
กลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ 

ให้ความเชื่อมั่น ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเพ่ิมคุณค่าการปฏิบัติงานให้องค์กร 

พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
๓. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่  

ที่รับผิดชอบ 
๔. ให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

ปรัชญาการท างาน 

ยึดถือและด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานและหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานตรวจสอบ 

๑. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการด าเนินงาน 
๒. เพ่ือตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน  
๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี 

ที่เก่ียวข้อง 
๔. เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน 
๕. เพ่ือสอบทาน ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามี

ความเพียงพอและเหมาะสม 
๖. ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยให้หน่วยตรวจสอบภายในบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจะน าไปสู่
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และน าไปก าหนดทิศทาง 
และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยตรวจสอบ



ภายในได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยก าหนดข้อมูลปัจจัยที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมถึงความต้องการของหน่วยงรับตรวจหรือผู้รับบริการ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยอาศัยกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันระดมความ  คิดเห็นประเมินสภาพการณ์ในอดีต 
และปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ 

 
SWOT MATRIX Analysis กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. 

 
                                                 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

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

จุดอ่อน W 
1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความ
เชี่ยวชาญ 
2. คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครบ
ทุกกระบวนการ 
3. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

โอกาส O 
1. หน่วยงานภาครัฐมีการจัด
อบรม/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
3. มีระบบประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

SO 
1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หน่วยรับตรวจ 
3. ปรับปรุงและแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการประกัน
คุณภาพ 

WO 
1. ปรึกษา/ขอค าแนะน าจาก
หน่วยงานกลาง 
2. เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ/ความรู้ 
3. ของบประมาณเพ่ือจัดหา
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการท างาน 

อุปสรรค T 
1. งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ 
2. ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ  
มีจ านวนมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ
อาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากภาระงาน
ของหน่วยรับตรวจ หรือทัศนคติ
ด้านลบที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ST 
1. การช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
2. มอบหมายให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร 
3. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

WT 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการใช้
เทคโนโลยี 
2. ติดตามข้อมูลข่างสารจาก
ภายนอกอยู่เสมอ 
3. เตรียมความพร้อมใช้งานของ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

 
การประเมินสถานภาพปัจจุบันของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) จากการประเมินสถานภาพ 

ของ กตภ. ตามหลัก SWOT Analysis พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน เชิงลบ และเชิงบวก ที่ กตภ. จะต้อง
น าไปก าหนดทิศทางในการวางแนวกลยุทธ์ โดยในปัจจุบันพบว่า กตภ. มีขีดสมรรถนะที่เป็นจุดแข็ง 
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลในเชิงที่เป็นโอกาส อย่างไรก็ตาม 
กตภ. ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงโดยการปรับปรุงขีดสมรรถนะ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดย 



๑. เพ่ิมศักยภาพ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนระยะยาว 
- การยึดถือและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

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

๓. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  
- จัดท าคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละด้านเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 
๔. แก้วิกฤตหรือจ ากัดท่ีมีอยู่ 

- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือทดแทนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณที่มี
อย่างจ ากัด 

- น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างทัศนคติเชิงบวกจากหน่วยรับตรวจ เช่น  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือค าแนะน าที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นต้น 

- ขอเพ่ิมอัตราบุคลากร โดยเปลี่ยนจากอัตราจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ เป็น พนักงาน
ราชการเพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานด้านธุรการเพ่ิมเติมปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในด้วย และเพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

เป้าประสงค์   

1. การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ จริยธรรม และแนวทาง 
การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในส่วนราชการของกระทรวงการคลัง 

2. ภาพลักษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการ
ให้ค าแนะน า ข้อเสนอะแนะ หรือค าปรึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติ  

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  

เป้าประสงค์   

กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ  

เป้าประสงค์  

๑. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
๒. มีนวัตกรรมหรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 
๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือค าแนะน าที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
๔. มีการจัดท าคู่มือหรือพัฒนาคู่มือเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบทุกด้าน

และเป็นปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 

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

ผ่านเกณฑ์ประเมินผล
การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการของ
กระทรวงการคลัง  

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.
2565,
ประเมินผล
การ
ตรวจสอบ
ภายในด้วย
ตนเอง 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

 



   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 

2. ภาพลักษณ์กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
ได้รับการยอมรับ
และเชื่อม่ัน หน่วย
รับตรวจพึงพอใจใน
การใหค้ าแนะน า 
ข้อเสนอะแนะ หรือ
ค าปรึกษาและ
น าไปสู่การปฏิบัติ  
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ระดับดีมากท่ีสุด 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
ผู้รับบริการ
ต่อผู้
ตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

 

 

 

 



   แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย 
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 
1. กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ มี
ระบบการ
ควบคุมภายใน
และกระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยงองค์กรทีมี่
ระดับเพียงพอ 

ร้อยละหน่วยรับตรวจ
ที่ได้รับการสอบทาน
การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ วิธีการ
ประเมินผล : การสอบ
ทานตามแผน (จ านวน
หน่วยรับตรวจตาม
แผนที่ ไม่พบจุดเสี่ยง/
ปัญหาX100)/ 
จ านวนหน่วย
ตรวจสอบตามแผน
ทั้งหมด 

100 % ร้อยละ สอบทาน
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
ติดตามผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563  

สอบทานการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
ติดตามผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2564  

สอบทาน
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
ติดตามผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565  

สอบทาน
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
ติดตามผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2566  

สอบทาน
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง
องค์กรและ
ติดตามผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2567  

การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบควบคุม
ภายในและ การ
บริหารความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ  

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
   

 



 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 

1. บุคลากร
ของกลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายในมี
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

100% ร้อยละ 100/
45,600 
บาท 

100/
40,000 
บาท 

100/
35,000 
บาท 

100/
30,000 
บาท 

100/
25,000 
บาท 

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

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 

2. มีนวัตกรรมหรือ
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือ
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 
 

จ านวนนวัตกรรมหรือการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

งานตรวจสอบ
ภายในมีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
การจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล
หรือการรายงาน
ที่น่าเชื่อถือ  

เรื่อง/
ระบบ 

1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท 1/0 บาท การพัฒนา 
นวัตกรรม
ในการ
ปฏิบัติงาน 
โดย  
- สร้าง
เครื่องมือใน
การเก็บ
ข้อมูล  
- รวบรวม 
เก็บข้อมูล/
บันทึก/  
ประมวลผล  

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย 
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 
3. มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ หรือ
ค าแนะน าที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ 
 
 

ร้อยละความส าเร็จใน
การเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
หรือค าแนะน าที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจทางเว็ป
ไซต์ 

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
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564/บาท 2565/บาท 2566/บาท 2567/บาท 2568/บาท 

4. มีการจัดท าคู่มือ
หรือพัฒนาคู่มือเพ่ือ
ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ครบทุกด้านและ
เป็นปัจจุบัน 
 
 

จ านวนคู่มือที่จัดท าหรือ
พัฒนาคู่มือ เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในครบทุก
ด้าน 

3 เรื่อง/
ปีงบประมาณ 

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

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

 



 
 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ 
รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  จึงได้ก าหนดนโยบายในการตรวจสอบภายในเพ่ือใช้เป็นหลักการ 
และขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน ดังนี้  

หลักการ 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเท่ียงธรรม โปร่งใส 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการภายใน 
1 ป ีเพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ  

3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

4. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 

5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด  

6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีการศึกษา
หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

8. ให้น าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ/วิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยวหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

9. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบ
และแนะน าแนวทางแก้ไขและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ผู้ตรวจ
สอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง  

10. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือวางแผน
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากข้ึน  



 
 

11. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

12. จัดท าคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูล 
เอกสารต่าง ๆ และประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยระบุความเสี่ยงระดับกิจกรรม
และระดับหน่วยรับตรวจโดยการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 4 เสนอเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าตรวจสอบ โดยจัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบ
กระดาษท าการ และข้อมูลหน่วยรับตรวจ  

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

- ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 
การตรวจสอบ และอ่ืน ๆ  

- ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐานและกระดาษท าการ เพ่ือสรุปผล
การตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะ  

- ประชุมปิดตรวจเพ่ือแจ้งข้อตรวจพบ หรือจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
จากหลักฐานเอกสาร กระดาษท าการ ประเด็นข้อตรวจพบ แจ้งกับหน่วยรับตรวจสอบ เพ่ือรับฟังค าชี้แจง
เพ่ิมเติม และเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

- หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการ การปรับปรุงแก้ไขหรือความก้าวหน้า
เบื้องต้นภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน  

- สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของการปรับปรุงแก้ไข หรือความก้าวหน้า
ของการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตกลง  

ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการตรวจสอบเสนอเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ  

๒ 



 
 

ขั้นตอนที่ 9 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอเลขาธิการ สผ. และเผยแพร่
ให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวช้องทราบเป็นรายไตรมาส  

 

๓ 
















