รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการและแผนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : ดาเนินการโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้แก่ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และฝ่าย
อานวยการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและแนะนาหน่วยรับตรวจ อันจะทาให้การดาเนินงาน และการบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ บรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกากับดูแลที่ดตี ่อไป
เกณฑ์การประเมินถ้ามี
ปี 2563
ปี 2564
การรายงานผล
ขั้นตอน/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
รอบ 12 เดือน
2. ดาเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายใน กับการ
- การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
- ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
พ.ศ.2564
3. เก็บข้อมูล และจัดทาองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนการตรวจสอบปีต่อไป
5. นาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบปีต่อไป
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
3มเป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
ขั้นตอนที่ 2

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
ขั้นตอนที่ 3

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : ดาเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายใน กับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยปฏิบัติ : สตส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์
ผกก.พตส.
2. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย
รอง ผกก.พตส.
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา ดงรังสี สว.พตส.

โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756

มือถือ 08 1826 3161 E-mail: pts0014@gmail.com
มือถือ 06 2419 1935 E-mail: pts0014@gmail.com
มือถือ 08 4161 7457 E-mail: pts0014@gmail.com

หน้า 7.1

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในตามโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง เป็นโครงการที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ที่กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 30 ชม. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีศกั ยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ตลอดจนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
จานวนที่มีสทิ ธิเ์ ข้าฝึกอบรม

หน่วยวัด
ราย
ราย

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2561
2562
62
73
62
74

เกณฑ์การประเมินถ้ามี

การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
- การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
- การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

2563
3
3

ปี 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขั้นตอน/กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. สตส.กาหนดแนวทางและคัดเลือกผูต้ รวจสอบภายในหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพือ่ เข้า
รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของ
กรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณาอนุมัตโิ ดย ผบช.สตส.
2. สตส.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ตร.
3. กรมบัญชีกลาง ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ แจ้งกาหนดการจัดโครงการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(Certified Government
Internal Auditor – CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้า
รับการอบรมและกาหนดวันลงทะเบียน
4. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครเข้ารับการอบรม และ
กรมบัญชีกลางประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จึงเข้ารับการอบรมตาม
กาหนด
5. ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมตามประกาศของกรมบัญชีกลางและสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
เงื่อนไขการประเมิน : ผู้ตรวจสอบภายในตามเป้าหมาย ผ่านการคัดเลือกจากรมบัญชีกลางให้เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมทุกคน
หน่วยปฏิบัติ : สตส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์
ผกก.พตส.
2. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย
รอง ผกก.พตส.
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา ดงรังสี สว.พตส.

โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756

มือถือ 08 1826 3161 E-mail: pts0014@gmail.com
มือถือ 06 2419 1935 E-mail: pts0014@gmail.com
มือถือ 08 4161 7457 E-mail: pts0014@gmail.com

หน้า 7.2

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ 6 เดือน ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการและแผนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ 6 เดือน ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : โครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ(รอบ6 เดือน) เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลที่ตรวจพบและหาข้อสรุปที่ถูกต้อง
เหมาะสมร่วมกัน และนาผลการสัมมนาไปใช้ปรับปรุงการแผนการตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยรับตรวจ เป็นการพัฒนางานตรวจสอบภายในของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับข้อตรวจพบ
ทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจ นาผลการประเมินการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจสร้างกระบวนงานด้านการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหาร
และหน่วยรับตรวจ
เกณฑ์การประเมินถ้ามี
ปี 2563
ปี 2564
การรายงานผล
ขั้นตอน/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
รอบ 12 เดือน
2. เก็บข้อมูล และจัดทาองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
ทราบ
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
3. ดาเนินการตามโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผล
การตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ 6 เดือน ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนการตรวจสอบปีต่อไป
5. นาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบปีต่อไป
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

เงื่อนไขการประเมิน : จัดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยปฏิบัติ : สตส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์
ผกก.พตส.
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
มือถือ 08 1826 3161 E-mail: pts0014@gmail.com
2. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย
รอง ผกก.พตส. โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
มือถือ 06 2419 1935 E-mail: pts0014@gmail.com
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา ดงรังสี สว.พตส.
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756
มือถือ 08 4161 7457 E-mail: pts0014@gmail.com
หน้า 7.3

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิราชการและแผนอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของสานักงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม : คาอธิบาย : ดาเนินการฝึกอบรมให้กับ ข้าราชการตารวจในสังกัด สานักงานตรวจสอบภายใน ผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และฝ่ายอานวยการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ให้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยโปร่งใส ยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
สูตรคานวณ = จานวนผู้เข้ารับการอบรม X 100
จานวนข้าราชการตารวจในสังกัด

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จานวนข้าราชการตารวจในสังกัด

หน่วยวัด
นาย
นาย
ร้อยละ

2561
140
155
90.32

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
๒๕62
150
176
85.23

๒๕63
160
190
84.21

เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอน/กิจกรรม

การรายงานผล
รอบ 6 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน
เป้าหมายขั้นต้น(ร้อยละ 50)
ร้อยละ ๗๐

ปี 2563
ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทาโครงการและนาเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ขออนุมัติงบประมาณการดาเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4. รายงานผลการฝึกอบรมฯ

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไขการประเมิน : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
หน่วยปฏิบัติ : สตส.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.จาตุรนต์ บุษปะเกศ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 25097259
2. พ.ต.ท.หญิง ศรีประไพ ศรพรหม
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 25097259
3. พ.ต.ต.หญิง วิไล เกิดสุภาพ
เบอร์ตดิ ต่อที่ทางาน : 0 25097259
4. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ หาญธงชัย
เบอร์ติดต่อที่ทางาน : 0 25097259

มือถือ : 06 2191 9553
มือถือ : 08 7827 2156
มือถือ : 08 1801 5765
มือถือ : 08 8152 6190

e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : phetmsx@gmail.com

หน้า 7.4

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3: เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.3.1: ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :กาหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินยั ของข้าราชการตารวจ
1.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :หน่วยรับผิดชอบหลัก :สตส.หน่วยรับผิดชอบร่วม :
คาอธิบาย :ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานย่อย ตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สานักงานตรวจสอบภายในจัดทาขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติ ประกอบด้วยเรื่องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สูตรคำนวณ = จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ
ข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุง
แก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) X 100 /
จานวนหน่วยตามแผนการตรวจสอบประจาปี

หน่วย
วัด

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจพบไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่อง
เล็กน้อยได้แนะนาปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1)
จานวนหน่วยตามแผนการตรวจสอบประจาปี
จานวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจพบไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้
แนะนาปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1)

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2561
2562
2563

หน่วย

480

479

325

หน่วย
ร้อยละ

538
๘๙.๒2

524
๙๑.41

354
91.81

เกณฑ์การประเมิน
ขั้นตอน/กิจกรรม

การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

ปี 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. แต่งตั้งคณะทางาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) ประจาปี
2. การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)ประจาปี มีหน่วยรับตรวจ
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี ที่มีการกาหนดเรื่องตรวจสอบตามความ
เสี่ยง และข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
3. ทาการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบและเรื่องที่ทาการ
ตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
4.สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)โดยให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตามระดับข้อตรวจพบบัญชี 1-3 แก่หน่วยรับตรวจ
5. รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.ตร.พิจารณาสั่งการ ให้หน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 3บ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
เงื่อนไขการประเมิน : รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบที่เข้าตรวจสอบประจาเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.63 – ส.ค.64 จาก ตส.1 – 3 ของแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25654
หน่วยปฏิบัติ : สตส. และหน่วยรับตรวจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์
ผกก.พตส.
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 08 1826 3161 E-mail: pts0014@gmail.com
2. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย
รอง ผกก.พตส. โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 06 2419 1935 E-mail: pts0014@gmail.com
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา ดงรังสี สว.พตส.
โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 08 4161 7457 E-mail: pts0014@gmail.com

หน้า 7.5

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3: เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.3.1: ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.1 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก :สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :คาอธิบาย :ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการสารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในการจัด เก็บแบบสารวจในลักษณะตอบกลับทั้งหมด ทางไปรษณีย์ จานวนหน่วยรับ
ตรวจละ 10 ชุด เพื่อประเมินว่าหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบมากน้อยเพียงใด และมีขอ้ เสนอแนะในการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

89.20

91.57

85.84

เกณฑ์การประเมิน
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน(รายงานความก้าวหน้า)
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
-การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัด

ขั้นตอน/กิจกรรม

ต.ค.

ปี 2563
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี 2564
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ได้รับอนุมัติโดย ผบ.ตร.
2. ผู้ประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ คือ ผู้รับบริการของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน
3. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ประเมินตามแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
4. กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้องไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากหน่วยรับตรวจ และรายงานเสนอ ผบ.ตร.

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมินระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
ร้อยละ ๗๐

เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไขการประเมิน : การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ สานักงานตรวจสอบภายในได้จัดทาขึ้น
หน่วยปฏิบัติ : สตส. และหน่วยรับตรวจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :1.พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุบุศย์ผกก.พตส.โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 08 1826 3161 E-mail: pts0014@gmail.com
2. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย
รอง ผกก.พตส.โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 06 2419 1935 E-mail: pts0014@gmail.com
3. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญสุชญา ดงรังสีสว.พตส.โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2509 7756 มือถือ 08 4161 7457 E-mail: pts0014@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3: เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 : ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.1 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน
2) พัฒนาประสิทธิภาพผูต้ รวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.
หน่วยรับผิดชอบร่วม :คาอธิบาย :ดาเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ สามารถให้
คาปรึกษา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและแนะนาหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
หน่วยวัด
สูตรคานวณ = จานวนผู้ที่ได้รับการอบรม X 100
จานวนข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินถ้
การรายงานผล
รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า)
- การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ 12 เดือน
- การดาเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
- ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

จานวนผู้ที่ได้รับการอบรม
จานวนข้าราชการตารวจผูป้ ฏิบัติหน้าทีต่ รวจสอบภายในทั้งหมด
ร้อยละ

ขั้นตอน/กิจกรรม

นาย
นาย

2561
110
125
88

2562
130
144
90.28

2563
30
30
100

ปี 2563
ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดทาโครงการและนาเสนอผู้บังคับบัญชา
2.ขออนุมัติงบประมาณการดาเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม
3.ดาเนินการฝึกอบรม
4.รายงานผลการฝึกอบรมฯ
ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน3 ระดับ 3
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)
เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
เงื่อนไขการประเมิน : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยปฏิบัติ : สตส. และหน่วยรับตรวจ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.จาตุรนต์ บุษปะเกศ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน :
2. พ.ต.ท.หญิง ศรีประไพ ศรพรหม เบอร์ติดต่อที่ทางาน :
3. พ.ต.ต.หญิง วิไล เกิดสุภาพ
เบอร์ติดต่อที่ทางาน :
4. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ หาญธงชัย
เบอร์ติดต่อที่ทางาน :

0 2509 7259
0 2509 7259
0 2509 7259
0 2509 7259

มือถือ : 06 2191 9553
มือถือ : 08 7827 2156
มือถือ : 08 1801 5765
มือถือ : 08 8152 6190

e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
e-mail : phetmsx@gmail.com
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