
กลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ 
 ให้ความเช่ือมั่น ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานให้องค์กร 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม

ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานใน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4. ให้ความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

ปรัชญาการท างาน 
 ยึดถือและด ารงไว้ซึง่มาตรฐานและหลกัจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานตรวจสอบ 

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

2. เพื่อตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อสอบทาน ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ ช่วยให้หน่วยตรวจสอบภายใน  
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
จะน าไปสู่การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และน าไปก าหนดทิศทาง 
และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยก าหนดข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมถึงความต้องการของหน่วยงรับตรวจหรือผู้รับบริการ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยอาศัยกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานรว่มกันระดมความ คิดเห็นประเมินสภาพการณ์ในอดีตและปจัจบุนั 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
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SWOT MATRIX Analysis กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. 

 
                                                 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S 
1.มีความเป็นอิสระ ข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ สผ. 
2.มีมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
3.มีแผนงานที่ชัดเจน 
4.การท างานเป็นทีม 

จุดอ่อน W 
1.ผู้ปฏิบัตงิานขาดความเช่ียวชาญ 
2.คู่มือการปฏิบัติงานยงัไม่ครบทุก
กระบวนการ 
3.เครื่องมืออปุกรณ์ไม่เพียงพอ 

โอกาส O 
1.หน่วยงานภาครัฐมกีารจัด

อบรม/พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
2.ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน 
3.มีระบบประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

SO 
1.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั
หน่วยรับตรวจ 
3.ปรบัปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพ 

WO 
1.ปรกึษา/ขอค าแนะน าจาก
หน่วยงานกลาง 
2.เข้ารับการอบรมเพือ่เพิม่ทักษะ/
ความรู้ 
3.ของบประมาณเพื่อจัดหา
เครื่องมือทีจ่ าเป็นต่อการท างาน 
 

อุปสรรค T 
1.งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ 
2.ระเบียบ ค าสัง่ ข้อบังคับ มี

จ านวนมาก และมกีาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3.ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ
อาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากภาระ
งานของหน่วยรับตรวจ หรอื
ทัศนคตดิ้านลบทีม่ีต่อกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

ST 
1.การช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

2.มอบหมายให้เหมาะสมกบั
ความสามารถของบุคลากร 

3.ศึกษาระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ 

WT 
1.พัฒนาบุคลากรด้านการใช้

เทคโนโลย ี
2.ติดตามข้อมูลข่างสารจาก

ภายนอกอยู่เสมอ 
3.เตรียมความพร้อมใช้งานของ

เครื่องมืออปุกรณ์ที่มีอยู ่

การประเมินสถานภาพปัจจุบันของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) จากการประเมินสถานภาพ
ของ กตภ. ตามหลัก SWOT Analysis พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน เชิงลบ และเชิงบวก ที่ กตภ. จะต้อง
น าไปก าหนดทิศทางในการวางแนวกลยุทธ์ โดยในปัจจุบันพบว่า  กตภ. มีขีดสมรรถนะที่ เป็นจุดแข็ง 
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลในเชิงที่เป็นโอกาส  อย่างไรก็ตาม 
กตภ. ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงโดยการปรับปรุงขีดสมรรถนะ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดย 

1. เพิ่มศักยภาพ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนระยะยาว 
- การยึดถือและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

2. พัฒนาบุคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มตรวจสอบภายใน 
- จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP 
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- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) 
- ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตรวจสอบภายใน 

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  
- จัดท าคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละด้านเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4. แก้วิกฤตหรือจ ากัดที่มีอยู่ 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ 

ที่มีอย่างจ ากัด 
- น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างทัศนคติเชิงบวกจากหน่วยรับตรวจ เช่น 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือค าแนะน าที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจ เป็นต้น 

- ขอเพิ่ มอัตราบุคลากร โดยเปลี่ยนจากอัตราจ้างเหมาปฏิบัติ งานธุรการ เป็น  
พนักงานราชการ เพื่อเพิ่มอ านาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานด้านธุรการเพิ่มเติมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย 
และเพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
 เป้าประสงค์ 

1. การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ จริยธรรม และแนวทางการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในส่วนราชการของกระทรวงการคลัง 

2. ภาพลักษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเช่ือมั่น หน่วยรับตรวจพึงพอใจใน
การให้ค าแนะน า ข้อเสนอะแนะ หรือค าปรึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์ 

กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่ เพียงพอและมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 
เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
2. มีนวัตกรรมหรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ หรือค าแนะน าที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
4. มีการจัดท าคู่มือหรือพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ครบทุกด้านและเป็นปัจจุบัน 
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
2562/บาท 2563/บาท 2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 

1.การตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ตรวจสอบ จริยธรรม 
และแนวทางการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการของ
กระทรวงการคลงั 

ผ่านเกณฑป์ระเมินผล
การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการของ
กระทรวงการคลงั  

ระดับคะแนน 
2.00-4.00 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

คะแนน 2.00-
2.99/0 

บาท 

2.00-
2.99/0 
บาท 

2.00-
2.99/0 
บาท 

2.00-
2.99/0 
บาท 

2.00-
4.00 /0 
บาท 

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
งาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ภาครัฐ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.
2562,
ประเมินผล
การ
ตรวจสอบ
ภายในด้วย
ตนเอง 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 
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   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
2562/บาท 2563/บาท 2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 

2.ภาพลักษณ์กลุม่
ตรวจสอบภายใน
ได้รับการยอมรับ
และเช่ือมั่น หน่วย
รับตรวจพึงพอใจใน
การให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอะแนะ หรือ
ค าปรึกษาและ
น าไปสู่การปฏิบัติ  
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการตอ่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับดีมากทีสุ่ด ระดับ
เกณฑ์
ความ
พึง
พอใจ 

ระดับปาน
กลาง-มาก
ที่สุด 

ระดับปาน
กลาง-มาก
ที่สุด 

ระดับมาก-
มากที่สุด 

ระดับมาก-
มากที่สุด 

ระดับมาก-
มากที่สุด 

โครงการ
ส ารวจ
ประเมินผล
ความพึง
พอใจของ
ผู้รบับริการ
ต่อผู้
ตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

 

 

 

 



๖ 

 

   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/โครงการ ผู้รบัผิดชอบ 
2562/บาท 2563/บาท 2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 

1.กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ มี
ระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
และมี
กระบวนการ
บรหิารความ
เสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ร้อยละหน่วยรบัตรวจ
ตาม แผนการ
ตรวจสอบประจ าปีมี
ระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีการ
บรหิารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล วิธีการ
ประเมินผล : การลง
ตรวจสอบตามแผน 
(จ านวนหน่วยรบั
ตรวจตามแผนที่ ไม่
พบจุดเสี่ยง/ปญัหา
X100)/ จ านวน
หน่วยตรวจสอบตาม
แผนทั้งหมด 

100 % ร้อยละ เตรียมการ 
(จัดอบรม
เรื่องการ
บรหิารความ
เสี่ยงใน
ภาพรวม
ของ สผ.)   

50/50,000 
บาท 
(ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม
เรื่องการ
บรหิารความ
เสี่ยงใน
ภาพรวมของ 
สผ.
กลุ่มเป้าหมาย 
: ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า
พนักงาน
กองทุน และ
พนักงาน
ราชการ สผ.
จ านวน 150 
คน)   

70/5,000 
บาท 
(การจัด
ประชุม
เฉพาะ
คณะท างาน
บรหิาร
ความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน) 

85/5,000 
บาท 
(การจัด
ประชุม
เฉพาะ
คณะท างาน
บรหิารความ
เสี่ยงและ
ควบคุม
ภายใน) 

100/
5,000 
บาท 
(การจัด
ประชุม
เฉพาะ
คณะท างาน
บรหิารความ
เสี่ยงและ
ควบคุม
ภายใน) 

การเพิม่ 
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบควบคุม
ภายในและ การ
บรหิารความเสี่ยง
ของหน่วยรบัตรวจ  

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 



๗ 

 

   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
2562/บาท 2563/บาท 2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 

1.บุคลากร
ของกลุม่
ตรวจสอบ
ภายในมี
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

100% ร้อย
ละ 

100/
30,000 
บาท 

100/
31,000 
บาท 

100/
35,000 
บาท 

100/
24,000 
บาท 

100/
28,000 
บาท 

การพัฒนา
บุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน โดย 
-จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายในและ
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(IDP) 
 -แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM)  
และน าองค์
ความรู้ไปใช้  

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
2562/บาท 2563/บาท 2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 

2.มีนวัตกรรมหรือ
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือ
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 
 

จ านวนนวัตกรรมหรือการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

5 เรื่อง/5 ระบบ เรื่อง/
ระบบ 

1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท การพัฒนา 
นวัตกรรม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
โดย  
-สร้าง
เครื่องมือใน
การเกบ็
ข้อมูล  
-รวบรวม 
เก็บข้อมูล/
บันทึก/  
ประมวลผล 
เขียน
รายงาน 
ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



๙ 

 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/โครงการ ผู้รบัผิดชอบ 
2562/
บาท 

2563/
บาท 

2564/
บาท 

2565/บาท 2566/
บาท 

3.มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ หรือ
ค าแนะน าที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยรบัตรวจ 
 
 

ร้อยละความส าเร็จใน
การเผยแพรท่างเว็ปไซต์ 
เรื่อง รายงานสรปุผล
การปฏิบัตงิานประจ าปี 
ตามนโยบายการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปงีบประมาณ 

100% ร้อยละ 100 /0 
บาท 

100 /0 
บาท 

100/0 
บาท 

100/0 
บาท 

100/0 
บาท 

การพัฒนาการลง
ข้อมูล ข่าวสาร 
ในเวปไซต์ของกลุ่ม
งานตรวจสอบ
ภายใน ภายใต้เวป
ไซต์ของส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ปี 2562-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
2562/
บาท 

2563/
บาท 

2564/
บาท 

2565/บาท 2566/
บาท 

4.มีการจัดท าคู่มือ
หรือพฒันาคู่มือเพื่อ
ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ครบทุกด้านและ
เป็นปจัจบุัน 
 
 

จ านวนคู่มือที่จัดท าหรือ
พัฒนาคู่มือ เพือ่ใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในครบทุก
ด้าน 

3 เรื่อง/
ปีงบประมาณ 

เรื่อง 3/0 บาท 3/0 บาท 3/0 บาท 3/0 บาท 3/0 บาท การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการ
ด าเนินงาน 
โดยการ
จัดท าหรือ
พัฒนาคู่มือ
ประกอบการ
ปฎิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน  
 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 


