


อธิบดีกรมธุรกิจพลงังานอนมุัติแผนการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ตามบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน๐๔๐๑/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

๑.๑ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และทรัยากรที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด อันจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน 

๑.๒ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามที่ กฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด 

๒.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๒.๑ เพื่อตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน มี

ความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กําหนด 

ทั้งจากภายในส่วนราชการและภายนอกส่วนราชการ 

๒.๒ เพื่อให้การดําเนินงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และคุ้มค่า 

๒.๓ เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลในรายงานการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันเวลา 

เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๒.๔ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๕ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ว่ามีเพียงพอ

และเหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งให้ปฏิบัติตามหนังสือแนบทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

๒.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถ

พิจารณาส่ังการให้มีการแกไ้ขปัญหาได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 



 

อธิบดีกรมธุรกิจพลงังานอนมุัติแผนการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ตามบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน๐๔๐๑/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

๒ 

 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ๓.๑ หน่วยรับตรวจ 

   หน่วยงานในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน 

  ๓.๒ เรื่องท่ีจะตรวจสอบ / สอบทาน 

   (๑) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วย

รับตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ หรือไม่ 
   (๒) ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี มุ่งเน้นความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ การเบิกจ่าย
ของการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๓) ตรวจสอบด้านการพัสดุ มุ่งเน้นการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ของหน่วย
รับตรวจ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ประโยชนไ์ด้เต็มประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ 
   (๔) ตรวจสอบการดําเนินงาน ตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ เพื่อประเมินผลความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า มีปัจจัยใดที่เป็นโอกาส หรือความเสี่ยง ที่จะทําให้
โครงการประสบผลสําเร็จหรือไม่อย่างไร 
   (๕) ตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (๖) ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ถูกต้อง มีระบบควบคุม
ภายในที่ดี 

(รายละเอียดขอบเขตและกําหนดเวลาการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ปรากฏตามแนบท้าย) 

  ๓.๓ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ดํารงตําแหน่งหรือได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ 
 ๔.๑ นางนงนุช  บุญมา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 ๔.๒  น.ส.สุวรรณา  บุราดร  พนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๓ น.ส.สุภาภรณ์  สังฆจันทร์ ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน  



 

อธิบดีกรมธุรกิจพลงังานอนมุัติแผนการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ตามบันทึกข้อความ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน๐๔๐๑/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

๓ 

๕. จํานวนวันท่ีใช้ในการตรวจสอบภายใน 

 จํานวนวันทั้งหมด (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)   *๒๔๗ วันทําการ 

 หัก อบรมโครงการ CGIA หลักสูตรบังคับ   ๒๐ วัน 

  อบรม/สัมมนา ทั่วไป     ๑๐ วัน 

  ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ปีละ ๓๐ ครั้ง ๆ ละ ๑/๒ วัน ๑๕ วัน 

  ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ      ๖ วัน 

  ประชุมกระทรวง/ส่วนราชการอื่น ๆ    ๗ วัน 

  วันลาพักผ่อน      ๑๕ วัน 

    รวม            ๗๓ วันทําการ 

 จํานวนวันที่เหลือสําหรับใช้ในการตรวจสอบภายใน     ๑๗๔ วันทําการ 

 จํานวนบุคลากร  (นางนงนุช บุญมา น.ส.สุวรรณา บุราดร น.ส.สุภาภรณ์ สังฆจันทร์)   ๓ คน 

* วันทําการ  

ต.ค. ๕๔ = ๒๐ วัน พ.ย. ๕๔ = ๒๒ วัน ธ.ค. ๕๔ = ๒๐ วัน ม.ค. ๕๕ = ๒๑ วัน ก.พ. ๕๕ = ๒๑ วัน มี.ค. ๕๕ = ๒๑ วัน 

เม.ย. ๕๕ = ๒๐ วัน พ.ค. ๕๕ = ๒๒ วัน มิ.ย. ๕๕ = ๒๐ วัน ก.ค. ๕๕ = ๒๒ วัน ส.ค. ๕๕ = ๒๐ วัน ก.ย. ๕๕ = ๒๐ วัน 

 

๖. ประมาณการงบประมาณใช้ในการตรวจสอบภายใน 

 ๖.๑ อบรมโครงการ CGIA หลักสูตรบังคับ    ๑๕,๓๐๐ บาท 

 ๖.๒ อบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง       ๘,๐๐๐ บาท 

 ๖.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง       ๗,๒๐๐ บาท 

 ๖.๔ ค่าที่พัก        ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ๖.๕ ค่าพาหนะ       ๒๗,๐๐๐ บาท 

    รวม      ๖๙,๕๐๐ บาท  

     (ลงช่ือ)............นงนุช บุญมา.................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

           (นางนงนุช บุญมา) 

     ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

     (ลงช่ือ).........วีระพล จิรประดิษฐกุล..........ผู้อนุมัติ 

      (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 

        อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน   



แนบ.....

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

๑ โครงการปั๊มคุณภาพปลอดภัยน่าใช้บริการ (O) สธน. ๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย.

 ๒๕๕๔

๑ ครั้ง - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานและเป้าหมาย 

ของแผนงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนการ

ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 และธรรมาภิบาล ตามนโยบายที่กําหนด อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

O นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๒ การจัดซื้อเครื่องหาปริมาณโอเลฟินในน้ํามัน

เบนซิน จํานวน ๑ เครื่อง (C)

สคน. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ -

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕

๑ ครั้ง - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม 

- การดําเนินการมีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต

 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของแผนงบประมาณ

C นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๓ การเงินการบัญชี (F)

 - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

 - ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ

สบก. ๑ ก.พ. - ๓๐ 

เม.ย. ๕๕

๑ ครั้ง - การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

- การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน

- ผลการดําเนินงานโครงการ

- มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

F นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําปี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจกระทรวง
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ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

๔ การใช้รถราชการ (C) ทุกหน่วยงาน

(สบก., สพพ.

สธช., สธก.

สธน., สคน.

สบส., สบย.)

๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.

๒๕๕๕

๑ ครั้ง - เพื่อตรวจสอบการใช้รถราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจ

- การประเมินการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงว่ามีการ

วางแผนไว้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

- มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

C นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๕ โครงการฝึกอบรมพัฒนาช่างผู้ชํานาญการ

ในการดัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (O)

สพพ. ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.

๒๕๕๕

๑ ครั้ง  -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม

O นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๖ ติดตามการดําเนินการด้านการเงินการบัญชี

ตามข้อเสนอแนะและข้อตรวจพบ ตามแผนการ

ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สบก. ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ -

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ทุก ๒ เดือน - ผลการดําเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะ

- มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กิจกรรมตามระเบียบ คตง. พ.ศ.2544 ข้อ 6

๗ การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของกลุ่ม  

ตรวจสอบภายใน (Control Self-Assessment)

ตสน. ๑ - ๑๕ ต.ค.

 ๒๕๕๔

๑   - เพื่อประเมินงานกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในว่า

มีการออกแบบควบคุมภายในให้เหมาะสม ส่งเสริม

ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานสําเร็จจัดทํา

รายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ

C นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์
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ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

๘ สอบทานเอกสารการประเมินผลการควบคุม

ภายในของหน่วยงานในสังกัด (Independent 

Assessment)

(๗ สํานัก ๑ สถาบัน)

ทุกหน่วย

งานย่อย

๑ - ๑๐ ต.ค.

๒๕๕๔

๑ ๑. เพื่อให้ทราบผลการประเมินการควบคุมภายใน

ของหน่วยรับตรวจย่อยว่ามีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงที่กําหนดไว้และมี

การทบทวนกิจกรรมหรือกระบวนงานให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับ

ตรวจย่อยทุกหน่วยงาน มีกิจกรรมการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

มาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด

๓. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การ

ปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ

สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ

C นงนุช

สุวรรณา
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ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

๙ จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกรมธุรกิจพลังงาน โดยผู้

ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

ตสน. ๑๑ - ๑๕ ต.ค.

๒๕๕๔

๑  - เพื่อติดตามผลการสอบทานการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของ ธพ. ให้มีการ

พัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุม

ภายในที่ คตง. กําหนดไว้ให้ถูกต้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนว

ทางแกไ้ขปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

C นงนุช

สุวรรณา

๑๐ รายงานผลการตรวจพบที่สําคัญต่อสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

ตสน. ภายใน ๑๕ วัน

นับจากวันที่ได้

รายงานต่อผู้รับตรวจ

จํานวน

กิจกรรม

ที่ตรวจพบ

 - เพื่อติดตามผลการสอบทานการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของ ธพ. ให้มีการ

พัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุม

ภายในที่ คตง. กําหนดไว้ให้ถูกต้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนว

ทางแกไ้ขปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

C นงนุช

สุวรรณา

๑๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ส่งให้ คตป. 

กระทรวง

๑. รอบ ๖ เดือน

๒. รอบ ๑๒ เดือน

ตสน. ๑ - ๑๕ เม.ย.

๑๖ ก.ย. - ๑๐ 

ต.ค. ๒๕๕๕

๒  - เพื่อรายงานผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม

แผนการตรวจสอบภายในและเพื่อช่วยให้ คตป.

กระทรวง มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

พลังงาน

นงนุช

สุวรรณา
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ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

๑๒ การประสานงานกับสํานักบริหารยุทธศาสตร์และ

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ ในการส่งเอกสารและ

เตรียมเอกสาร เพื่อสอบทานของ คตป.

๑. แบบสอบถามเพื่อสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานทางด้านการเงิน

๒. แบบประเมินการสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานด้านการเงิน

ตสน. ๑ - ๑๐

ต.ค..  ๒๕๕๔

๑  - เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส่วนราชการและ

ระเบียบที่กําหนด

C สุวรรณา

สุภาภรณ์

๑๓ จัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปี ๒๕๕๕

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒. แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยงทุกหน่วยงาน

๓. การประเมินความเสี่ยงจากเกณฑ์และปัจจัย

ความเสี่ยง

๔. การจัดลําดับความเสี่ยง

๕. เสนอแผนการตรวจเพื่อหน่วยรับตรวจอนุมัติ

ตสน. ๑๖ ส.ค. -

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕

๑  - เพื่อรายงานผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม

แผนกาตรวจสอบภายใน และเพื่อช่วยให้ คตป.  

กระทรวงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ

กิจกรรมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

หน้า 5/6 



ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กิจกรรมสนับสนุน

๑๔ การเผยแพร่ข้อมูล ข้อเสนอแนะ กฎหมาย 

ระเบียบ เพื่อปรับปรุงข้อมุลหน้า Website ของ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตสน. ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ -

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

 - เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข

ปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ให้มีการ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

นงนุช

* ประเภทการตรวจสอบ

O  (Operation Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน

F  (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

C  (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
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แนบ....

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปั๊มคุณภาพปลอดภัยน่าใช้บริการ (O) สธน. ๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย.

 ๒๕๕๔

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๔๒

๒ การจัดซื้อเครื่องหาปริมาณโอเลฟินในน้ํามัน

เบนซิน จํานวน ๑ เครื่อง (C)

สคน. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ -

๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๔๑

๓ การเงินการบัญชี (F)

 - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร

 - ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ

สบก. ๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย.

 ๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๓๑

๒๘

๔ การใช้รถราชการ (C) ทุกหน่วยงาน

(สบก., สพพ.

สธช., สธก.

สธน., สคน.

สบส., สบย.)

๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.

๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๔๒

๕ โครงการฝึกอบรมพัฒนาช่างผู้ชํานาญการ

ในการดัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (O)

สพพ. ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.

๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๔๒

กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําปี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจกระทรวง

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
กิจกรรม

หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ จํานวนวัน:คน

(Man-Day)
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แนบ....

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
กิจกรรม

หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ จํานวนวัน:คน

(Man-Day)

๖ ติดตามการดําเนินการด้านการเงินการบัญชี

ตามข้อเสนอแนะและข้อตรวจพบ ตามแผนการ

ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สบก. ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ -

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๒๐

๗ การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน (Control Self-Assessment)

ตสน. ๑ - ๑๕ ต.ค.

 ๒๕๕๔

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๙

๘ สอบทานเอกสารการประเมินผลการควบคุม

ภายในของหน่วยงานในสังกัด (Independent 

Assessment)

(๗ สํานัก ๑ สถาบัน)

ทุกหน่วย งานย่อย ๑ - ๑๐ ต.ค.

๒๕๕๔

นงนุช

สุวรรณา

๖

๙ จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกรมธุรกิจพลังงาน โดยผู้

ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

ตสน. ๑๑ - ๑๕ ต.ค.

๒๕๕๔

นงนุช

สุวรรณา

๓

๑๐ รายงานผลการตรวจพบที่สําคัญต่อสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

ตสน. ภายใน ๑๕ วัน

นับจากวันที่ได้

รายงานต่อผู้รับ

ตรวจ

นงนุช

สุวรรณา

๑๐

กิจกรรมตามระเบียบ คตง. พ.ศ.2544 ข้อ 6

หน้า 2/4



แนบ....

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
กิจกรรม

หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ จํานวนวัน:คน

(Man-Day)

๑๑ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ส่งให้ คตป. 

กระทรวง

๑. รอบ ๖ เดือน

๒. รอบ ๑๒ เดือน

ตสน. ๑ - ๑๕ เม.ย.

๑๖ ก.ย. - ๑๐ 

ต.ค. ๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

๘

๑๗

๑๒ การประสานงานกับสํานักบริหารยุทธศาสตร์

และกลุ่มพัฒนาระบบราชการ ในการส่งเอกสาร

และเตรียมเอกสาร เพื่อสอบทานของ คตป.

๑. แบบสอบถามเพื่อสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานทางด้านการเงิน

๒. แบบประเมินการสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานด้านการเงิน

ตสน. ๑ - ๑๐

ต.ค..  ๒๕๕๔

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๑๕

๑๓ จัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปี ๒๕๕๕

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒. แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยงทุกหน่วยงาน

๓. การประเมินความเสี่ยงจากเกณฑ์และปัจจัย

ความเสี่ยง

๔. การจัดลําดับความเสี่ยง

๕. เสนอแผนการตรวจเพื่อหน่วยรับตรวจอนุมัติ

ตสน. ๑๖ ส.ค. -

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕

นงนุช

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๒๙

กิจกรรมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ
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แนบ....

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
กิจกรรม

หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ จํานวนวัน:คน

(Man-Day)

๑๔ การเผยแพร่ข้อมูล ข้อเสนอแนะ กฎหมาย ระเบียบ เพื่อปรับปรุงข้อมุลหน้า ตสน. ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ -

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

นงนุช ๕

กิจกรรมสนับสนุน
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