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ค าน า 
แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ของกลุ่มตรวจสอบภายในมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ได้ค านึงถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของ
หน่วยงานภายในและภายนอก เทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจส าคัญๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับนี้มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในให้
เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยควบคุมภายใน สนับสนุนให้การปฏิบัติของหน่วยรับตรวจและผู้รับบริการเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนงาน/งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก า หนดไว้ โดยจะขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ความร่วมมือ
จากหน่วยรับตรวจและผู้รับบริการ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นส าคัญ อันจะส่งผลให้ มี
การควบคุมภายในและบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
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1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1.1  วิสัยทัศน์  
“เป็นมืออาชีพในการตรวจสอบภายในและให้ค าปรึกษา สร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ” 

1.2  พันธกิจ  
1) สอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  
2) สอบทานและประเมินความความพอเพียง ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความ

เสี่ยงขององค์กร 
3) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการทุกระดับ 

2. อ านาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย 

2.1  อ านาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามกฎกระทรวง 
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน

กรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของกรม 
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  ภารกิจ 
ประเมินและตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม

การเกษตรให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม การก ากับดูแล ของส่วนราชการ เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

2.3  เป้าหมาย 
1) มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2) เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยรับตรวจให้ความเชื่อมั่น 
3) ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน

ภายนอก 

3. ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) 
1) พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2) พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 
3) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

4. เป้าประสงค์  
1) หน่วยรับตรวจมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
2) ระบบการตรวจสอบภายในได้รับการรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
3) ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในการตรวจสอบภายในและการให้ค าปรึกษา 
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4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกระดับ 
5) พัฒนากลไกและเครื่องมือการตรวจสอบภายใน 
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและองค์ความรู้ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
8) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) และโครงการ/กิจกรรม 

5.1  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2) พัฒนาระบบบริการและค าปรึกษาให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
3) พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers 
5) สร้างองค์ความรู้สนับสนุนการตรวจสอบภายใน 

5.2  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) และโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1 
1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 สรุป ประมวลผลและแจ้งหน่วยรับตรวจตามเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายใน  
1.2 โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
กิจกรรมที่ 3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 5) 
กิจกรรมที่ 4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและค าปรึกษาให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2 
2.1 โครงการส่งเสริมงานบริการด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

กิจกรรมที่ 1 พฒันารูปแบบและช่องทางการให้ค าปรึกษาของงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในผ่านช่องทางสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3 
3.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเครื่องมือ/กลไกเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (เช่น ไฟล์/โปรแกรม

ส าเร็จรูป Template การปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice)  
3.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบการตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าระบบการติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์  
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานด้านงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 4 
4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการฝึกอบรมตามหลักสูตรหลัก (CGIA) และหลักสูตรเสริม 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านการตรวจสอบภายใน 

4.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างองค์ความรู้สนับสนุนการตรวจสอบภายใน 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 5 
5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบ/คู่มือการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท า KM การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
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6. แผนที่ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

แผนที่ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร 
วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน: เป็นมืออาชีพในการตรวจสอบภายในและให้ค าปรึกษา สร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

มิติประสิทธิผล 

 

มิติคุณภาพ 
การให้บริการ 

 

มิติด้านประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
 

มิติด้าน 
การพัฒนาองค์กร 

 

หน่วยรับตรวจมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การตรวจสอบภายใน 

 

ระบบการตรวจสอบภายในได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

หน่วยรับตรวจมีความเชื่อม่ันในการตรวจสอบภายใน 
และการให้ค าปรึกษา 

พัฒนากลไกและเครื่องมือการตรวจสอบภายใน พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจและผู้รับบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
และเป็นที่ยอมรับ 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การบริหารจัดการ 



5 
 

7. ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร (5 ปี) ปี 2560 - 2564 กับประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) กลุ่มตรวจสอบภายใน (3 ปี) 
ปี 2562-2564 เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) และโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบตรวจสอบภายใน 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง 
วิสัยทัศน์ เป็นมืออาชีพในการตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษาและสร้างความ

มั่นใจให้ผู้รับบริการ 
พันธกิจ  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถ

พ่ึงตนเองได้ 
 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ

จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 
 ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพ่ือ

สนับสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณา

การการท างานกับทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 1. สอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร  

2. สอบทานและประเมินความความพอเพียง ความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการทุกระดับ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 

2. การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับสู่
มาตรฐานสากล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร 

5. การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

ประเด็นการ
พัฒนา 
(ยุทธศาสตร์) 

1. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

2. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับ 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กับประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน โครงการ/กิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. การส่งเสริมความมั่นคงในอาชพีของเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

2. การส่งเสริมประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร
และยกระดบัสู่มาตรฐานสากล ด้วยงานวิจยั 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การส่งเสริมการเพิ่มมลูค่าสินคา้เกษตรและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

4. การส่งเสริมการผลิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

   

5. การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
2. พัฒนาระบบบริการและค าปรึกษา

ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
3. พัฒนากลไกและเครื่องมือ

สนับสนนุด้านการตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน 

 

1.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
2.1 พัฒนาระบบบริการและค าปรึกษาให้

เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
3.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนนุ

ด้านการตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน (องค์กร/บุคลากร-ปรับระบบ
การท างานสู่ Digital DOAE) 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
Smart Officers (องค์กร/บุคลากร-
พัฒนา Smart Officer/Smart 
Office) 

 
3.3 สร้างองค์ความรู้สนบัสนุนการ

ตรวจสอบภายใน (องค์กร/บุคลากร-
พัฒนาระบบฐานข้อมูล/Big Data) 

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1.1.2 โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2.1.1 โครงการส่งเสริมงานบรกิารด้านการ

ตรวจสอบและควบคุมภายใน 
3.1.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
3.1.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลระบบการตรวจสอบภายใน 
 
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของบุคลากรด้านการควบคุมภายใน 
3.2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
3.3.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการ

ตรวจสอบภายใน 
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8. ตารางสรุปประเด็นการพัฒนากลุ่มตรวจสอบภายใน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

ประเด็นการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

 

1) หน่วยรับตรวจมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน 

 
2) ระบบการตรวจสอบภายในได้รับ

การรับรองการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

1) การตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบและระเบียบ
กระทรวงการคลังและที่เกี่ยวข้อง 

2) ระบบการตรวจสอบภายในได้รับ
การรับรองการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐในปี 2563 

1.1 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

 

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

 

2. พัฒนาระบบบริการ
และค าปรึกษาให้เป็น
ที่เชื่อถือและยอมรับ 

 

3) ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการ
ตรวจสอบภายในและการให้
ค าปรึกษา 

4)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ทุกระดับ 

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบภายในและองค์ความรู้ 

3) จ านวนเรื่องตามนโยบายของ
ผู้บริหารที่สั่งการให้ตรวจสอบภายใน
เป็นกรณีพิเศษ 

 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในทุกระดับมากกว่าร้อยละ 60 
5) จ านวนหลักสูตรที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในเข้ารับการอบรม/พัฒนา 

2.1 พัฒนาระบบบริการ
และค าปรึกษาให้เป็นที่
เชื่อถือและยอมรับ 

2.2 *ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็น Smart 
Officers  

2.3 *สร้างองค์ความรู้
สนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน  

2.1.1 โครงการส่งเสริมงานบริการด้าน
การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

 
2.2.1 *โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ระบบการตรวจสอบภายใน 
2.2.2 *โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการ
ควบคุมภายใน 

2.2.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ประเด็นการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
โครงการ/กิจกรรม 

3. พัฒนากลไกและ
เครื่องมือสนับสนุน
ด้านการตรวจสอบ
และการควบคุม
ภายใน 

 

5) พัฒนากลไกและเครื่องมือการ
ตรวจสอบภายใน 

7) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

8) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

 

6) จ านวนกลไก/เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบภายใน 

7) จ านวนระบบ/ช่องทางที่ใช้ในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

8) จ านวนระบบที่พัฒนา/สร้างข้ึนเพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการ 

3.1 พัฒนากลไกและ
เครื่องมือสนับสนุนด้าน
การตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน  

 
3.2 *ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้เป็น Smart 
Officers  

3.3 *สร้างองค์ความรู้
สนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน  

3.1.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไก
การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

3.1.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลระบบ
การตรวจสอบภายใน 

3.2.1 *โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ระบบการตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ * เป็นกลยุทธ์/โครงการที่สนับสนุน 2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
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9. แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562* ปี 2563 ปี 2564 

1. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการตรวจสอบภายในหน่วยรับ 

ตรวจกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 สรุป ประมวลผลและแจ้งหน่วยรับตรวจ 

ตามเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด 
กิจกรรมที่ 4 สรุป ประมวลผลรายการตรวจสอบภายในของผู้

ตรวจสอบภายในจังหวัด และแจ้งหน่วยรับตรวจตามเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด 
-  ส่วนกลาง 
-  ภูมิภาค 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
1.2 โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.4) 
กิจกรรมที่ 3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.5) 
กิจกรรมที่ 4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

 
เรื่อง 

 
หน่วยงาน 

 
รายงาน 

 
รายงาน 

 
รายงาน 
รายงาน 
รายงาน 

 
 

ระบบ 
รายงาน 

 
รายงาน 

 
รายงาน 

505,040 
9 
 

17 
 

21 
 

52 
 

21 
31 
3 
 
- 
- 
3 
 
- 
 

1 
 

717,960 
6 
 

18 
 

22 
 

44 
 

22 
20 
3 
 
- 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

717,960 
6 
 

18 
 

22 
 

44 
 

22 
20 
3 
 
- 
1 
1 
 

1 
 

1 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562* ปี 2563 ปี 2564 

2. พัฒนาระบบ
บริการและ
ค าปรึกษาให้เป็น
ที่เชื่อถือและ
ยอมรับ 

2.1 โครงการส่งเสริมงานบริการด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้ 

ค าปรึกษาของงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการด้านการตรวจสอบ 

และควบคุมภายในผ่านช่องทางสารสนเทศ 

 
ช่องทาง 

 
ช่องทาง 

 

- 
3 
 
- 
 

- 
4 
 

1 
 

- 
4 
 

1 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

3. พัฒนากลไกและ
เครื่องมือ
สนับสนุนด้าน
การตรวจสอบ
และการควบคุม
ภายใน 

 

3.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเครื่องมือ/กลไกเพ่ือช่วยในการ 

ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (เช่น ไฟล์/โปรแกรมส าเร็จรูป Template 
การปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice)  
3.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบการ

ตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าระบบการติดตามประเมินผลทาง 

อิเล็กทรอนิกส์  
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การติดต่อประสานงานด้านงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน 

การตรวจสอบภายใน 
 
 

 
เรื่อง 

 
เรื่อง 

 
 
 
 

ระบบ 
 

ระบบ 
 

ระบบ 
 

- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
1 
 

1 
 
 
- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
1 
 

1 
 
 
- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562* ปี 2563 ปี 2564 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ให้เป็น Smart 
Officers  

 

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการฝึกอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะการบริหาร 
จัดการและการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการตรวจสอบภายใน 
4.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

หลักสูตร/คน 
 

หลักสูตร/คน 
 

หลักสูตร/คน 
 
 

หลักสูตร/คน 

147,490 
 

8/4 
 

1/1 
 

2/8 
 
- 

-/- 

178,930 
 

8/4 
 

1/2 
 

2/8 
 
- 

1/2 

178,930 
 

8/4 
 

1/2 
 

2/8 
 
- 

1/2 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

5. สร้างองค์ความรู้
สนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน 

5.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบ/คู่มือการตรวจสอบและ 

การควบคุมภายใน 

กิจกรรมที่ 2 จัดท า KM การตรวจสอบและการ 

ควบคุมภายใน 

 
เรื่อง 

 
เรื่อง 

- 
5 
 
- 

- 
2 
 

1 

- 
2 
 

1 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ   * งบประมาณตามแผนปี 2562 ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บรรณานุกรม 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System). 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 และแผน 
        ปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564).  
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. แนวทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562. 
กระทรวงการคลัง. 2561. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ 
        ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561. ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561. 
กระทรวงการคลัง. 2562. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562. ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2557. ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557. 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558. หนังสือภายนอก ที่ กษ 1002/ว 112 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558.  
        เรื่อง เอกสารโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่.  
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร. 2562. หนังสือภายนอก ที่ กษ 1004/139 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562.  
        เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ. 2561. เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดนิ (พ.ศ. 2561- 2565). ประกาศ ณ วันที่ 7  
        มิถุนายน 2561. 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2542. มาตรการและหลักเกณฑ์การตรวจสอบระหว่างคณะกรรมการตรวจเงิน 
        แผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง. 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 2562. หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน. ประกาศ ณ วันที่ 8  
        มีนาคม 2562. 

 

 



13 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



14 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factors) 

จุดแข็ง Strength  จุดอ่อน (Weakness. 

S1 เป็นหน่วยงานหลักตามกฎกระทรวงภายใต้โครงสร้างของกรม และเป็นหน่วยงาน
อิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

W1 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีอายุราชการน้อย/ต่างสายงานและยังพัฒนาไม่ได้ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน 

S2 เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง W2  ผู้ตรวจสอบภายในยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะบุคคล 
S3 เป็นหน่วยงานที่ต้องช่วยผู้บริหารก ากับ ดูแลและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกรม

ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดโดยใช้อ านาจตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ 

W3 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง/เฉพาะทางและบางคนขาดแต่ยังไม่เชี่ยวชาญ
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ 

S4 เป็นที่เป็นยอมรับและให้ความส าคัญ/ร่วมมือในการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกัน/ลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

W4 มีบุคลากรตรวจสอบภายในค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดขององค์กรซึ่งเป็น
องค์กรขนาดใหญ่เป็นล าดับต้นๆ (มากกว่า 10,000 คน) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่มีปริมาณงาน/เป้าหมายค่อนข้างมาก 

S5 บุคลากรมี Service mind และมนุษยสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษาและการติดต่อ
ประสานกับหน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่
ต้องการเรียนรู้ 

W5 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในยังต้องปรับปรุง พัฒนาทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและการเขียนรายงานการตรวจสอบในแต่ละเรื่องซึ่งยังไม่
เป็นแนวทางบรรทัดฐานเดียวกันทุกคน   

S6 บุคลการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ปฏิบัติและมีการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
สมรรถนะของนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเรียนรู้ภารกิจงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

W6 ยังไม่มีเครื่องมือที่ช่วยผู้ตรวจภายในให้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบทุกหน่วยงาน 
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในมีจ านวนจ ากัด เมื่อเทียบกับหน่วยรับตรวจที่กระจาย
อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

S7 บุคลากรมีทัศนคติที่ต่อหน่วยงาน มีการท างานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  

W7 คู่มือการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการตรวจสอบ 
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จุดแข็ง Strength  จุดอ่อน (Weakness. 

S8 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้หลากหลายและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารความรู้ และด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

W8 การสอบทานการประเมินควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ยังขาด
กระบวนการควบคุมและการปรับปรุง และระบบการติดตามเพ่ือลดความเสี่ยง 
(เนื่องจากภารกิจงานมากเกินอัตราก าลังที่มีอยู่. 

S9 ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ความเที่ยงธรรม เชี่ยวชาญ และมีความ
ระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

 

S10 มีการวางแผนการตรวจสอบทั้งระยะสั้น และระยะปานกลาง (3-5 ปี. ได้แก่ 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนการตรวจสอบปานกลาง 3-5 ปี 

 

S11 หน่วยงานได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และประกาศใช้กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับทราบ
และสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งจรรยาบรรณในการตรวจสอบภายในและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

 

S12 มีการปฏิบัติงานเป็นอิสระและเชื่อมโยงกับการท างานของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ท าให้ได้รับความเชื่อถือและความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกัน/ลดความเสี่ยง 

 

S13 มีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
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จุดแข็ง Strength  จุดอ่อน (Weakness. 

S14 หน่วยงานมีฐานข้อมูลของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินหน่วยรับ
ตรวจ ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและแผนระยะปานกลาง (3-5 ป)ี 

 

S15 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ/หรือเป็นประจ า  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factors) 
 

โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat 

O1 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญความโปร่งใส ตรวจสอบได้ T1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ค่อนข้างมาก ท าให้ต้องศึกษา
และปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน 

O2 กฎระเบียบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  

T2 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร
ประเทศ ท าให้แนวทางการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนตาม 
ส่งผลให้การวางแผนในระยะปานกลาง 3-5 ปี ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

O3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม 

T3 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผู้บริหารระดับ
กระทรวงและระดับกรม ท าให้ต้องปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป  

O4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พศ 2559 ที่ก าหนด
แนวทางให้ด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

T4 มีการก าหนดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการจัด
ฝึกอบรมอันเนื่องมาจากเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ท าให้ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตามเกณฑ์มากข้ึนโดยไม่
สามารถคาดคะเนได้ 

O5 มติ ครม. กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติตาม T5 หน่วยรับตรวจรับทราบบริบทและเข้าใจระบบการท างานของหน่วย
ตรวจสอบภายในแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร  

O6 มีหน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง) ที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
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โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat 

O7 มีหน่วยงานของภาครัฐให้ค าปรึกษาที่เชื่อถือได้ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/
กรมบัญชีกลาง/ส านักงบประมาณ/ส านักงาน กพ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

O8 มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในทุกกระทรวง/ทบวง/กรม ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของการ
ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง 

 

O9 กรมบัญชีกลางมีจัดท าคู่มือการตรวจสอบ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

O10 กรมบัญชีกลางก าหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 

O11 กรมบัญชีกลางก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรับรอง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้รับ
การประเมินผลจากภายนอกและมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง 

 

O12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความทันสมัย เป็นเครื่องมือ/กลไกอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ เช่น Facebook, Line, 
Website, Application เป็นต้น 

 

O13 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท าให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน/พัฒนางาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
Notebook Tablet โทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ 

1. ความสอดคล้องกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพ 

จุดแข็ง Strength โอกาส Opportunity 
S1 เป็นหน่วยงานหลักตามกฎกระทรวงภายใต้โครงสร้างของกรม และเป็นหน่วยงาน

อิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
O1 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

S2 เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง O2 กฎระเบียบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  

S3 เป็นหน่วยงานที่ต้องช่วยผู้บริหารก ากับ ดูแลและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดโดยใช้อ านาจตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ 

O3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม 

S4 เป็นที่เป็นยอมรับและให้ความส าคัญ/ร่วมมือในการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน/
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

O4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ที่
ก าหนดแนวทางให้ด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์   

S5 บุคลากรมี service mind และมนุษยสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษาและการติดต่อ
ประสานกับหน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่
ต้องการเรียนรู้ 

O5 มติ ครม. กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติตาม 

S6 บุคลการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ปฏิบัติและมีการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
สมรรถนะของนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเรียนรู้ภารกิจงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

O6 มีหน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง) ที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

S7 บุคลากรมีทัศนคติที่ต่อหน่วยงาน มีการท างานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  

O7 มีหน่วยงานของภาครัฐให้ค าปรึกษาที่เชื่อถือได้ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/
กรมบัญชีกลาง/ส านักงบประมาณ/ส านักงาน กพ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

S8 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้หลากหลายและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ด้านการเงิน ด้าน
การบริหารความรู้ และด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

O8 มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในทุกกระทรวง/ทบวง/กรม ที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของการตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง 
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จุดแข็ง Strength โอกาส Opportunity 
S9 ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ความเที่ยงธรรม เชี่ยวชาญ และมีความ

ระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

O9 กรมบัญชีกลางมีจัดท าคู่มือการตรวจสอบ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 O10 กรมบัญชีกลางก าหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 

O11 กรมบัญชีกลางก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
รับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการได้รับการประเมินผลจากภายนอกและมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

 
O12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความทันสมัย เป็นเครื่องมือ/กลไก

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ เช่น Facebook, 
Line, Website, Application เป็นต้น 

 
O13 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ท าให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน/พัฒนางาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (S3 + O3, O4) 

กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบบริการและค าปรึกษาให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ (S5, S9 + O7, O12) 
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2. ความสอดคล้องกลยุทธ์เชิงพัฒนา 

จุดอ่อน (Weakness. โอกาส Opportunity 
W1 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีอายุราชการน้อย/ต่างสายงานและยังพัฒนาไม่ได้ตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน 
O1 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

W2  ผู้ตรวจสอบภายในยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะบุคคล O2 กฎระเบียบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  

W3 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง/เฉพาะทางและบางคนขาดแต่ยังไม่เชี่ยวชาญ
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ 

O3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม 

W4 มีบุคลากรตรวจสอบภายในค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดขององค์กรซึ่งเป็น
องค์กรขนาดใหญ่เป็นล าดับต้นๆ (มากกว่า 10,000 คน) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่มีปริมาณงาน/เป้าหมายค่อนข้างมาก 

O4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ที่
ก าหนดแนวทางให้ด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

W5 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในยังต้องปรับปรุง พัฒนาทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและการเขียนรายงานการตรวจสอบในแต่ละเรื่องซึ่งยังไม่
เป็นแนวทางบรรทัดฐานเดียวกันทุกคน   

O5 มติ ครม. กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติตาม 

 O6 มีหน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง) ที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

 O7 มีหน่วยงานของภาครัฐให้ค าปรึกษาที่เชื่อถือได้ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน/
กรมบัญชีกลาง/ส านักงบประมาณ/ส านักงาน กพ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
O8 มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายในทุกกระทรวง/ทบวง/กรม ที่สามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
การตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง 

 O9 กรมบัญชีกลางมีจัดท าคู่มือการตรวจสอบ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 O10 กรมบัญชีกลางก าหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers (W3, W5 + O6, O8, O9) 
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3. ความสอดคล้องกลยุทธ์แก้วิกฤติ 

จุดอ่อน (Weakness. อุปสรรค Threat 

W1 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีอายุราชการน้อย/ต่างสายงานและยังพัฒนาไม่ได้ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน 

T1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัต ิที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ค่อนข้างมาก ท าให้ต้องศึกษา
และปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน 

W2  ผู้ตรวจสอบภายในยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะบุคคล T2 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร
ประเทศ ท าให้แนวทางการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนตาม 
ส่งผลให้การวางแผนในระยะปานกลาง 3-5 ปี ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

W3 บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง/เฉพาะทางและบางคนขาดแต่ยังไม่เชี่ยวชาญทางเทคนิค
ในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ 

T3 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผู้บริหารระดับ
กระทรวงและระดับกรม ท าให้ต้องปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป  

W4 มีบุคลากรตรวจสอบภายในค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดขององค์กรซึ่งเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่เป็นล าดับต้นๆ (มากกว่า 10,000 คน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
มีปริมาณงาน/เป้าหมายค่อนข้างมาก  

T4 มีการก าหนดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความไม่แนน่อนในการจัด
ฝึกอบรมอันเนื่องมาจากเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ท าให้ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตามเกณฑ์มากขึ้นโดยไม่สามารถ
คาดคะเนได้ 

W5 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในยังต้องปรับปรุง พัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและการเขียนรายงานการตรวจสอบในแต่ละเรื่องซึ่งยังไม่เป็นแนวทาง
บรรทัดฐานเดียวกันทุกคน   

T5 หน่วยรับตรวจรับทราบบริบทและเข้าใจระบบการท างานของหน่วย
ตรวจสอบภายในแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร  

กลยุทธ์ :  พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน (W3, W5 + T1, T4) 
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4. ความสอดคล้องกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน 

จุดแข็ง Strength อุปสรรค Threat 

S1 เป็นหน่วยงานหลักตามกฎกระทรวงภายใต้โครงสร้างของกรม และเป็นหน่วยงานอิสระ
ที่ข้ึนตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

T1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ค่อนข้างมาก ท าให้ต้องศึกษา
และปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน 

S2 เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง T2 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร
ประเทศ ท าให้แนวทางการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนตาม 
ส่งผลให้การวางแผนในระยะปานกลาง 3-5 ปี ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

S3 เป็นหน่วยงานที่ต้องช่วยผู้บริหารก ากับ ดูแลและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดโดยใช้อ านาจตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ 

T3 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผู้บริหารระดับ
กระทรวงและระดับกรม ท าให้ต้องปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป  

S4 เป็นที่เป็นยอมรับและให้ความส าคัญ/ร่วมมือในการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน/ลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

T4 มีการก าหนดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการจัด
ฝึกอบรมอันเนื่องมาจากเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ท าให้ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตามเกณฑ์มากข้ึนโดยไม่
สามารถคาดคะเนได้ 

S5 บุคลากรมี Service mind และมนุษยสัมพันธ์ในการให้ค าปรึกษาและการติดต่อ
ประสานกับหน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่
ต้องการเรียนรู้ 

T5 หน่วยรับตรวจรับทราบบริบทและเข้าใจระบบการท างานของหน่วย
ตรวจสอบภายในแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร  

S6 บุคลการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ปฏิบัติและมีการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
สมรรถนะของนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการเรียนรู้ภารกิจงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
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จุดแข็ง Strength อุปสรรค Threat 

S7 บุคลากรมีทัศนคติที่ต่อหน่วยงาน มีการท างานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 

S8 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้หลากหลายและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านกล
ยุทธ์ ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
ความรู้ และด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบ
การควบคุมภายใน 

 

S9 ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ความเที่ยงธรรม เชี่ยวชาญ และมีความ
ระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและให้
ค าปรึกษาอย่างเทีย่งธรรมและเป็นอิสระ 

 

กลยุทธ์ :  สร้างองค์ความรู้สนับสนุนการตรวจสอบภายใน  (S6 ,S8 + T1, T4) 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจ าปี 2562 - 2564

                      
                        

                    
ใช้ SWOT Analysis 

                 
(Vision) 

                       
(Strategic Issues) 

                 
(Goals)

                          
(Key Performance Indicators)
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน (พ.ศ. 2562 – 2564) 

 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยใช้ SWOT Analysis 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง (Strength. จุดอ่อน (Week) และปัจจัยภายนอก คือ โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

2. จัดท าวิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นการสรุปความต้องการที่คาดหวังให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นอย่างไรในอนาคต โดยวิสัยทัศน์ จะ

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ คุณค่าหลัก และเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
3. จัดท าพันธกิจ (Mission) 

เป็นการสรุปขอบเขตของหน้าที่/สิ่งที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญในอันที่จะท าให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ก าหนดไว้ 

4. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
เป็นการก าหนดประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบ

ภายในสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ก าหนดจากการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ที่
ต้องการให้เป็นกับการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มตรวจสอบในปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการเกษตร 20 ปี นโยบายและแนวทางการด าเนินงานประจ าปีของกรม และการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ภารกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน  

5. ก าหนดเป้าประสงค ์(Goals) 
เป็นการก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละเป้าหมายจะต้องเป็นเป้าประสงค์ที่

ท้ายทาย สามารถด าเนินการและวัดผลได้ 

6. ก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
เป็นการก าหนดตัวชี้วัดทีม่ีความชัดเจนในแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ ได้แก่ 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และความคุ้มค่า 

7. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategic) 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ควรตอบสนอง ส่งเสริม สนับสนุน

ความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ได้มากท่ีสุด 

8. ก าหนดโครงการ/งาน/กิจกรรม (Project/Job/Therapy) 
เป็นการก าหนดโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือให้ตอบสนองและ

บรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 
 


