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แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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วิสัยทัศน์ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ปี 2557-2561 

“เป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผูบ้ริหารและหน่วยรับตรวจ ภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี” 
 
พนัธกิจ 
 1.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณบริหาร
พัสดุ และตรวจสอบการบริหาร ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของส่วนราชการ 
 2.  ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
 3.  ตรวจสอบระบบสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัด  
 4.  สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า รวมท้ังการบริหารกํากับดูแลองค์กรที่ดี 
 6.  ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
 7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

 
การวิเคราะห์ SWOT 
จุดอ่อน 

1. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขาดการวางระบบและแนวทางการตรวจสอบ 

2. การเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอและไม่สามารถสะท้อนไปในเชิงกลยุทธ์ 
3. ขาดทักษะด้านการเขียนรายงาน 
4. มีการติดตามค้นคว้าศึกษาความรู้เพ่ิมเติมยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. ระบบการติดตาม ประเมิน ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อย 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 
2. ผู้อํานวยการกลุ่มฯให้การสนับสนุนทรัพยากรและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
4. มีทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ(ยกเว้นข้อมูล) 

ภัยคุกคาม 
1. ผู้รับตรวจไม่ยอมรับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. มีการมอบอํานาจในการกํากับดูแลตรวจสอบภายในทําให้ขาดความเป็นอิสระ 
3. หน่วยงาน IT กรมฯ ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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โอกาส 
1. กฎหมายสนับสนุนงานตรวจสอบภายในด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพงานตรวจสอบ 
2. มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังยอมรับ 
3. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอก 
4. มีหน่วยงานกลางส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน(กระทรวงการคลัง) 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในท่ีสําคัญ  

(Critical Internal factor)  
น้ําหนัก การประเมิน

คะแนน  
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

จุดแข็ง 
1.ผอ.มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน  และสามารถให้
คําแนะนําผู้ตรวจสอบภายในได้  

 
0.50 

 
4 

 
0.80 

2.ผอ.การสนับสนุนทรัพยากรและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ  

0.15 3 0.45 

3.มีทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ(ยกเว้นข้อมูล)  0.10 3 0.30 
4.บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  0.05 2 0.10 
จุดอ่อน 
1.บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล/การเขียนรายงาน  

 
0.17 

 
2 

 
0.34 

2.ขาดการวางระบบและแนวทางการตรวจสอบ ด้าน IT  0.15 2 0.30 
3.การศึกษาค้นคว้าความรู้ประกอบการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ  0.10 2 0.20 
4.การเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอและไม่สามารถสะท้อนไปในเชิงกลยุทธ์  0.05 3 0.15 
5.การติดตาม ประเมิน ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานประสิทธิภาพ
น้อย  

0.03 4 0.12 

รวม 1.00  2.76 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญ  

(Critical External factor)  
น้ําหนัก การประเมิน

คะแนน  
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

โอกาส 
1.กฎหมายสนับสนุนงานตรวจสอบภายในด้านความก้าวหน้าใน
วิชาชีพงานตรวจสอบ 

 
0.50 

 
4 

 
0.80 

2.มีหน่วยงานกลางส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน 0.15 4 0.60 
3.มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังยอมรับ 

0.10 3 0.30 

4.มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอก 0.05 2 0.10 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญ  

(Critical External factor)  
น้ําหนัก การประเมิน

คะแนน  
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ภัยคกุคาม/อุปสรรค 
1.ผู้รับตรวจไม่เห็นความสําคัญและไม่เห็นประโยชน์ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  

 
0.17 

 
1 

 
0.17 

2.ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจด้านเอกสารข้อมูล  0.15 1 0.15 
3.หน่วยรับตรวจยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ  0.10 2 0.20 
4.มีการมอบอํานาจในการกํากับดูแลตรวจสอบภายในทําให้ขาดความ
เป็นอิสระ  

0.05 4 0.20 

5.หน่วยงาน IT กรมฯ ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  0.03 4 0.12 
รวม 1.00  2.64 

 

 

การกาํหนดทศิทางขององคก์ร  
โดยการใช้แมททริกซ์การประเมินปจัจัยภายนอกและปจัจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหค์้นหากลยุทธ ์
1. จุดอ่อนกับโอกาส โดยลดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสดีๆๆจะภายนอก 

1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้วยกระบวนการKMและจัดการสอบประเมินความรู้/สมรรถนะ (Job 
on the training)  
1.2 ส่งบุคลากรไปอบรม/พัฒนาที่กระทรวงการคลัง  
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1.3 สร้างระบบแรงจูงใจ พัฒนาระบบการประเมินผลรายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม/จัดการประกวด
ให้รางวัล  
1.4 พัฒนาแนวทางการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกําหนดกรอบ
การปฏิบัติงาน  

2. จุดแข็งกับโอกาส ใช้จุดแขง็ภายในเพ่ือนําโอกาสดีๆๆจากภายนอกมาใช้ 
2.1 ถอดความรู้จากผอ./แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ใช้ผอ.และเครือข่าย/กระทรวงการคลังนํามาเป็นวิทยากรใน
หลักสูตรที่ต้องพัฒนา 
2.2 ส่งบุคลากรไปเรียนรู้เพ่ิมเติม 
2.3 ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. จุดอ่อนกับภัยคุกคาม ลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนให้เอ้ือต่อระบบการติดตาม
ประเมินผลควบคุม-กํากับ/พัฒนาระบบการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม-กํากับ 
3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวางแผน/ประเมินผล/ควบคุม-กํากับ/การเรียนรู้และการเฝ้า
ระวังเตือนภัยเชิงยุทธ์ศาสตร์/คลังความรู้ 

4. จุดแข็งกับภัยคุกคาม ใช้จุดแข็งภายในเพ่ือลดทอนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
4.1 พัฒนาตรา/แบรนด์หน่วยงาน โดยเน้นภาพลักษณด้์วยความเช่ียวชาญและเป็นมิตร 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร  
4.3 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี 
4.4 KM/อบรม  

5. โอกาสกับภัยคุกคาม ใช้โอกาสปิดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
ไม่มีกลยุทธ์ในประเด็นน้ี 

6.จุดอ่อนกับจุดแข็ง 
6.1 ถอดความรู้จากผอ./แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ใช้ผอ.และเครือข่าย/กระทรวงการคลังนํามาเป็นวิทยากรใน
หลักสูตรที่ต้องพัฒนา 
6.2 KM/อบรม 

 
สรปุทางเลือกกลยุทธ ์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยกระบวนการ KM /LO เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในและนอกกรมฯ 
-เล่าเรื่องโดยผู้รู้ จากผู้มีประสบการณ์(ผอ.) หรือกระทรวงการคลังนํามาเป็นวิทยากร 
-จัดส่งบุคลากรไปพัฒนาอบรมนอกสถานที่  

2. สร้างระบบแรงจูงใจ  จัดการประกวดให้รางวัล  
3. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี  
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4. พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนให้เอ้ือต่อระบบการติดตาม
ประเมินผลควบคุม-กํากับ 

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวางแผน/ประเมินผล/ควบคุม-กํากับ/การเรียนรู้และการเฝ้า
ระวังเตือนภัยเชิงยุทธ์ศาสตร์/คลังความรู้ 

6. พัฒนาแนวทางการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกําหนดกรอบการ
ปฏิบัติงาน/ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 

7. ปรับกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์/การ
สื่อสาร ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจ ฐานลูกค้ามมีากขึ้น 

8. พัฒนาระบบการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม-กํากับ/รายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
9. พัฒนาตรา/แบรนด์หน่วยงาน โดยเน้นภาพลักษณ์ด้วยความเช่ียวชาญและเป็นมิตร 

 
คดัเลือกกลยุทธห์ลกัขององคก์ร โดยเน้นการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆเหล่าน้ี 

1.แตกต่าง ทางเลือกกลยุทธ์ต้องมีกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือองค์ทั่วไปทํากัน เพราะถ้า
เมื่อไรก็ตามกลยุทธ์ที่เลือกมาเหมือนกับองค์กรอ่ืน โอกาสท่ีจะแตกต่างจากองค์กรอ่ืนน้ันมีน้อยมาก 

2.เป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในด้านต่างๆ  
3.มองเห็นผลสําเร็จ ถ้าเราดําเนินการตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้แล้ว โอกาสที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จน้ัน

เป็นอย่างไร  
4.ความครอบคลุม ต้องมีความครอบคลุมทุกๆๆด้านต่อความสําเร็จขององค์กร   P ผลผลิต- Q 

คุณภาพ- C ต้นทุนค่าใช้จ่าย- D การส่งมอบ- S ความปลอดภัย- M ขวัญกําลังใจ- E จรรยาบรรณ 
5.สัมพันธ์กัน ต้องสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผลระหว่างกลยุทธ์ต่างๆ 

 
สรุปกลยุทธ์หลักขององค์กรและกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

กลยุทธห์ลกัขององคก์ร กําหนดวัตถุประสงค์/เปา้ประสงค ์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคําปรึกษา
แนะนําและนําไปสู่การปฏิบัติ 

2. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่
ดี/จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
รวมทั้งสร้างระบบแรงจูงใจ(สวัสดิการ/ค่าตอบแทน/
การประเมินผล/รางวัล) 

มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นการมีคุณธรรม/ธรรมภิบาล/
จรรยาบรรณ/โปร่งใส/ 
และขวัญกําลังใจ  
 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลรายบุคคลและ
ระดับหน่วยงาน 

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA 
/PMQA 
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สรุปกลยุทธ์หลักขององค์กรและกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

กลยุทธห์ลกัขององคก์ร กําหนดวัตถุประสงค์/เปา้ประสงค ์
5. พัฒนาคู่มือมาตรฐาน แนวทาง/การปฏิบัติงาน 
เพ่ือการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบและเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

กระบวนงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพของกระทรวงการคลัง 
การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมาตรฐานการ
ตรวจสอบและจริยธรรม 

6. ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ 

ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

7. การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระบบงานตรวจสอบภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล  

8. การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการสร้างเครือข่ายหน่วยรับตรวจและ
พัฒนาเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน 

เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพ 

9. ศึกษา วิจัย พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจ 
10. พัฒนาตรา/แบรนด์หน่วยงาน โดยเน้น
ภาพลักษณ์ด้วยความเช่ียวชาญและเป็นมิตร  

ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับ
และเช่ือมั่น 

11. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

-ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงปม. 
-มาตรการประหยัดพลังงาน 
-การจัดทําต้นทุนหน่วยผลผลิต  

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
เป้าประสงค์  

1. การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม 
2. หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคําปรึกษาแนะนําและนําไปสู่การปฏิบัติ 
3. กระบวนงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ

กระทรวงการคลัง 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์  

1. กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ 
3. มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 
เป้าประสงค์  

1. ผู้ตรวจสอบภายในเป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบภายใน 
2. ภาพลักษณ์กลุม่ตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเช่ือมั่น 
3. ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA/PMQA 
6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคณุภาพ 
7. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นการมีคุณธรรม/ธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ/ความโปร่งใส/ขวัญกําลังใจ 
8. มีการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการเบิก-จ่ายงบประมาณที่ดี รวมทั้งมีมาตรการประหยัด

พลังงานตามที่องค์กรกําหนด 
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แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปี 2557-2561 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

1.การวางแผนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

1.1 ร้อยละหน่วยรับตรวจเป้าหมายที่
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานแนวทาง
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

100% ไม่มีข้อมูล 0 80% 85%  90%  95%  100% รักษา
ระดับ 

แผนงานการตรวจสอบประจําปี 
ระดับ 1 
-วางแผนและประเมินความเสี่ยง
หน่วยรับตรวจ 
-จัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี(Audit Plan)  และ
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ 
30 กันยายน  
ระดับ 2 
-จัดทําแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program) ตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) เสนอ
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเพื่ออนุมัติภายใน 10 วัน 
ก่อนออกปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ระดับ3 
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
(Audit Plan) (ตามช่วงระยะเวลา
ที่กําหนดตามแผน)  
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  
 

ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่าปัจจบุัน ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           ระดับ 4 
-จัดทํารายงานการตรวจสอบ
ครบถ้วน (ตามระยะเวลาที่กําหนด) 
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
พิจารณาสั่งการภายใน 30 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงาน  
ระดับ 5 
-ติดตามผลการตรวจสอบตาม
ข้อเสนอแนะภายใน 20 วัน นับจาก
วันที่ส่งรายงาน และหน่วยรับตรวจ
แจ้งผลการปฏิบตัิตามผลการ
ตรวจสอบกลับมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่เหลือ แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

2.กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ มี
ระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
และมี
กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล 

2.1 ร้อยละความสําเร็จของหน่วย
รับตรวจที่มีการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง*  
หมายเหตุ 
(จํานวนหน่วยรับตรวจที่พัฒนาระบบควบคุม
ภายในได้ในระดับ 5    X 100                      
จํานวนหน่วยรับตรวจทั้งหมดตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป)ี 
 

100% ไม่มี
ข้อมูล 

 

100 50% 
(13หน่วย) 

60% 
(16หน่วย) 

70% 
(18หน่วย) 

80% 
(21หน่วย) 

90% 
(23หน่วย) 

10% 
(3หน่วย) 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ 
กิจกรรม 
1.ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจ 
(กลุ่มเป้าหมาย:บุคลากรที่
รับผิดชอบการจดัทําระบบ
ควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจ) ทุกปีแต่ปีที่2+
อบรมจากปัญหาที่พบ 
2.ประชุมกําหนดเกณฑ์
คุณภาพระบบควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ 
รวมทั้งระบบ 

2.2 ร้อยละหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจําปีมีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
วิธีการประเมินผล : 
การลงตรวจสอบตามแผน 
(จํานวนหน่วยรับตรวจตามแผนที่
ไม่พบจุดเสี่ยง/ปัญหาX100)/
จํานวนหน่วยตรวจสอบตามแผน
ทั้งหมด 

100% ไม่มี
ข้อมูล 

 

100 
 

เตรียม 
การ 

 

เตรียม 
การ 

 

20% 
 

40% 60% 40% 

 



13 
 

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่าปัจจบุัน ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

 หมายเหตุ กระบวนงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ
ไม่เกิน 5 จุด ถึงจะนับแต้มคะแนน 
 

         ประเมินผล  จึงทบทวนยกระดับ 
3.จัดประชุมชี้แจง/ประกาศใช้เกณฑ์
คุณภาพระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วย 
รับตรวจและระบบการประเมินผล 
4.เปิดคลินิกให้คําปรึกษาแนะนําการ
พัฒนาระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ 
(ทุกปี) 
4.1กรณีขอคําปรึกษาระดับชั้น
ความลับมาก-มากที่สุด  
-ปรึกษาทางโทรศัพท์ 
-ปรึกษา ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน / 
หน่วยรับตรวจ 
-ปรึกษา ทางอีเมล์/ฝากข้อความไว้
หน้าเว็บไซด์ โดยกําหนดการส่ง-ตอบ
มีระบบป้องกันผู้อื่นเข้าถึง 
4.2กรณีขอคําปรึกษาระดับชั้น
ความลับน้อยสุด-ปานกลาง  
-ปรึกษาตามข้อ 1 
-ปรึกษา ทาง FB /กระดานข่าว 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่าปัจจบุัน ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

3. ผู้ตรวจสอบภายในเป็น
มืออาชีพด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

3.1 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินความเป็นมืออาชีพตาม
นิยามที่กําหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป 
(ระดับดีมาก       90-100 % 
ระดับดี            70-89 % 
ระดับปานกลาง  50-69 % 
ระดับน้อยต้องปรับปรุง 0-49% )     

8 ไม่มีข้อมูล 0 4 5 6 7 8 รักษา
ระดับ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล 
-จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
-ประเมินผล 
โครงการ KM 
-จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
(Cop)และจัดทําแผนความรู้
และปฏิบัติตามแผนและแรก
เปลี่ยนเรียนรู้และผลิตองค์
ความรู้ นําองค์ความรู้ไปใช้ 
และประเมินผล 
กิจกรรม:การเปิดคลินิกให้
คําปรึกษา 
4.1กรณีขอคําปรึกษา
ระดับชั้นความลับมาก-มาก
ที่สุด  
-ปรึกษาทางโทรศัพท์ 
-ปรึกษา ณ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน / หน่วยรับตรวจ 
-ปรึกษา ทางอีเมล์/ฝาก
ข้อความไว้หน้าเว็บไซด์ โดย
กําหนดการส่ง-ตอบมีระบบ
ป้องกันผู้อื่นเข้าถึง4.2 

4. หน่วยรับตรวจพึง
พอใจในการให้บริการ
คําปรึกษาแนะนําและ
นําไปสู่การปฏิบตัิ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการคําปรึกษาแนะนํา 
 

100% 
 
 
 

ไม่มีข้อมูล 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
 
 
 

รักษา
ระดับ 

4.2 ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
รายงานชี้แจงผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ นับแค่ตอบรายงาน
กลับมา 

100% ไม่มีข้อมูล 100 60% 
 

70% 
 

80% 90% 100% รักษา
ระดับ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           กรณีขอคําปรึกษาระดับชั้นความลับ
น้อยสุด-ปานกลาง  
-ปรึกษาตามข้อ 1 
-ปรึกษา ทาง FB /กระดานข่าว 

5.ภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในได้รับ
การยอมรับและเชื่อมั่น  
 

5.1 ร้อยละหน่วยรับตรวจเห็นว่า
ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

80% ไม่มี
ข้อมูล 

0 40% 50% 60% 70% 80% 20% แผนงานสร้างและปรับ
ภาพลักษณ์สู่การตรวจสอบ
ภายในแบบมืออาชีพ 
1.โครงการสร้างและปรับ
ภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
-  วิเคราะห์วางแผนกลุ่มเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท 
- ดําเนินงานตามแผน/ประเมินผล 
2.โครงการพัฒนาบุคลากร 
-วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล  
-จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
-ประเมินผล 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์ 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           3.โครงการ KM 
-จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)และ
จัดทําแผนความรู้และปฏิบัติตาม
แผนและแรกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ผลิตองค์ความรู้ นําองค์ความรู้ไป
ใช้ และประเมินผล 
3.โครงการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
-กําหนดค่านิยม  
-แปลงค่านิยมสู่แผนวัฒนธรรม  
-ดําเนินงานตามแผนและ
ประเมินผล 

6. มีนวัตกรรมและ
งานวิจัยพัฒนาตาม
ภารกิจ 

6.1 จํานวน นวัตกรรมหรืองานวิจัย 
-เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร=1เรื่อง/ปี 

5 เรื่อง ไม่มี
ข้อมูล 

5 1 1 1 1 1 รักษา
ระดับ 

โครงการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 
-กําหนดหัวเรื่องและเขียนโครงร่าง 
-สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
-รวบรวม เก็บข้อมูล/บันทึก/ 
-ประมวลผล แปลผล 
-เขียนรายงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

-เป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน=2เรื่อง/
ปี 

10 เรื่อง ไม่มี
ข้อมูล 

10 2 2 2 2 2 รักษา
ระดับ 

6.2 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

5 เรื่อง ไม่มี
ข้อมูล 

5 1 1 1 1 1 รักษา
ระดับ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย

ตาม
วิสัยทัศน์  

 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่เหลือ แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

7. ระบบการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ 

7.1 จํานวนครั้งในการเผยแพร่
และการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 
 

500 ไม่มี
ข้อมูล 

500 100 100 100 100 100 รักษา
ระดับ 

โครงการสร้างและปรับ
ภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ 
-  วิเคราะห์วางแผน
กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม
กับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แต่ละ
ประเภท 
- ดําเนินงานตามแผน/
ประเมินผล 

7.2 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
ข่าวสารประชาสมัพันธ์ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

100% ไม่มี
ข้อมูล 

100 10% 20% 40% 60% 80% 20% 

8. เครือข่ายงาน
ตรวจสอบภายในในหน่วย
รับตรวจมีประสิทธิภาพ 

8.1 จํานวนเครอืข่ายหน่วยรับ
ตรวจ 
 

26หน่วย ไม่มี
ข้อมูล 

26 เตรียม 
การ 

 

26 26 26 26 รักษา
ระดับ 

โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายตรวจสอบภายใน 
-คัดเลือกและแต่งตั้งเครือข่าย
ตรวจสอบภายใน 
-ประชุมอบรม 
-กําหนดเกณฑ์/บทบาท 
-ประชุมเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ปัญหา 
-ติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ 
-ตรวจเยี่ยมและประกวด
เครือข่าย 

8.2 ร้อยละของเครือข่ายหน่วยรับ
ตรวจที่มีประสิทธิภาพ 
 

100% ไม่มี
ข้อมูล 

100 เตรียม 
การ 

 

เตรียม 
การ 

 

10% 
(3หน่วย) 

20% 
(6หน่วย) 

30% 
(9หน่วย) 

70% 
(17หน่วย) 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

9. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
ฐานข้อมูลที่มี
คุณภาพ 

9.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

100% ไม่มีข้อมูล 100 60% 70% 80% 90% 100% รักษา
ระดับ 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ด้านการพัฒนา Software 
-สํารวจความต้องการและศึกษา
วิเคราะห์ระบบเดิม 
-วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
-พัฒนาและทดสอบ 
-ติดตั้ง/อบรม 
-ประเมินผล 
ด้านการพัฒนา Database 
-สํารวจความต้องการข้อมูล
สารสนเทศ 
-วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล 
-สร้าง/พัฒนาฐานข้อมูลทั้ง
กระบวนการสร้างคุณคา่และ
กระบวนการสนับสนุน/เปิดใช้ 
-กําหนดเกณฑ์และตรวจสอบ
คุณภาพฐานข้อมูล 
-ประเมินผลคุณภาพฐานข้อมูล 

9.2 ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและ
ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนแผนงานตามยุทธศาสตร์และ
คํารับรองการปฏบิัติราชการได้รับการพัฒนาและเปิด
ให้บริการ 

1 ฐาน 0 0 1 1 1 1 1 รักษา
ระดับ 

9.3 ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาและเปิดให้บริการ 

10 ฐาน 1 9 6 7 8 9 10 รักษา
ระดับ 

9.4 ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
บนเว็บไซด์ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

100% ไม่มีข้อมูล 100 100% 100% 100% 100% 100% รักษา
ระดับ 

9.5 ร้อยละของคุณภาพข้อมูลที่ประชาชนเข้าดูได้
ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่หน่วยงาน
กําหนด 

100% ไม่มีข้อมูล 100 100% 100% 100% 100% 100% รักษา
ระดับ 

9.6 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 

1000 300 500 350 400 500 600 700 300 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

9. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและ
ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 

9.7 จํานวนครั้งในการให้บริการบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

216 ไม่มีข้อมูล 0 40 44 44 44 44 รักษา
ระดับ 

ด้านคอมพิวเตอร ์
1. ดูแลบํารุงรักษา 
2. สรุปวิเคราะห์ในการดูแล 
3. สํารวจความต้องการและ
จัดหาให้เหมาะสม 

9.8 จํานวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหา 75 ไม่มีข้อมูล 0 15 15 15 15 15 รักษา
ระดับ 

9.9 จํานวนหมวดที่ได้พัฒนาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

11 หมวด 0 0 2 2 2 2 3 รักษา
ระดับ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาความ  ปลอดภัยเพื่อการ
ตระหนักรู้ 
-ประเมินความเสี่ยง  
-จัดทําแผนลดความเสี่ยง 
-จัดทํานโยบาย/ประกาศใช้ 
-จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและ
ระเบียบปฏิบัติ 
-นําสู่การใช้งานและประเมินผล
เพื่อทบทวนนโยบาย 

9.10 ร้อยละกิจกรรม/มาตรการในแผนลด
ความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

80% ไม่มีข้อมูล 0 10% 20% 40% 60% 80% รักษา
ระดับ 

9.11 จํานวนครั้งในการให้ความรู้การใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น 
 

50 ครั้ง ไม่มีข้อมูล 0 10 10 10 10 10 รักษา
ระดับ 

ด้านพัฒนาบุคลากรด้าน IT 
-กําหนดสมรรถนะและบทบาท
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงาด้าน IT 
-ระบุองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-เลือกวิธีการพัฒนา 
-ประเมินผลการปฏิบัติ 

9.12 ร้อยละในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายได้สําเร็จ 
 

100% ไม่มีข้อมูล 0 20% 40% 60% 80% 100% รักษา
ระดับ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่าเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  

 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

10. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เน้นการมีคุณธรรม/
จริยธรรมและธรรมาภิบาล/
จรรยาบรรณ ความโปร่งใส
และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

10.1 ระดับความสําเร็จการสร้างและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับ5 ไม่มีข้อมูล N/A ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 

5 

รักษา
ระดับ 

โครงการสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรม 
1.กําหนดค่านิยม 
2.ประชุมเชื่อมโยงค่านิยมสู่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
3.จัดทําแผนวัฒนธรรมองค์กร 
4.ดําเนินงานและประเมินผล  
โดยการจดพฤติกรรมของบคุลากร
รายบุคคลแต่ละวันในการแสดง
พฤติกรรมที่พึ่งประสงคแ์ละไม่พึ่ง
ประสงค์เพื่อวัดตามค่านิยมที่กําหนดไว้ 
โครงการย่อย: สร้างความผาสุก
ในชีวิตทํางาน 
กิจกรรม 
-จัดระบบประเมินผลรายบุคคลให้
เกิดความเป็นธรรมและสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจ 
-จัดสัมมนานันทนาการ/OD สาน
สัมพันธ์ 
-จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดสวัสดิการอื่นๆให้เป็นรูปธรรม  

10.2 ร้อยละการสร้างพฤติกรรมร่วมของ
บุคลากรที่พึ่งประสงค ์

80% ไม่มีข้อมูล 100 40%  50%  60%  70%  80% 20% 

10.1 ร้อยละของความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

100% ไม่มีข้อมูล 100 60%  70%  80%  90%  100% รักษา
ระดับ 

10.3 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการ 

ระดับ 5 ไม่มีข้อมูล N/A ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 

5 

รักษา
ระดับ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่อง
ว่าง 

ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ความผาสุก/ส่งเสริมการเล่น
กีฬาโดยให้จัดวันสําหรับให้
เล่นกีฬา/ดูแลจัดสวัสดิการ
ตามสิทธิ/อื่นๆ 
โครงการย่อย: โครงการบุญ
และบาป 
กิจกรรม 
1.สํารวจความต้องการในการ
สร้างจิตสํานักด้านคุณธรรม/
จริยธรรม 
2.จัดทําแผนงาน 
3.ดําเนินกิจกรรม เช่น 
ทําบุญร่วมกันทั้งองค์กร 
เดือนละ 1 ครั้ง และไปจัด
กิจกรรมบ้านเด็กอ่อน เป็นต้น 
4.ประเมินผล 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่อง
ว่าง 

ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           โครงการย่อย : การพัฒนา
วินัยและความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรม 
1. สํารวจแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวินัยความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ของหน่วยงาน 
2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยและความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลเน้นพัฒนา
ช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนตามที่
ได้วิเคราะห์จากแบบสอบถาม
เป็นแนวทางการพัฒนา 
3.จัดให้มีการนําเนื้อหา
ความรู้ที่เกี่ยวกับวินัยและ
ความโปร่งใสธรรมาภิบาลเข้า
ที่ประชุมประจําเดือนเพื่อให้
บุคลากรเกิดความตระหนัก
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่อง
ว่าง 

ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           4.จดพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ใน
การแสดงออกเพื่อการ
ประเมินและพัฒนา 
5.รวบรวมประเมินผล 

11. บุคลากรมีศกัยภาพ
ในการปฏิบัติงาน  
 

11.1 ร้อยละบุคคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ผลสัมฤทธิ์ 
 

100% 100% 0 70% 100% 100% 100% 100% รักษา
ระดับ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล 
-จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
-ประเมินผล 
โครงการ KM 
-จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
(Cop)และจัดทําแผนความรู้
และปฏิบัติตามแผนและแรก
เปลี่ยนเรียนรู้และผลิตองค์
ความรู้ นําองค์ความรู้ไปใช้ 
และประเมินผล 

11.2 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น 

100% 75% 25 80% 85% 90% 95% 100% รักษา
ระดับ 

12. กระบวนงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามมาตรฐานและเกณฑ์
การประกันคุณภาพของ
กระทรวงการคลัง 

12.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ของกระทรวงการคลัง 

ระดับ5 ไม่มีข้อมูล N/A เตรียม 

การ 

ระดบั5  ระดบั5  ระดบั5  ระดบั 5 รักษา
ระดับ 

โครงการการปรับปรุง
กระบวนงานการตรวจสอบ 
1.วิเคราะห์กระบวนงานการ
ตรวจสอบ 
2.พัฒนา/ออกแบบ
กระบวนงานใหม่ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและเกณฑ์การ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์  
 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           ประกันคุณภาพของ
กระทรวงการคลัง 
3.ดําเนินงานและประเมินผล 

13. มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน HA หรือ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ PMQA 

13.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ(HA) 

ระดับ5 ไม่มีข้อมูล N/A ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

รักษา
ระดับ 

โครงการพัฒนาองค์กร 
-วิเคราะห์องค์กร(หมวด1) 
-จัดทําแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ(หมวด2) 
-ถ่ายทอดตัวชี้วัด  
จัดกิจกรรมดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร(หมวด5) 
2. โครงการสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และความพึงพอใจ(หมวด3) 
2.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ(หมวด4) 
3.โครงการจัดการความรู้
(หมวด4) 
4.โครงการสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร (หมวด5) 
4.1 โครงการสร้างความผาสุก 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ5 ไม่มีข้อมูล N/A ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

รักษา
ระดับ 
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แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี 2557-2561 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดที่  

 
ค่า

เป้าหมาย
ตาม

วิสัยทัศน์ 

ค่า
ปัจจุบัน 

ช่องว่าง ค่าเป้าหมาย 5 ปี ปีที่
เหลือ 

แผนงาน/โครงการ 
57 58 59 60 61 

           4.2 โครงการพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึ่งประสงค์ของหน่วยงาน 
4.6 โครงการพัฒนาคุณธรรม/
จริยธรรม/โปร่งใส/ธรรมาภิบาล 
5. โครงการกระบวนงานการ
ตรวจสอบ(หมวด6) 
6. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและควบคุมสินทรัพย์ให้
ได้ประสิทธิภาพ(หมวด6) 
7. การประเมินผลตัวชี้วัดของ
องค์กร(หมวด7) 
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แผนงาน/โครงการตามยทุธศาสตร์ รายป ี
ลําดับ แผนงาน/โครงการ รายปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

255
7 

2558 2559 2560 2561 

1 แผนงานการตรวจสอบประจําป ี √ √  √  √  √  สุพัญณีย์ มาแดง 
2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจ 

√ √  √  √  √  ณัฐณิชา กลัมพสุต 

3 โครงการสร้างและปรับภาพลักษณ์
ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

√  √  √  √  √  ชาริต ตาลซาย 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร √  √  √  √  √  สกลรัตน์ วิเศษหวาน 
5 โครงการ KM √  √  √  √  √  ชาริต ตาลซาย 
6 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร √ √  √  √  √  วินิญาณ์ สรรพการ 
7 โครงการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม 
√  √  √  √  √  ณัฐณิชา กลัมพสุต 

8 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ตรวจสอบภายใน 

เตรียม
การ 

เตรียม 
การ 

√  √  √  ณัฐณิชา กลัมพสุต 

9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√  √  √  √  √  ณัฐวุฒิ พลอยสุข 

10 โครงการสร้างความผาสุกในชีวิต
ทํางาน 

√ √  √  √  √  ดุษฎี รักตะสิงห์ 
สุฑารัตน์ ชํานาญดี 

11 โครงการพัฒนาองค์กรตาม
มาตรฐาน HA หรือ PMQA 

√ √  √  √  √  ณัฐณิชา กลัมพสุต 

12 โครงการการปรับปรุงกระบวนงาน
การตรวจสอบ 

เตรียม
การ 

√  √  √  √  ณัฐณิชา กลัมพสุต 

12 การเบิกจ่ายงบประมาณ √ √  √  √  √  ดุษฎี รักตะสิงห์ 
14 มาตรการประหยัดพลังงาน √ √  √  √  √  สกลรัตน์ วิเศษหวาน 

และนายทศพล คล้ายขํา 
15 การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต √ √  √  √  √  สุฑารัตน์ ชํานาญดี 

 รวม 13 14 15 15 15  
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ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงตัวชี้วัดและยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณธรรม

และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ2557 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์

กรมฯ 

ตัวชี้วัด 
ตาม

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 
เป้าประสงค์ท่ี 1: การตรวจสอบและให้คําปรึกษาได้ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม 

- √ 
(มิติประสิทธิผล) 

√ √ 

2. ร้อยละความสําเร็จของหน่วยรับตรวจท่ีมีการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
เป้าประสงค์ท่ี 2:กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

- √ 
(มิติประสิทธิผล) 

√ √ 

3. ร้อยละหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปีมี
ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ท่ี 2: กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

- √ 
(ปี59) 

(มิติประสิทธิผล) 

√ 
(ปี59) 

√ 

4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการคําปรึกษาแนะนํา 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้
คําปรึกษาแนะนําและนําไปสู่การปฏิบัติ 

- √ 
(มิติคณุภาพ) 

- √ 

5. ร้อยละของหน่วยรับตรวจท่ีรายงานชี้แจงผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้
คําปรึกษาแนะนําและนําไปสู่การปฏิบัติ 

    

6. จํานวนนวัตกรรมหรืองานวิจัย 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตาม
ภารกิจ 

- - √ √ 

7. จํานวนงานวจิัยหรือนวัตกรรมที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตาม
ภารกิจ 

- -  - √ 

8. จํานวนคร้ังในการเผยแพร่และการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ 
เป้าประสงค์ท่ี 5 : ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ 

- -  - √ 
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ2557 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์

กรมฯ 

ตัวชี้วัด 
ตาม

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

9. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
เป้าประสงค์ท่ี 5 : ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ 

√ - -  √ 

10. จํานวนเครอืข่ายหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์ท่ี 6 :เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วย
รับตรวจมีประสิทธิภาพ 

- √ 
(เร่ิมปี59) 

(มิติประสิทธิผล) 

- √ 

11. ร้อยละของเครือข่ายหน่วยรับตรวจท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 6 :เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วย
รับตรวจมีประสิทธิภาพ 

- √ 
(เร่ิมปี59) 

(มิติประสิทธิผล) 

- √ 

12. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

13. ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและ
ฐานข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนแผนงานตามยุทธศาสตร์และคํา
รับรองการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาและเปิดให้บริการ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

14. ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

√ - - √ 

15. จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

15. จํานวนคร้ังในการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

16. จํานวนคร้ังในการให้บริการแก้ไขปัญหา 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

17. จํานวนหมวดท่ีได้พัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ2557 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์

กรมฯ 

ตัวชี้วัด 
ตาม

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 

18. ร้อยละกิจกรรม/มาตรการในแผนลดความเสี่ยงท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

19. จํานวนคร้ังในการให้ความรู้การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

20. ร้อยละในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายได้สําเร็จ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 :มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

- - - √ 

21. ร้อยละของความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ท่ี 8 :วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีเน้นการมีคุณธรรม/
จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- - - √ 

22. ร้อยละบุคคลากรสามารถปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย
ได้ผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ท่ี 8 :วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีเน้นการมีคุณธรรม/
จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- - - √ 

26. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการ 
เป้าประสงค์ท่ี 8 :วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีเน้นการมีคุณธรรม/
จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

√ √ 
มิติการพัฒนา

องค์กร) 

- √ 

27. ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน 
เป้าประสงค์ท่ี 9 : บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

- - √ √ 

28. ร้อยละบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายได้
ผลสัมฤทธ์ิ 
เป้าประสงค์ท่ี 9 : บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

- √ 
มิติการพัฒนา

องค์กร) 

- √ 

29. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามข้อกําหนด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การท่ีเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ท่ี 11:มีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- √ 
(มิติการพัฒนา

องค์กร) 

√ √ 

รวม 3 6 (ปี59เพ่ิมอีก3) 6 29 
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แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งปม. ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนงานการตรวจสอบประจําปี            
-เสนออนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี            
-ดําเนินการตรวจสอบ            
-สรุปผลการตรวจสอบ            
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ            
-อบรมระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ (เมื่อ28พย.56)            
-ตรวจสอบการจัดทําการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงรวมทั้งระบบควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ 

           

-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยรับตรวจ            
-สรุปผลประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ            
3.โครงการสร้างและปรับภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์            
-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์            
-ขออนุมัติโครงการ            
-พัฒนาเครื่องมือและวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์            
-ดําเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์            
-ประเมินผลโครงการ            
4.โครงการพัฒนาบุคลากร            
-เขียนและอนุมัติโครงการ            
-ประชุมสํารวจความต้องการและค้นหาช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร            
-จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้(KM)            
-ดําเนินการส่งบุคลากรไปอบรม            
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
-พิมพ์เอกสารองค์ความรู้            
-ประเมินและวิเคราะห์ผลโครงการ            
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แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งปม. ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการ KM            
-จัดทําแผนการจัดการความรู้            
-ประชุมชี้แจงและบ่งชี้องค์ความรู้ที่จําเป็น            
-ประชุมระดมสมองเพื่อสร้างและแสวงหาความรู้            
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดจัดเข้าระบบ            
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกลั่นกรองความรู้            
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าถึงและแลกเปลี่ยน            
-ประชุมถอดบทเรียนการนําความรู้ที่ผลิตขึ้นไปใช้งานเพื่อการเรียนรู้ และสรุปผล            
-จัดนิทรรศการความรู้เพื่อเผยแพร่ให้รางวัล            
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
-ประชุมกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์แผนงานด้าน IT ของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

           

-จัดทําและประกาศใช้นโยบายและพัฒนาระเบียบวิธีแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย  

           

-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน IT ของหน่วยงาน            
-ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางที่กําหนดทุกเดือน รายงานผู้บริหาร            
-สรุปประเมินโครงการ            
7. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร            
-เขียนและอนุมัติโครงการ            
-ประชุมกําหนดค่านิยม            
-ประชุมเชื่อมโยงค่านิยมสู่การกําหนดแผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร            
-จัดทําแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร            
-ดําเนินการตามแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร            
-ติดตามและสรุปผลโครงการ            
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แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งปม. ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการบุญและบาป(โครงการย่อยในโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร)            
-เขียนและอนุมัติโครงการ            
-ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่กําหนด            
-ติดตามสรุประเมินผลโครงการ            
9.โครงการสร้างความผาสุกในชีวิตทํางาน(โครงการย่อยในโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร)            
-เขียนและอนุมัติโครงการ            
-ดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่กําหนด            
-ติดตามสรุประเมินผลโครงการ            
10. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม            
-คัดเลือกหัวข้อในการวิจัย            
-เขียนและอนุมัติโครงการวิจัย            
-เขียนโครงร่างงานวิจัย            
-พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย            
-เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล            
-ประมวลผลและแปลผลการวิจัย            
-เขียนรายงานการวิจัย            
-จัดพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย            
11.โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน HA หรือ PMQA            
-เขียนและขออนุมัติโครงการ            
-จัดทําวิเคราะห์ทบทวนการนําองค์กร            
-จัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร            
-วิเคราะห์ลูกค้าและผู้รับบริการ            
-จัดทําแผนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบ IT รวมทั้งกระบวนการ KM            
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แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งปม. ผู้รับผิดชอบ 

-ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบภายใน            
-จัดทําแผนบริหารงานบุคคลและสํารวจความผาสกุของบุคลากรในหน่วยงาน            
-จัดระบบควบคุม-กํากับติดตามประเมินผลรายเดือน            
-จัดทําและสรุปผลการประเมินผลคํารับรองและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามแผน 4 ปีและแผน 
1 ปี รวมทั้งตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรายหน่วยงานและรายบุคคล 

           

-ประเมินสรุปผลโครงการ            
12.การเบิกจ่ายงบประมาณ            
-จัดระบบการรายงานติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายทุกเดือนรายงานในที่ประชุมประจําเดือนและรายงาน
ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

           

-ส่งรายงาน SAR ทุก 6/9/12 เดือน            
-สรุปประเมินผล            
13. มาตรการประหยัดพลังงาน            
-จัดทําระบบการควบคุม-กํากับการใช้รถยนต์และน้ํามันเชื้อเพลิง            
-ควบคุมติดตามประเมินผล รายเดือน            
-ส่งรายงาน SAR ทุก 6/9/12 เดือน            
-สรุปประเมินผล            
14. การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต            
-จัดทําแผนการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต            
-ดําเนินการตามแผน            
-ส่งรายงาน SAR ทุก 6/9/12 เดือน และสรุปประเมินผล            
15. โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ            
-เขียนและอนุมัติโครงการ            
-พัฒนาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล            
-ประมวลและวิเคราะห์ผล รวมทั้งเขียนรายงาน            
-เผยแพร่ผลความพึงพอใจ            
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