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 25
คาอธิบาย :
บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนความสาเร็จ
ของการจัดทาเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล ในการประเมินแต่ละระดับหน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานทาการประเมิน
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหารเข้ามาร่วมการประเมินของการติดตามแผน
ในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อลดปัญหา ข้อบกพร่อง ของ
การปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็นอย่างดี
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดระดับความส าเร็จ ของการฝึกอบรมบุคลากรในสั งกัด ส านักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง
โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย
แต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ระดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขัน้ ของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการกาหนดหลักสูตรและเนื้อหาการอบรมและขออนุมัติผู้บริหารจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
จัดทดสอบ pretest-posttest เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้ารับการอบรม
จัดทารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นความรู้ ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2557 ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดจากการฝึกอบรม
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 : ระดับความสาเร็จของการจัดทาเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 25
คาอธิบาย :
ความส าเร็ จ ของการจั ด ท าเกณฑ์ ก ารตรวจสอบ การติ ด ตามผล ในการประเมิ น แต่ ล ะระดั บ
หน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานทาการประเมินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหาร
เข้ามาร่ ว มการประเมิน ของการติดตามแผนในหน่ว ยงาน เพื่อให้ ส อดคล้ องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อลดปัญหา ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็น
อย่างดี โดยสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะทางานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ รับผิ ดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดระดับขั้นความสาเร็จของเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขัน้ ของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค.
กาหนดประเด็ น ในการด าเนิ นการตรวจสอบ พร้ อ มทั้ งจั ด ทารายละเอี ย ดและแบบฟอร์ ม
ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาคู่มือการติดตามรายงานผลและเกณฑ์การตรวจสอบของหน่วยงาน สป.กค.
ดาเนินการเผยแพร่คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบให้กับคณะทางานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ตัว ชี้วัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จ ของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 50
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จของการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติราชการ
สป.กค. หมายถึง ในกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทางาน โดยในการติดตามและประเมินผลจะใช้เกณฑ์ ให้เป็น ไปแนวทาง
มาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง และน ามาประยุ กต์ ใ ช้กั บ การปฏิบั ติ ง านภายในองค์ กรให้ มีค วามพร้ อม ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานและเกิดประโยชน์สูงสุด จะประสบความสาเร็จได้ต้ องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
รูปแบบของการจัดตั้งคณะทางาน โดยสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะทางานถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดาเนินการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดระดับขั้นของความถี่ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
ขั้นของความสาเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับขัน้ ของความสาเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



รายละเอียดการดาเนินงาน
ประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจระหว่างคณะทางานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจ ที่กาหนดในคู่มือ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการตามที่หน่วยงานนาเสนอผ่านระบบ
ดาเนินการตรวจติดตามผลรอบ 9 เดือน ตามแผนงาน/โครงการ
ดาเนินการตรวจติดตามผลรอบ 12 เดือน ตามแผนงาน/โครงการ
จัดทาประเด็นสรุปข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการตรวจติดตาม รอบ 12 เดือน
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี สป.กค.
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
5. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
กระบวนงาน : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปัญหาหลัก : ระบบการติดตามแผนฯ ขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูล
ที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ทาให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/
การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ปั จ จุ บั น ทุ กองค์ก รต่า งต้ องเผชิญ กับ ปัญหาในกระบวนการท างานทั้ง สิ้ น และในการแก้ปั ญหา
เหล่านั้น ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้และตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นอาจมีวิธีที่เป็นไปได้หลายทาง
จึงจาเป็นต้องทาการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
ได้วางไว้มากที่สุด ซึ่งทางสานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้คัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันความ
เสี่ยงไว้ 3 แนวทาง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามแนวทางสร้าง
ความโปร่งใสและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามภารกิ จที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่
มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ตามตาราง 5.1
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
5.1 การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสีย่ ง
กระบวนงาน : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประเภทกระบวนงาน : ขั้นตอนเกณฑ์การพิจารณาติดตามแผน
ปัญหาหรือความเสี่ยง : ระบบการติดตามแผนฯขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่
ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ทาให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การ
รายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ประเมิน
ปัจจัยสาคัญในการสร้าง
แนวทาง
ความโปร่งใส (เกณฑ์
มาตรการที่ดาเนินการในปัจจุบนั
แก้ไขที่
มาตรการเพิม่ เติม
คุณภาพตามตัวชีว้ ดั )
ดาเนินการ
ในปัจจุบนั
ปัจจัยที่ 1 : มีการเปิดเผย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่
ข้อมูลทาง Web Site
ทาง web site ของสานักงานปลัด
ครอบคลุม ทั่วถึง ในการเข้าถึง
ของหน่วยงาน เพื่อจัดให้มี กระทรวงการคลังแก่เจ้าหน้าที่
ข้อมูล แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น
การเผยแพร่ข้อมูลและ
ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น สามารถเข้ามา
ทาง สป.กค. จึงได้กาหนดให้มี
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม
การปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่
เข้ามาตรวจสอบ ติดตาม ทั่วถึง ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้มี
ผลของสานักงานปลัด
เช่น
ความชัดเจน หลากหลายเข้าใจง่าย
กระทรวงการคลังได้
- http://www.palad.mof.go.t
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
h/?page_id=316
และเพิ่มช่องทาง โดยการ
ไม่เพียงพอ
- http://mofplan.mof.go.th/
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น
- แผ่นพับ , คู่มือการจัดทาแผน
ตู้ภาพข่าว ,กล่องแสดงความ
เป็นต้น
คิดเห็น หรือการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านระบบ social network
เป็นต้น เพื่อให้บุคคลภายนอก
และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าไป
ติดตาม และตรวจสอบการ
รายงานผลการดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังได้
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยที่ 2 : มีฐานข้อมูล
ประกอบการเสนอแนะ
นโยบายและให้บริการทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน
กับการติดตามการรายงานผล เช่น
ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ใน web site
และระบบการติดตามแผน ในระบบ
Intranet ของ สป.กค. ดังนี้
- http://www.palad.mof.go.t
h/wpcontent/uploads/2013/0
9/SP57-60.pdf
- http://mofplan.mof.go.th/
MainShowplanAll.aspx

ระบบฐานข้อมูลยังขาดการนา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลัง
มาวิเคราะห์และตรวจสอบการ
รายงาน ติดตามแผนฯ อย่าง
เพียงพอ ดังนั้น สป.กค. จึงมี
การปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
และครอบคลุมอย่างเพียงพอ
ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของ สป.กค.
และให้มีการนาข้อมูลย้อนหลัง
มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานและสามารถ
เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์
ไม่เพียงพอ ข้อมูลได้
2. ให้มีการสร้างรูปแบบและ
กาหนดแนวทางการติดตามการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล บน
web site ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย
และเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกสามารถเข้ามาติดตาม
ตรวจสอบได้
3. มีการปรับปรุงให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการ
รายงานผลของหน่วยงานใน
สังกัด สป.กค. เข้ามาเช็คข้อมูล
การรายงานในระบบ Intranet
ของหน่วยงานในสังกัด ในทุก
ไตรมาสการดาเนินงาน (รอบ 9
เดือน และ 12 เดือน) เพื่อ
ความถูกต้อง ครบถ้วนในแบบ
การรายงาน
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยที่ 3 : สร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ของ สป.กค. เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล จาก
หน่วยงานในสังกัด สป.กค. โดยส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ให้กับ สนย. เป็นผู้วิเคราะห์และ
ตรวจสอบประมวลผลการรายงานข้อมูล
ในทุกรอบไตรมาสของปีงบประมาณ
นอกจากนี้ยังมีคณะทางานถ่ายทอดฯ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เข้าร่วมเป็นคณะทางานในการติดตาม
ตรวจสอบฯ ผลการดาเนินงาน
ไม่เพียงพอ
ตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

การติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค.
มีสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ จึงทา
ให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม
ครบถ้วน ดังนี้
1. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ
การรายงานผล และตรวจทาน
ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
ที่ส่งผลการรายงานเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน
2. กาหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมระหว่างคณะทางานฯ ผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกับ
กับหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี สป.กค. พ.ศ.2557
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยที่ 4 : มีการควบคุม มีการติดตาม ตรวจสอบ การกรอก
ติดตามแผนฯ อย่างเป็น ข้อมูลรายงานผลตามแบบฟอร์ม จาก
ระบบ
เจ้าของโครงการ ที่หน่วยงานต่างๆใน
สังกัด สป.กค. ส่งข้อมูลเข้ามาให้กับ
ผู้ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผล
ทุกๆรอบไตรมาส เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กาหนด

การติดตาม ตรวจสอบ การ
รายงานผลตามแผนฯ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพียง
หน่วยงานเดียว จึงทาให้ขาด
เกณฑ์มาตรฐานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น สป.กค.
จึงได้มีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานให้มีความครอบคลุม
ครบถ้วนมากขึ้น ดังนี้
1. จัดกิจกรรมอบรมให้แก่
บุคลากรจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ให้มีความรู้
ไม่เพียงพอ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนด
เกณฑ์การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลโครงการ
2. จัดทาคู่มือมาตรฐานการ
ติดตามรายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
5.2 แผนการดาเนินงาน
ปฏิทินดาเนินงาน (2557)

มาตรการ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

ต.ค.

1. อบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. ให้มคี วามรูใ้ นการติดตาม รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบตั ริ าชการ
1.1 ดาเนินการกาหนด
หลักสูตรและเนื้อหาการอบรม
และขออนุมัติผู้บริหารจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา
1.2 ดาเนินการจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา
1.3 จัดทดสอบ pretestposttest เพื่อวัดระดับความรู้
ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้า
รับบริการอบรม
1.4 จัดทารายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
1.5 รายงานผลการ
ดาเนินการตามประเด็น
ความรู้ ในเรื่องการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2557 ของแผนงาน/
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ
สป.กค. ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดจากการฝึกอบรม
2. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปีของ สป.กค.
ในแต่ละขั้นตอนให้ชดั เจน
2.1 ประชุมคณะทางาน
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค.
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ปฏิทินดาเนินงาน (2557)

มาตรการ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

ต.ค.

2.2 ศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดตัวชี้วัดตาม
แผนงาน/โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค.
2.3 กาหนดประเด็นใน
การดาเนินการตรวจสอบ
พร้อมทั้งจัดทารายละเอียด
และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทาคู่มือการติดตาม
รายงานผลและเกณฑ์การ
ตรวจสอบของหน่วยงาน
สป.กค.
2.5 ดาเนินการเผยแพร่
คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์
การติดตามตรวจสอบให้กับ
คณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
3. จัดกระบวนการดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของ สป.กค.
3.1 ประชุมซักซ้อมทา
ความเข้าใจระหว่าง
คณะทางานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์
การตรวจที่กาหนดในคู่มือ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการ
ตามที่หน่วยงานนาเสนอ
ผ่านระบบ
3.2 ดาเนินการตรวจ
ติดตามผลรอบ 9 เดือน
ตามแผนงาน/โครงการ
3.3 ดาเนินการตรวจ
ติดตามผลรอบ 12 เดือน
ตามแผนงาน/โครงการ
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แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ปฏิทินดาเนินงาน (2557)

มาตรการ
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

ต.ค.

3.4 จัดทาประเด็นสรุป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ตรวจติดตาม รอบ 12 เดือน
3.5 จัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
สป.กค.

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