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กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
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ค าน า 
 

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดท าขึ้น
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
พ.ศ. 2559 ด้านการจัดการ Management ประเด็นท่ีใช้พิจารณา ประเด็นท่ี 7 กลยุทธ์ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน               
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดแผนกลยุทธ์ 
โดยมีการก าหนดปรัชญาในการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ตุลาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
                                                                   

ความเป็นมา        
                  ส านั ก งาน กิ จ ก ารสต รี แ ล ะสถาบั น ค รอบ ครั ว   ก ระท รว งก าร พั ฒ น าสั งคม แล ะ                                
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545               
พระราชกฤษฎีกาโอนการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง  
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานกิจการกิจการสตรีและ                  
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 
2545 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่อยู่ในโครงสร้างตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวฯ 
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนจากส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เป็น “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานกิจการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์              
พ.ศ. 2545  โดยออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน                
อยู่ภายใต้โครงสร้างตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ 
 
ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
                 ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คือ การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริม      
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี 
ผู้ แสดงออกที่ แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด  และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้ แก่                          
สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล                     
ในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ
การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  
 
การแบ่งส่วนราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง ได้แก่ 
 1) ส านักงานเลขานุการกรม 
 2) กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
 3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 4) กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
 5) กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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 อีกทั้ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน่วยงานที่อยู่ภูมิภาค 8 แห่ง ได้แก่ศูนย์เรียนรู้                  
การพัฒนาสตรีและครอบครัว  จ านวน 8 แห่ง ได้แก่  1) ศูนย์ เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัว                 
ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี   2) ศูนย์ เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล าปาง                      
3) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน                      
4)  ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  5) ศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา  6) ศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี  7) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย                   
8) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้กองคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ 

อ านาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราก าลังของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 อัตราก าลังบุคลากรทั้งสิ้น 4 อัตรา คือข้าราชการ จ านวน 4 อัตรา  

1) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 

2) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 2 ต าแหน่ง   
3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง (ถูกยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการ                   

ที่ส านักงานเลขานุการกรม)  
หมายเหตุ   ในปี งบประมาณ  2561 มี ลู กจ้ างประจ า  ปฏิบั ติ หน้ าที่ ราชการ  ณ                        
กลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา                      
 

บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

1. นางสาวลลิดา  แก้วสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
2. นางสาวร าไพ  ศรีสุข          ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
3. นางสาวชลธิสร  จินาวัน      ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
4. นายคฤหาสน์  ยงใจเพชร     ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 4   

 

ภารกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของ                
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การก ากับดูแล ของส่วนราชการ เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้                    
การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้               
กับส่วนราชการ  

ปรัชญา           โปร่งใส  เป็นกลาง ท างานเป็นทีม 
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วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  “เป็นหน่วยงานหลักในการให้
ค าปรึกษา เพ่ือส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน” 

พันธกิจ  
 1.  ตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหาร (ตามประเด็นการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นที่ 9 ก าหนดไว้) 
 2.  สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร 
 3.  ให้ค าปรึกษา/แนะน าแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
เป้าหมาย 
1. มีระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2. เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจให้ความเชื่อมั่น 
3. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง 

                                                                                                        
          โครงสร้างการจัดองค์กรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 1 

งานตรวจสอบภายใน งานธุรการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 2  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 
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การบริหารงบประมาณ   

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีการใช้จ่ายดังนี้ 

 
 
 

ล า
ดับ 

ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 104,000 ส าหรับ เดินทางไปราชการศูนย์ เรียนรู้             
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 2561 จ านวน 4 แห่ง 

2 ค่าฝึกอบรม                             40,000 ส าหรับการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 3 ท่าน และลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติหน้ าที่ ตรวจสอบภายใน จ านวน                    
1 ท่าน 

                   รวม 144,000  
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                                        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12                              

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

1 ) ส ร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และ พั ฒ น า
ศั กยภาพ  กลุ่ ม เป้ าหมาย  และ
เครือข่าย 
2) ผนึกก าลั งทางสังคมเพ่ือเป็น
กลไกในการพัฒนาสังคม 

1) ส่งเสริมให้สตรีมีความม่ันคงใน
ทุกมิต ิ
2 ) ส่ ง เส ริ ม ให้ ค ร อ บ ค รั ว มี                   
ความมั่นคงในทุกมิต ิ
3 ) ส่ ง เส ริ ม ค ว าม เส ม อ ภ าค
ระหว่างเพศ 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน  
              การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

เป้าประสงค์  
     ระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

กลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กลยุทธ์   พัฒนางานตรวจสอบภายในให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
นโยบายการบริหารงาน 

1. การบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อทราบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร และ                     
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม และกรอบคุณธรรม 

3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ                  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
วิสัยทัศน ์ : เป็นหน่วยงานหลักในการให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
ยุทธศาสตร์ของกรม                                                                                        
 
 
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

หน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมการตรวจสอบด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

มิติประสิทธิผล 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ 
 

มิติด้านประสิทธิภาพ 
 
 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

การตรวจสอบภายในเป็นตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วิสัยทัศน์ สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค (ของใหม่ ได้จากการประชุม

ระดมสมอง เมื่อเดือนธันวาคม 2559) ถามน้องแอม สนย.กยผ. 
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมองค์การให้มีระบบ

การตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
พันธกิจ      1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความ                       

เท่าเทียมระหว่างเพศ 
     2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศ                 
โดยก าเนิดและบุคคลในครอบครัว 
     3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
     4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว               
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 
     5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคมให้
กลุ่มเป้าหมาย 
     6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และ             
ด้านครอบครัว  

พันธกิจ 1.  ตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน  
ผลการด าเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร (ตามประเด็น
การประกันคุณภาพ ประเด็นที่ 9 ก าหนดไว้) 
2.  สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
3.  ให้ค าปรึกษา/แนะน าแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

ยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมให้สตรีมีความม่ันคงในทุกมิติ 
2. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงในทุกมิติ 
3. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบภายในเป็นตามมาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ 
ปีงบประมาณ 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน (เลขานุการ

คณะท างานควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
    

2. สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง (เลขานุการคณะท างานแผน
บริหารความเสี่ยง  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

    

3. ด้านการเงินและบัญชี (ส านักงานเลขานุการกรม)     
4. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ส านักงานเลขานุการกรม)     
5. ตรวจสอบการบริหาร (ระดับผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สค.) 
    

6. ตรวจสอบการเงิน การบัญช ีสวสัดิการ สค. (ส านักงานเลขานุการกรม)     
7. ตรวจสอบและรายงานผลการใช้สาธารณูปโภค (ส านักงาน

เลขานุการกรมและศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง) 
    

8. ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อ จัดจ้าง (ส านักงานเลขานุการกรม) 

    

9. ตรวจสอบสารสนเทศ เรื่อง การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
ภายใต้  เว็บไซต์ www.violence.in.th ประจ าปี งบประมาณ 
2559 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ 
ปีงบประมาณ 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
10. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กองส่งเสริม               

ความเสมอภาคระหว่างเพศ) 
    

11. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ                    
ส่วนราชการ (ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน) 

    

12. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้          
การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย) 

    

13. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้                
การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา                         
บรมราชินีนาถ  จังหวัดล าพูน) 

    

14. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้                
การพัฒนาสตรีและครอบครัวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
จังหวัดศรีสะเกษ) 

    

15. การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร (ศูนย์เรียนรู้                 
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงชลา) 
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กิจกรรม/ตัวช้ีวัด/ประเด็นคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
      

ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะทีห่น่วยรับ
ตรวจน าไปปฏิบัติ 

60 ด้านกระบวนการ 
ประเด็นที่ 16 การติดตามผล
การตรวจสอบ 

กิจกรรม  
1. จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
2. ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
3. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อ
ผู้รับบริการ  

10 ด้านการก ากับดูแล 
ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและ             
สายการรายงาน 
- มีการส ารวจการปฏิบัติตาม

กรอบคุณธรรมของ ตสน.
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

-                                                                                     
กิจกรรม   ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2561 
      

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ด าเนินการส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ด้านบุคลากร 
ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
- สรุปข้อตรวจพบกับหน่วย

รับตรวจ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

   แผนการตรวจสอบและ
แผนการปฏิบัติงาน 

- มีการบ่งชี้โอกาสหรือความ
เสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ื อลด โอกาสที่ จ ะ เกิ ด
ความเสี่ยง 
ด้านการจัดการ 
ประเด็นที่ 9 การวางแผน
การตรวจสอบ 

- มีองค์ประกอบครบถ้วน 
- สอดคล้องกับนโยบายของ

หัวหน้าส่วนราชการ 
- แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ครอบคลุมประเภทงานให้
ความเชื่อมั่น 
ประเด็นที่ 11 การรายงาน
สรุป ผลการป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

   ด้านกระบวนการ 
ประเด็นที่  12 การปฏิบัติงาน
ครอบคลุมกระบวนการก ากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ ยง 
และการควบคุม 
ประเด็นที่ 13 การวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ประเด็นที่  14 การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม 
ประเด็นที่ 15 การรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

กิจกรรม รณรงค์ให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ลดการใช้
พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย จัดการการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานประหยัด
พลังงานของหน่วยงาน 

5 - 

 
กิจกรรม  จัดท าคู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือ
กระบวนการหลักของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 
10 

ด้านการจัดการ 
ประเด็นที่  10 นโยบาย คู่มือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ก า ร
ประสานงาน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าน้ าหนัก ประเด็นการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

กิจกรรม  การจัดการความรู้ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 
 

10 ด้านบุคลากร 
ป ร ะ เด็ น ที่  6  ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
การศึกษาหาความรู้และน ามา
จั ด ก ารคว าม รู้ ภ าย ใน กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน 
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การวิเคราะห์ SWOT  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรมีมนุษยส์ัมพันธ์ในการติดต่อประสานกับหน่วยรับตรวจ  
2. บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน  
3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
4. เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรขาดความทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบางด้าน  
2. บุคลากรบางคนขาดเทคนิคในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ  
3. งานให้ค าปรึกษายังไม่เป็นระบบ 
 

โอกาส( Opportunity)  
1. นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความส าคัญความโปร่งใส  
2. หน่วยงานภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน 
4. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน  
 
 

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threat) 
1. ระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อาจท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ทัน เช่น ระบบ GFMIS และ e- GP เป็นต้น 
2. การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
3. หน่วยงานภายในกรมยังไม่รู้บทบาทภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 


