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แผนกลยุทธ์กลุ่มงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณพ.ศ.2562 – 2564 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

****************** 

1.  สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. 
 
1.1   วิสัยทัศน์   :   การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

          1.2   พันธกิจ    :   1.  สนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการก ากับดูแลที่ดีเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่องค์กร   
                                    2.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
                                    3.  ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  

                   กฎหมายที่ก าหนด 

 1.3   เป้าหมาย   :   1.  การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
      2.  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเพ่ิมคุณค่าและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
      3.  หนว่ยงานในสังกัด สป.มท. มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

1.4  วัตถุประสงค์   :   1.  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ด้านการเงิน การบัญชี  
   และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                        2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
                                             ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

3. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ
หน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การด าเนินงานและโครงการตามแผน 
ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 

  



2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 2.1  วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน  โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strength : S) และจุดอ่อน (Weakness : W) ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 

1. บุคลากรมีความรู้และความสามารถตรงกับสายงานที่
รับผิดชอบ 
2. หน่วยงานมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง 
3. มีการก าหนดบทบาท และหน้าที่ของบุคลกรในกลุ่มงาน
อย่างชัดเจน 
4. มีแผนการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
5. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
6. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
7. มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. บุคลากรบางคนยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะ 
2. การศึกษาท าความเข้าใจ และการน ามาใช้งานด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนด้านการใช้เครื่องมือ IT ช่วยในการตรวจสอบ 
4. ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรมีจ ากัด 
5. คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานที่
ตรวจสอบและไม่เป็นปัจจุบัน 
6. ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลความรู้ จึงไม่สามารถค้นหา
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 

 
2.2  การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ทั้งที่เป็นโอกาส (Opportunity: O) คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน และอุปสรรค (Treat : T) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลลบกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน  

โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Treat) 
 

1. หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
3. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในในภูมิภาค 
4. มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กรณีท่ีมีการขอรับ
การสนับสนุน 
 

1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อหน่วยรับ
ตรวจและการพัฒนาบุคลากร 
2. ทิศทางความก้าวหน้า และการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ชัดเจนเพียงพอ 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 
 



3.  การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) 

 จากการวิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อม จุดอ่อน (Weakness)  จุดแข็ง (Strength)  โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) ซึ่งน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์  โดยพิจารณาประเด็น SWOT Analysis 
ที่ส าคัญ  โดยอาศัยเทคนิคแบบ เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) มาใช้วิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

สภาพการณภ์ายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพการณภ์ายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 บุคลากรมีความรู้และความสามารถตรงกับ
สายงานท่ีรับผิดชอบ 
S2 หน่วยงานมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงกับ
ปลัดกระทรวง 
S3 มีการก าหนดบทบาท และหน้าท่ีของบุคลกร
ในกลุ่มงานอย่างชัดเจน 
S4 มีแผนการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 
S5 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
S6 บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
S7 มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงาน 
 

จุดออ่น (Weakness) 
w1 บุคลากรบางคนยังขาดความเชี่ยวชาญด้าน
การตรวจสอบภายใน ซ่ึงยังต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะ 
W2 การศึกษาท าความเข้าใจ และการน ามาใช้งาน
ด้านระเบียบ กฎหมาย ไม่ครอบคลุม เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
W3 บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการใช้เครื่องมือ IT 
ช่วยในการตรวจสอบ 
W4 ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เน่ืองจากบุคลากรมีจ ากัด 
W5 คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
งานท่ีตรวจสอบและไม่เป็นปัจจุบัน 
W6 ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลความรู้ จึงไม่
สามารถค้นหาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

โอกาส (Opportunity) 
O1 หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
O2 นโยบายของรัฐให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
O3 มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในในภูมิภาค 
O4 มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กรณี
ท่ีมีการขอรับการสนับสนุน 

SO 
1.พัฒนาบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 
2.สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้ 
เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 
3.ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม 
4.พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 

 

WO 
1.พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้มแข็ง 
2.ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  
3.พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและ
พร้อมใช้งาน 
 

อุปสรรค (Threat) 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อ
หน่วยรับตรวจและการพัฒนาบุคลากร 
2. ทิศทางความก้าวหน้า และการพัฒนาผู้
ตรวจสอบภายในไม่ชัดเจนเพียงพอ 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 

ST 
1.ให้มีการปรับปรุงคู่มือ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานตรวจสอบภายใน 
2.จัดท าคู่มือให้ครอบคลุมทุกงานท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน 
3.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลความรู้เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง 
4.ประชาสัมพันธ์งานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้าง
คุณค่าและความเข้มแข็ง 

 

WT 
1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีทักษะ 

ความสามารถในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พัฒนาและจัดให้มีทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.ส่งเสริมการน าเทคนิค/วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
4.ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 



4.  ประเด็นกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
พันธกิจ  :  ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  :   หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดบักรม สป.มท. 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 3.2   ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.3 พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ 
   ด้านที่ 1  พัฒนาระบบบริหารงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
   ด้านที่  2  ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   ด้านที่  3  พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ 
   ด้านที่ 4  ก ากับ ดูแลระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวงมหาดไทย 
   ด้านที่ 5  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานตรวจสอบ
ภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   ด้านที่ 6  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
   ด้านที่ 7  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้เอ้ือต่อ
การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 1  พัฒนาระบบบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการปฏบิัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   ด้านที่ 1  ตรวจสอบภายในตามแผน รายงานผล 
และติดตามผลภายในกรอบระยะเวลา 
   ด้านที่ 2  จัดท าคู่มือ/แนวทาง ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและน าไปใชป้ระโยชน์ 
   ด้านที่ 3  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ด้านที่ 4  จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ผลการปฏิบตัิงาน 
   ด้านที่ 5  จัดท ากรอบความประพฤติ/จริยธรรมผู้
ตรวจสอบภายใน 
   ด้านที่ 6  จัดให้มีการบริหารทรัพยากรกับ
งบประมาณทีไ่ด้รับอย่างเหมาะสม 
เป้าประสงค์ 2  พัฒนาศักยภาพทางวชิาชีพของ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความสามารถและพฒันาสู่ความเปน็มืออาชีพ 
   ด้านที่ 1  จัดท าแผนพฒันาบุคลากรและ
ด าเนินการตามแผน 
   ด้านที่ 2  โครงการอบรมตามหลักสูตร CGIA 
กลยุทธ์ที่ 2  บุคลากรมีจิตบริการ 
   ด้านที่ 1  ส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงาน/
ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1     :     พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  

เป้าประสงค ์
ตามแผนกลยุทธ ์

สป.มท. 

เป้าประสงค ์
ตามแผนกลยุทธ ์

กลุ่มงานตรวจสอบ สป.มท. 

 
กลยุทธ ์

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 
หน่วยนับ 

 
2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.3 
การพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ ติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาระบบบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

1. การบริหารจัดการ
งานตรวจสอบภายใน 
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานโดยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ให้มีการตรวจสอบภายใน
ตามแผน การรายงานผล และ
การติดตามผลการด าเนนิงานใน
กรอบระยะเวลาของแนวทาง 
 
2. จัดท าคู่มือ แนวทางก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายในและการ
น าไปใชป้ฏิบัติงาน 
 
3. จัดท ากรอบความประพฤต/ิ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  
4. ส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 
5. ให้มีการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและน าผลที่ไดจ้าก
การสรุปไปใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
 
6. จัดให้มีการบริหารทรัพยากร
ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ภาระหน้าที่งานตรวจสอบภายใน 

ร้อยละของ
ผลงาน 

 
 
 

จ านวน
เร่ืองของ

คู่มือ 
 
 

จัดท ากรอบ
ความ

ประพฤต ิ
 

จ านวน
เร่ืองที่มี 
การใช้

สารสนเทศ 
มีการจัดท า

สรุปผล 
 
 
 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

เร่ือง 
 
 
 
 

มี/ไม่ม ี
 
 
 

เร่ือง 
 
 
 

มี/ไม่ม ี
 
 
 
 

ร้อยละ 

100 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
มี 
 
 
 

1 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

96 

100 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
มี 
 
 
 

1 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

96 

100 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
มี 
 
 
 

1 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

96 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2     :     พัฒนาบุคลากร 

  

เป้าประสงค ์
ตามแผนกลยุทธ ์

สป.มท. 

เป้าประสงค ์
ตามแผนกลยุทธ ์

กลุ่มงานตรวจสอบ สป.มท. 

 
กลยุทธ ์

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

 
หน่วยนับ 

 
2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.3 
การพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ ติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
ของบุคลากรในกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน สป.มท. 

1. บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายในสป. 
มีความรูค้วามสามารถ 
และพัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และด าเนินงานตามแผน เพื่อให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. อบรมตามโครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) และสอบ
ผ่านตามหลักสูตร 
 
3. การส ารวจความพึงพอใจ    
ในการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในต่อการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

ร้อยละ 
ของการ

ด าเนินงาน
ตามแผน 

 
 

หลักสูตร/
สอบผ่าน 

 
 
 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

 ร้อยละ 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 
 
 
 
 
ร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

75 

100 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

85 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2564 

 

วิสัยทัศน์ (vision) 
การปฏิบัติงานเปน็ไปตามมาตรฐานมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการ  2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ปรึกษา แนวทางการ 
 ก ากับดูแลที่ดีเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร  เกิดประสิทธิภาพประสทิธิผล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย (Goal) 
1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  2. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 3. หน่วยงานในสังกัด สป.มท.  
 การตรวจสอบภายใน   สามารถเพิ่มคุณค่าและลดความเสี่ยง มีกระบวนการก ากับการดูแลที่ดี 
 ในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

1. พัฒนากระบวนการปฏิบัตงิาน 
 

2. พัฒนาบุคลากร 
 

เป้าประสงค/์กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบบรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
1.1 การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
     - ตรวจสอบภายในตามแผน รายงานผล และตดิตามผลภายในกรอบระยะเวลา 
     - จัดท าคู่มือ/แนวทาง ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/น าไปใช้ประโยชน ์
     - ส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงาน 
     - จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบตัิงานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
     - จัดท ากรอบความประพฤติ/จริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน 
      - ให้มีการบริหารทรัพยากรกบังบประมาณที่ได้รับอยา่งเหมาะสม  

เป้าประสงค/์กลยุทธ ์
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร 
2.1 บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาสู่
 ความเป็นมืออาชีพ 
     - จัดท าแผนพัฒนาบุคลการและด าเนนิการตามแผน 
     - โครงการอบรมตามหลักสตูร CGIA 
2.2 บุคลากรมีจิตบริการ 
     - ส ารวจความพงึพอใจการปฏิบัติงาน/ปฏิบัตติามกรอบคณุธรรม 
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                               

 
 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                            

  

ยุทธศาสตร์สป.มท.ที่ 3  :  การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มิติของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. 

วิสัยทัศน์  :  การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน 

องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มคุณค่า 
และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานในสังกัด สป.มท. 
มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

มิติคุณภาพ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษา 

มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 

มีการติดตามผลการตรวจสอบ จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

มิติพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบงาน และข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การบริหารองค์ความรู้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กับแผนยทุธศาสตร์กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

 

2. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

 
2. การสร้างความเป็นธรรม 

และลดความเลื่อมล้ า 
ในสังคม 

 

 
3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 

อย่างยั่งยืน 
 

5. การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแห่งชาติ 

เพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 
9. การพัฒนาภาค เมือง 

และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

1. การบูรณาการและประสาน 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต ิ
 

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการ 
 

 

3. การส่งเสริมการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
 

พัฒนาบุคลากร 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานตรวจสอบ 

ภายในระดับกรม สป.มท.  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 


