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ค ำน ำ 

 แนวทางหรือคู่มือการตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน แต่ละกิจกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมจะมีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานขึ้น เพ่ือให้ผลงานตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เก่ียวข้อง และให้มั่นใจว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน  
การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับดูแล
ที่ดี รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 

 การจัดท าแนวทางการตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน และเพ่ือเผยแพร่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการตรวจสอบ รวมทั้ง
ประเด็นที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทาง 
การตรวจสอบฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมธุรกิจพลังงาน 

มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สำรบัญ 

 เรื่อง            หน้ำ 

บทที่ ๑  ความเป็นมาของการเขียนแนวทางการตรวจสอบ 
  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน      ๑ – ๒ 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน    ๑ 
  ที่มาของการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ     ๑ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ    ๒ 
  ความหมาย        ๒ 
บทที่ ๒  การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)    ๓ – ๑๑ 
  ความหมาย        ๓ 
  วัตถุประสงค์        ๓ 
  ประโยชน์        ๓ 
  ข้อควรค านึงถึงในการวางแผนปฏิบัติงาน     ๔ 
  รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน      ๕ 
  ตัวอย่างการจัดท าแผนปฏิบัติงาน      ๘ 
บทที่ ๓  วิธีการตรวจสอบ         ๑๒ – ๑๗ 
  วิธีการตรวจสอบรายได้และสัญญาเงินกู้     ๑๒ 
  วิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่าย       ๑๓ 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของสมุดรายวันเงินรับสมุดรายวันเงินจ่าย 
และสมุดรายวันทั่วไป       ๑๔ 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องรายงานทางการเงิน    ๑๕ 
วิธีการตรวจสอบการควบคุมภายใน     ๑๖ 
การสรุปข้อตรวจพบในกระดาษท าการ     ๑๖ 
สรุปข้อตรวจพบเพ่ือแจ้งหน่วยรับตรวจ     ๑๗ 

บทที่ ๔  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ      ๑๘ – ๒๓ 
  ขั้นตอนการจัดท ารายงาน       ๑๘ 
  ตัวอย่างรูปแบบการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ    ๒๐ 
  การติดตามผล        ๒๓ 
  สรุปขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานโดยรวม ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑  
ควำมเป็นมำของกำรเขียนแนวทำงกำรตรวจสอบ 

กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำน  

๑. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำน 
 ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ 
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ข้อ ๖ ระบุว่า “ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการริเริ่ม 
ด าเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ” และย่อหน้าสองระบุว่า 
“สวัสดิการภายในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
นั้น และให้น าบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการตาม
กฎหมายเฉพาะนั้นโดยอนุโลม ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้น” และหมวด ๔ ศูนย์ประสาน 
การจัดสวัสดิการข้าราชการ ข้อ ๓๗ ระบุว่า “ส่วนราชการใดที่ยังไม่ได้จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการให้
ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
(ประกาศใช้ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗) 

กรมธุรกิจพลังงานได้ด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการขึ้น ในปี พ .ศ. ๒๕๔๘ โดย 
เงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน เป็นเงินที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ ให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการเงินสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจ าเป็น ด าเนินการจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมหรือโดยทั่วไปของสมาชิก และด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 สมาชิกสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
  (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานที่กรมธุรกิจพลังงาน 
  (๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้รับจ้างเหมาบริการที่
ปฏิบัติงานที่กรมธุรกิจพลังงาน 
  (๓) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญซึ่งเกษียณอายุราชการจากกรมธุรกิจพลังงาน 
 การจัดสวัสดิการภายในกรมธุรกิจพลังงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ กองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงานและโครงการเงินกู้สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) กองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน มีรายได้หลักจากการแข่งขันกอล์ฟ รายได้ดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารและรายได้อ่ืน 
  (๒) โครงการเงินกู้สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน มีรายได้จากเงินท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกรม
จัดสรรให้ ดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากการด าเนินงาน และรายได้อ่ืนๆ ซึ่งดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่จะได้มาจาก
การกู้สามัญปกติของสมาชิก ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการที่
ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

๒. ที่มำของกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีค าสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๑๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการสวัสดิการ เหรัญญิกสวัสดิการ ผู้มีอ านาจจ่ายหรือถอนเงิน และผู้สอบบัญชี โดยให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินในสวัสดิการกรมธุรกิจ  
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า 5   



พลังงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน เป็นปีแรก
และจะก าหนดให้อยู่ในแผนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  

เนื่องจากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย การบันทึกบัญชี และการจัดท างบการเงิน ว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และการด าเนินงานของสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึง
เห็นว่าควรมีแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้ทราบถึง หลักเกณฑ์ วิธีการในการตรวจสอบเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบ 
 กิจกรรมการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละปีงบประมาณจะมี 
การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยจะวิเคราะห์ความเสี่ยง จากโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักและ 
การบริหารจัดการที่ได้รับงบประมาณสูง หรือจากนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งกิจกรรมที่กรมบัญชีกลางก าหนด
มาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี   

เพ่ือให้การตรวจสอบกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบฉบับนี้ขึ้น และ ให้
บุคลากรภายในกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ภายในหน่วยงานกรม
ธุรกิจพลังงาน 

๔. ควำมหมำย  
 กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดท าขึ้นในช่วงระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจจะอยู่ในรูปของ ตาราง การวิเคราะห์ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่มีการจัดท าขึ้น 
เพ่ือใช้บันทึก สรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการตรวจสอบภายใน 
 Work sheet (WP) หรือกระดาษท าการ = แบบฟอร์มที่ใช้ในการสรุปข้อตรวจพบ 

WP_๕๘_๑_๑_๑/๓ หมายถึง     WP = กระดาษท าการ         
    ๕๘ = ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

         ๑ = กิจกรรมการตรวจสอบที่ ๑ 
         ๑ = ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ 
         ๑/๓= กระดาษท าการมีจ านวน ๓ หน้า 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๒   



บทที่ ๒ 
กำรวำงแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) 

กลุ่มตรวจสอบภายในจะต้องด าเนินการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ก่อนที่จะมีการวางแผน  
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการวางแผนการตรวจสอบประจ าปีจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นการเริ่มต้นของขั้นตอน  
ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรม ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนด สรุปได้ว่าการวางแผนที่ดีจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผน 
การตรวจสอบ นอกจากจะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานแล้วยังเพ่ือแสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยรับตรวจ 

๑. ควำมหมำย 
แผนปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท า

ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจสอบใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ ก าหนดขอบเขต ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงาน เป็นรายละเอียดของงานทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ
ก าหนดว่ากิจกรรมใดๆ ที่ได้รับมอบหมายควรจะมีประเด็นการตรวจสอบใด ด้วยวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
อะไรบ้าง ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด รวมทั้งวิธีการตรวจสอบว่าจะ
ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างไร เพ่ือให้ได้หลักฐานครบถ้วน เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจากการประเมินระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินความเสี่ยงเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้ครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ อันจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑ เพ่ือให้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ๒.๒ เพ่ือใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๓. ประโยชน์ 
 ๓.๑ ช่วยในการมอบหมายงานตรวจสอบ ในแผนการปฏิบัติงานจะก าหนดวิธีการตรวจสอบไว้อย่าง
ละเอียดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจสอบที่มีความยากง่ายต่างกัน และมีปริมาณงานตรวจสอบไม่
เท่ากัน ดังนั้น จึงอาจใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการก าหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในคนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องอะไร ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๓   
 



 ๓.๒ ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา ในแผนปฏิบัติงานจะก าหนดขั้นตอน
การตรวจสอบของกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบเอาไว้ล่วงหน้า ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบขั้นตอน  
การตรวจสอบ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 ๓.๓ ช่วยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในสามารถใช้แผนการ
ปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด พร้อมทั้งสอบทานด้วยว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว มีผลการตรวจสอบโดยสรุปอย่างไร มีจุด
ใดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ หรือควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง 
 ๓.๔ เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานถือเป็นกระดาษท าการอย่างหนึ่งของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานโดยระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม่ 
 ๓.๕ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป การตรวจสอบแต่ละกิจกรรม ผู้ตรวจสอบ
สามารถน าแผนการปฏิบัติงานครั้งก่อนมาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบปีปัจจุบัน และเมื่อ
ด าเนินการตรวจสอบไปแล้ว อาจพบว่ายังมีปัญหาหรือรายละเอียดบางอย่างไม่ถูกต้อง ก็สามารถน าแผน 
การปฏิบัติงานเดิมมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสมบูรณ์และเหมาะสมกับงานตรวจสอบครั้ง
ต่อไป 

๔. ข้อควรค ำนึงถึงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญๆ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในทั้งในด้านหลักประกันและการให้ค าปรึกษา  
ผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ควรค านึงถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เช่นเดียวกับการวางแผนการตรวจสอบ แต่จะเน้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  
ที่จะตรวจสอบ 
 ๔.๒ วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนปฏิบัติงานจะก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ดังนั้นเพ่ือให้
การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็น
การตรวจสอบที่ก าหนด จึงควรพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ ว่าจะตรวจสอบเพ่ือให้ทราบในเรื่องใด รวมถึงมีประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะทดสอบ
มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมต่อไป 
  ๔.๒.๒ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
 ๔.๓ วิธีการตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม โดยมุ่งเน้นตาม
ประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงควรค านึงถึงเรื่องดังนี้ 
  ๔.๓.๑ ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
  ๔.๓.๒ ควรก าหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน และได้มาซึ่งหลักฐานที่
ต้องการและเพียงพอต่อการแสดงความเห็นไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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  ๔.๓.๓ ควรก าหนดโดยค านึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ 
อัตราก าลัง ระยะเวลา และงบประมาณ ซึ่งจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบที่ก าหนดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ 

เมื่อแผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
ควรมอบหมายงานตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจใดและกิจกรรมใดควรให้ผู้ตรวจสอบคนใดรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
งานให้ค าปรึกษา โดยควรท าเป็นหลักฐานการมอบหมายงานและแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบพร้อมขอบเขต
ที่ควรด าเนินการ และผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบภายใน ซึ่งควรจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าและควรได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ มตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๕. รำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน  
๕.๑ ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑.๑ หน่วยรับตรวจ กิจกรรมและประเด็นการตรวจสอบ ควรก าหนดว่าเป็นแผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบในกิจกรรมใด ณ หน่วยรับตรวจใด และมีประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 ๕.๑.๒ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดว่าประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดนั้น จะ

ตรวจสอบโดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งควรก าหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 ๕.๑.๓ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรก าหนดปริมาณงานที่จะท าการทดสอบหรือตรวจสอบ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งควรก าหนดให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 

 ๕.๑.๔ แนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจนและเพียงพอ โดยควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งก าหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้
การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นที่ควร
ตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญที่ได้จากการส ารวจข้อมูล การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

 ๕.๑.๕ ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรก าหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
และระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบ้าง 
รวมทั้งจะใช้เวลาในการตรวจสอบกี่วัน 

 ๕.๑.๖ สรุปผลการตรวจสอบ ควรบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น 
การตรวจสอบที่ส าคัญๆ พร้อมระบุรหัสกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบเพ่ือสะดวกในการอ้างอิง
และค้นหากระดาษท าการเมื่อต้องการหาข้อมูลการตรวจสอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
และผู้สอบทานพร้อมทั้งวันที่ ที่ตรวจสอบหรือสอบทานไว้ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและ
ผู้สอบทาน ซึ่งหากต้องการข้อมูลการตรวจสอบเพิ่มเติมจะได้สอบถามกับผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานต่อไป ทั้งนี้ 
สรุปผลการตรวจสอบ ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและวันที่ที่ตรวจสอบ รวมทั้งลายมือชื่อผู้สอบทานและวันที่ที่สอบ
ทาน จะบันทึกภายหลังจากท่ีได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

๕.๒ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและควรมีลักษณะยืดหยุ่น 
โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงานควรผ่าน  
การสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานมีวิธีการดังนี้ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๕   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๒.๑ ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ เมื่อหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในมอบหมายงาน

ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะน ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาวางแผน  
การปฏิบัติงาน โดยในเบื้องต้นจะก าหนดประเด็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมที่จะตรวจสอบมีประเด็นใดบ้างที่
เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดประเด็น 
การตรวจสอบ ดังนี้ 

  ๑) ส ารวจและรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายงาน
ให้ตรวจสอบ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเองและที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินเอง สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ารวจได้ 

๒) บันทึกข้อมูล จัดท าแผนภาพ (flow chart) การปฏิบัติงานพร้อมสอบทาน 
การปฏิบัติงานตามแผนภาพที่จัดท าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ส ารวจได้ 

  ๓) สรุปผลการส ารวจเพ่ือก าหนดประเด็น ประเด็นส าคัญที่ควรตรวจสอบใน
รายละเอียด รวมทั้งประเด็นที่ไม่ควรตรวจสอบต่อหรือควรยุติ พร้อมเหตุผลประกอบ เช่น เรื่องที่ลด
ความส าคัญ เรื่องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เรื่องที่ไม่คุ้มค่าต่อการตรวจสอบ หรือเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบ
ได้ เป็นต้น 

๕.๒.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ เมือ่ได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว ล าดับต่อไปผู้ตรวจสอบภายใน
จะก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด โดยเน้นเรื่องการระบุ
และประเมินความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะสอบทาน รวมทั้ ง
ค านึงถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแผนการปฏิบัติงาน ควรก าหนดให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบในแผน เช่น 

 ๑) ประเด็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดของการด าเนินงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๖   

ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏบิัติงำน 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ก าหนดประเด็น
การตรวจอบ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ก าหนด

วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ก าหนดขอบเขต
การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๔ 
ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติงาน 

๑) ส ารวจและ
รวมรวมข้อมูล 
๒) บันทึกขอ้มูล 
๓) สรุปผลการ
ส ารวจเพื่อ
ก าหนดประเด็น 

ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานตรวจ 
สอบให้ครอบ 
คลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ก าหนดปริมาณ
รายการ งานที่จะ
ตรวจสอบให้
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนด
รายละเอียด 
ขั้นตอน วธิีการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 



 ๒) ประเด็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนด 
ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่
หน่วยงานถือปฏิบัติ 

 ๓) ประเด็นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ควรก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความครบถ้วน ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ 

๕.๒.๓ ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานแล้ว  
ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดเพื่อให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไรเป็นจ านวนเท่าใด โดยควร
ก าหนดปริมาณรายการหรืองานที่จะตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร 
และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน หรือที่ใช้เงินงบประมาณสูง หรือมีปัญหา
หรือความเสี่ยงในการด าเนินงาน ซึ่งควรให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด และก าหนดขอบเขต
การปฏิบัติงาน ต้องค านึงถึงทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่จะใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น 

  ๑) จ านวนและความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ควร
ก าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงานที่จะตรวจสอบ หรือหากผู้ตรวจสอบ
ภายในยังไม่มีความรู้ในการตรวจสอบกิจกรรมนั้นๆ ก็ควรเข้ารับการฝึกอบรม หรืออาจพิจารณาใช้ผู้ตรวจสอบ
ภายในจากแหล่งภายนอกแทนในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  ๒) ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

  ๓) งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณการตรวจสอบ
ที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

 ๕.๒.๔ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ควรก าหนดให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ
มีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามไว้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด โดยจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด และควรก าหนดให้ได้ข้อตรวจพบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานและข้อเท็จจริงใน ๕ เรื่อง 

  ๑) หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ 
หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้มีอะไรบ้าง 

  ๒) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) สภาพการด าเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
  ๓) ผลกระทบ (Effects) ผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น จาก

การด าเนินงานมีอย่างไรบ้าง 
  ๔) สาเหตุ (Cause) สาเหตุส าคัญที่ท าให้สภาพการด าเนินงานจริงแตกต่างจากกฎหมาย  
  ๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็น 

ไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ หรือให้มีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบสาระส าคัญและรายละเอียดของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะระบุเทคนิคการตรวจสอบเพ่ือบันทึกข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การสุ่มตัวอย่ าง  
การตรวจนับ การยืนยันยอด การตรวจสอบเอกสาร การค านวณ การตรวจสอบการผ่านรายการ การตรวจสอบ
หารายการผิดปกติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การสอบถาม  
การสังเกตการณ์ การสอบทาน และการประเมินผล เป็นต้น 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๗   



๕.๓ การเสนอแผนการปฏิบัติงาน  เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ควรเสนอให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
พิจารณาเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือพิจารณาว่าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความครอบคลุม
และเหมาะสมรวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบที่ก าหนด การเสนอแผนการปฏิบัติงาน
ควรเสนอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามแผนซึ่งควรเสนอโดยเร็วเนื่องจากหากต้องปรับปรุงแก้ไขก็สามารถ 
ด าเนินการได้ทันก่อนทีจ่ะเริ่มปฏิบัติงาน 

๕.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตรวจสอบเมื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ยังไม่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรน าแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบั ติงานตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
๖. ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

แผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) 
กำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕xx 

หน่วยรับตรวจ : ส านักบริหารกลาง (สบก.) 
ประเภทการตรวจสอบ : การตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี (Financial Audit) 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕xx 
ประเด็นที่ตรวจสอบ  
  ๑. ตรวจสอบรายได้และสัญญาเงินกู ้
  ๒. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
  ๓. ตรวจสอบสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป 
  ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
  ๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
  ๑. เพ่ือให้ทราบว่าการขอกู้เงินสวัสดิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบสวัสดิการกรม
ธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามระเบียบฯ 
  ๓. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าบัญชีมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
  ๔. เพ่ือให้ทราบว่ารายงานการเงินมีรายละเอียดถูกต้อง 
  ๕. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดการกองทุนเงินสวัสดิการมีการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ
สวัสดิการว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๔ การบัญชี ที่
ก าหนดไว้ 
ขอบเขตในการตรวจสอบ 

ตรวจสอบรายได้และเอกสารหลักฐานของผู้กู้และผู้ค้ าประกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป การจัดท า
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๘   



สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
สอบทานระบบควบคุมภายในว่ามีการก าหนดการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบ 
 แฟ้มเอกสารการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานการเงิน  และเอกสาร
หลักฐานการกู้เงินสวัสดิการประจ าปีของกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน และสอบถาม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ     
 ๑.  นางสาวจารุวรรณ   ปรีชาเดช  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน     

  ๒.  นางสาวสุกัญญา   เหล็มนุ้ย  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
  ๓. นางสาวณัฐวรรณ   อ่อนวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบทาน : นางสาวจารุวรรณ   ปรีชาเดช   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ : 
ประเด็นที่ ๑ : ตรวจสอบรายได้และสัญญาเงินกู้ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการขอกู้เงินสวัสดิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบสวสัดิการกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วิธีกำรตรวจสอบ เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/
ผู้รับผิดชอบ 

รหัสกระดำษ
ท ำกำร 

๑. ตรวจรายได้และสัญญาเงินกู้ 
     ๑ .๑ รายได้ จ ากการแข่ งขั น
กอล์ฟ 
     ๒.๒ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 
     ๒.๓ รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ 
     ๒.๔ รายได้อ่ืน 
     ๒.๕ ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ 
ตรวจสอบหลักฐานผู้ค้ าประกัน 
     ๒.๖ ตรวจสอบการรับช าระหนี้
จากลูกหนี้ 
 

- ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่า
ด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท า
บัญชี และการเก็บรักษาเงิน 
กองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๕  
- ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวดที่ ๒ เงินกู้
สามัญ) ข้อ ๑๑ – ๑๗ และ           
- เ ป รี ยบ เที ยบจากวั นจ่ า ย
เงินเดือน ของ ธพ. ใน หนังสือ
รับรองเงินเดือน 

 ๑๕ – ๓๑ ต.ค. 
๕๗ 
- สุกัญญา 
- ณัฐวรรณ 

WP_๕๘_๑_
๑_๑/๓ 

 

 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๙   



ประเด็นที่ ๒ : ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๖  

วิธีกำรตรวจสอบ เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/
ผู้รับผิดชอบ 

รหัสกระดำษ
ท ำกำร 

๑. ตรวจสอบด้านรายจ่าย 
     ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
สมาชิก 
     ๑.๒ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา 
     ๑.๓ ค่าตอบแทน 
     ๑.๔ ค่าเบี้ยประกันชีวิต 
     ๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

- ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยการสงเคราะห์
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔-๖ 
- ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่บุตรของสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔-๖ 

๑๕ – ๓๑ ต.ค. 
๕๗ 
- สุกัญญา 
- ณัฐวรรณ 

WP_๕๘_๑_
๒_๑/๒ 

ประเด็นที่ ๓ : ตรวจสอบความถูกต้องของ สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

วิธีกำรตรวจสอบ เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/
ผู้รับผิดชอบ 

รหัสกระดำษ
ท ำกำร 

๑. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ในสมุด
รายวัน 
    - สมุดรายวันรับเงิน 
    - สมุดรายวันจ่ายเงิน 
    - สมุดรายวันทั่วไป 
๒. ตรวจสอบการผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภท 
๓. ตรวจสอบการผ่านรายการไปยังงบ
ทดลอง 

- หลักการบันทึกบัญชีคู่
ตามเกณฑ์คงค้าง 

๑๕ – ๓๑ ต.ค.
๕๗ 
- สุกัญญา 
- ณัฐวรรณ 

WP_๕๘_๑_
๓_๑ 

ประเด็นที่ ๔ : ตรวจสอบความถูกต้องรายงานทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรายงานทางการเงินที่ได้จัดท ามีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง 

วิธีกำรตรวจสอบ เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/
ผู้รับผิดชอบ 

รหัสกระดำษ
ท ำกำร 

๑. ตรวจสอบการน ายอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
ตามบัญชีแยกประเภทมาจัดท างบการเงิน
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 
๒. ตรวจสอบว่ารายการที่แสดงตามงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย หน่วยรับ
ตรวจจัดท ารายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

-หลักการบันทึกบัญชี
คู่ตามเกณฑ์คงค้าง 

๑๕ – ๓๑ ต.ค.
๕๗ 
- สุกัญญา 
- ณัฐวรรณ 

WP_๕๘_๑_
๔_๑ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๐   



ประเด็นที่ ๕ : ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการจัดการกองทุนเงินสวัสดิการมีการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ
สวัสดิการว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๔ การบัญชี 

วิธีกำรตรวจสอบ เกณฑ์กำรตรวจสอบ 
ระยะเวลำ/
ผู้รับผิดชอบ 

รหัสกระดำษ
ท ำกำร 

๑. รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
๒. มีการสอบทานและเห็นชอบรายงาน
ทางการเงินโดยมีผู้อนุมัต ิ

- ระเบียบสวัสดิการกรม 
ธุรกิจพลังงานว่าด้วยการ 
รับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี  
และการเก็บรักษาเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ 

๑๕ – ๓๑ ต.ค.
๕๗ 
- สุกัญญา 
- ณัฐวรรณ 

WP_๕๘_๑_
๕_๑ 

 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางการแก้ไข 
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... .. 
 
  ผู้ตรวจสอบ      ผู้สอบทาน 
           
   (..........................................)    (..............................................) 
    นางสาวสุกัญญา  เหล็มนุ้ย              นางสาวจารวุรรณ  ปรีชาเดช 
        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๑   



บทที่ ๓ 
วิธีกำรตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เป็นการน าแผนปฏิบัติงานที่วางไว้มาปฏิบัติตามประเด็นที่ก าหนด ซึ่งเป็นการรวม
หลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจและเลือกใช้
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่กรณี เนื่องจากวิธีการตรวจสอบแต่ละอย่างมี ความ
ยากง่ายต่างกันและให้ได้มาซึ่งหลักฐานความน่าเชื่อถือไม่เท่ากัน เมื่อใช้กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างกัน 
นอกจากนี้แต่ละวิธีการตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ ท าให้ในบางครั้งผู้ตรวจสอบอาจใช้วิธีการ
ตรวจสอบหลายอย่างมาประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ โดยในเรื่องของการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงาน ได้มีการก าหนดหลักการตรวจสอบแต่ละประเด็นไว้ดังนี้ 

๑. วิธีกำรตรวจสอบรำยได้และสัญญำเงินกู้ 
การตรวจสอบรายได้ จะเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่า กองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน มีการ

ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนด เช่น ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี
และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑ การรับเงิน ข้อ ๕ ระบุว่า 
“การรับเงินกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน ไว้
เป็นหลักฐานทุกรายการ โดยเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ” ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะสอบทาน
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เช่น รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากการด าเนินงาน และรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งรายได้จากเงินที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กรม จัดสรรให้โครงการเงินกู้สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

 ๑) ตรวจสอบการรับช าระหนี้เงินกู้สวัสดิการ โดยการทดสอบรายได้ดอกเบี้ยในแต่ละเดือน
ของลูกหนี้แต่ละราย ว่ามีการเรียกเก็บและรับช าระถูกต้องตามจ านวนเงินงวดหรือไม่ ด้วยการทดสอบรายการ
ในตาราง “รายชื่อลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน ประจ าเดือน..........” 

การตรวจสอบสัญญาเงินกู้ จะเป็นการตรวจสอบถึงความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบการ
ยื่นกู้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่
หนังสือสัญญากู้เงิน ค าขอกู้เงินและหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกู ้รวมทั้งในเรื่องของการค านวณดอกเบี้ย
เงินกู้ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

๑) ตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ ต้องประกอบด้วย ค าขอกู้เงิน หนังสือสัญญากู้เงิน 
หลักฐานพิจารณาขอกู้ (ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน หนังสือสัญญาค้ าประกันการกู้เงิน ค ารับรองยืนยันการค้ า
ประกันเงินกู้สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน) มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ก าหนด 

๒) ตรวจสอบระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ว่าเป็นไปตามที่ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการ ฉบับปัจจุบันก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้การนับระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ต้อง
อ้างอิงจากหลักฐานการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนของกรมธุรกิจพลังงานด้วย โดยมีขั้นตอนสรุปดังนี้ 

 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๒   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. วิธีกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย 
 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เป็นการสอบทานเอกสารหลักฐานว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่
ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและการเก็บรักษาเงินกองทุน
สวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ การจ่ายเงิน ก าหนดหรือไม ่โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สมาชิก ค่าทุนการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะสอบทานถึงความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบในการเบิกจ่าย ซึ่งการจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานใบส าคัญการจ่าย ยกเว้นการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินการขอเบิก
จ่ายเงิน โดยมีขั้นตอนสรุปดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๓   

 

รายได้จากการ
แข่งขันกอล์ฟ 

ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร 

ดอกเบี้ยเงินกู ้ รายได้อื่นๆ 

เอกสารประ 
กอบการกู้เงิน 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายได้และสัญญาเงินกู้ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

เอกสาร 

การตรวจสอบ
รายได้ 

การตรวจสอบ
สัญญาเงินกู้ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

เอกสาร 

สรุปข้อตรวจพบใน 
กระดาษท าการ 

 
 

สรุปข้อตรวจพบใน
กระดาษท าการ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 

ค่าสงเคราะห์
สมาชิก 

ค่าทุน 
การศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประกันชีวิต 

ค่าใช้จ่ายอื่น 



๓. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสมุดรำยวันเงินรับสมุดรำยวันเงินจ่ำยและสมุดรำยวันทั่วไป 
 การตรวจสอบสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่ายและสมุดรายวันทั่วไป จะเริ่มจากการสอบทาน
เอกสารการลงรายการในใบส าคัญการลงบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย จากนั้นจะตรวจสอบการน ารายการใน
ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ พร้อมกับตรวจสอบการน ารายการในใบส าคัญ
การลงบัญชีด้านจ่ายไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย และสอบทานการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
ว่าทั้งหมดที่กล่าวมามีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง โดยมีวิธีการตรวจสอบ
ดังนี้ 
  ๑) สอบทานการลงรายการในใบส าคัญการลงบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย ว่ารายการบัญชี 
จ านวนเงินทางด้านเดบิตและเครดิตมียอดเท่ากันและตรงกับรายการที่จ่ายเงินและรับเงิน 
  ๒) สอบทานการน ารายการจากใบส าคัญการลงบัญชีผ่านมายังสมุดรายวัน (ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่ายจะผ่านรายการไปยังสมุดรายวันเงินจ่าย ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับจะผ่านรายการไปยังสมุด
รายวันเงินรับ และรายการที่ไม่สามารถผ่านไปยังสมุดรายวันเงินรับและเงินจ่ายได้ก็จะผ่านไปยังสมุดรายวัน
ทั่วไป) โดยจะดูว่าชื่อบัญชี จ านวนเงินและวันที่เกิดรายการ ค าอธิบายรายการ ที่บันทึกในใบส าคัญการลงบัญชี
มีความถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง  
  ๓) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการผ่านรายการไปยังสมุดรายวันแล้ว จะสอบทานการผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท โดยจะตรวจสอบในแต่ละหมวดที่ก าหนด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ 
เป็นต้น โดยจ านวนเงินและวันที่เกิดรายการที่ยกมาจากสมุดรายวัน มีความถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีคู่
ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๔   

ขั้นตอนการตรวจสอบสมุดรายวัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกบญัช ี

สมุดรายวัน 
เงินจ่าย 

สมุดรายวัน 
เงินรับ 

สมุดรายวัน
ทั่วไป 

บัญชีแยก
ประเภท 

สรุปข้อตรวจพบใน 
กระดาษท าการ 

 



๔. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องรำยงำนทำงกำรเงิน 
สอบทานการน ารายการบัญชีจากบัญชีแยกประเภทมาจัดท างบทดลอง และสุดท้ายสอบทานการน า

รายการจากงบทดลองมาจัดท างบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบรายได้และค่าใช้จ่าย, หมายเหตุ
ประกอบงบ) ตามหลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง โดยวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

 ๑) สอบทานยอดคงเหลือด้านเดบิตและเครดิต และวันที่เกิดรายการในงบทดลอง ที่ยกมาจาก
บัญชีแยกประเภทว่ามีความถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง 

 ๒) สอบทานงบรายได้และค่าใช้จ่าย ว่าจ านวนเงินที่ยกมาจากงบทดลองมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 ๓) สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงิน ว่ายอดยกมาจากงบทดลองและบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ของปีที่ผ่านมาบวกกับปีปัจจุบัน) มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๕   

สรุปข้อตรวจพบใน
กระดาษท าการ 

 

การตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน 

งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุประกอบ
งบ 

งบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงบดุล 



๕. วิธีกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน 
 การตรวจสอบการควบคุมภายใน เป็นการตรวจสอบระบบการท างานของสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน 
โดยสอบทานว่ามีการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานหรือไม่ เช่น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  
ส่วนของการพิจารณาค าขอกู้เงิน และในส่วนของการจัดท าบัญชีตั้งแต่การบันทึกรายการในสมุดรายวัน บัญชี
แยกประเภท งบทดลอง และการจัดท ารายงานทางการเงิน รวมทั้งการจ่ายเงินผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. กำรสรุปข้อตรวจพบในกระดำษท ำกำร 
 เมื่อผู้ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะน าข้อตรวจพบที่ได้บันทึกลง
ในกระดาษท าการโดยแยกตามประเด็นการตรวจสอบที่วางไว้ พร้อมทั้งสรุปข้อตรวจพบ ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้จะต้องผ่านการสอบทานจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีรูปแบบดังนี้ 

ตัวอย่ำงรูปแบบกระดำษท ำกำร       WP_๕๘_๑_๑_๑ 

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ : ……………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นการ
ตรวจสอบย่อย 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
ผลการตรวจ 

การด าเนินการ 
ข้อสังเกต/ 
ข้อตรวจพบ ใช่ ไม่ใช่ 

      
      

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๖   
 

ขั้นตอนการตรวจสอบการควบคุมภายใน 

ตรวจสอบระบบการ
ท างาน ผู้รับผดิชอบ 

การพิจารณาค า
ขอกู้เงิน 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

การจัดท าบัญชี,
รางงานการเงิน 

สรุปข้อตรวจพบใน 
กระดาษท าการ 

 



๗. สรุปข้อตรวจพบเพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจ 
 การสรุปข้อตรวจพบเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประชุม
หารือระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกรม ข้อตรวจพบที่ผู้ตรวจสอบภายในสรุปไว้ ทั้งนี้หากมีประเด็นปัญหาที่มี
สาระส าคัญ เช่น การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่น ามาซึ่งข้อตรวจพบในแต่ละประเด็น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจหาเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมายืนยันเพ่ือหักล้างข้อตรวจพบดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องจากการรับรองงบการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและช่วยให้สมาชิกเกิด
ความมั่นใจในการบริหารจัดการสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้ข้อตรวจพบที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น  
ต้องผ่านการสอบทานจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนการน าเข้าประชุมหารือระหว่างผู้ตรวจสอบกับ
หน่วยรับตรวจ และเมื่อการประชุมหารือเสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และรอค าชี้แจงข้อตรวจพบจากหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสรุปรายงานผล  
การตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป โดยการสรุปข้อตรวจพบดังกล่าวมีรูปแบบดังนี้ 

ข้อตรวจพบกำรตรวจสอบเงินกู้สวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำน 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมธุรกิจพลังงำน 

ประชุมปิดตรวจ วันที่ ............................................. 

ที ่ ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ค ำชี้แจง/ข้อคิดเห็น ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๗   



บทที่ ๔ 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบ
ภายในจะท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้จัดท าไว้แล้วในกระดาษท าการ  
มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่วนประกอบของรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้ันตอนการรายงานมีดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการตรวจสอบ ผลกระทบ สาเหตุ และข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
ชื่อกิจกรรมที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
ประเด็นการตรวจสอบ หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น ข้อเท็จจริง/สิ่งที่ เป็นอยู่  ผลกระทบ สาเหตุ และ
ข้อเสนอแนะ 

 ๑) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพ 
การด าเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ได้แก่เกณฑ์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผน  
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ๒) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบในการตรวจสอบ 
และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน 

 ๓) ผลกระทบ คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับเนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไป
จากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการด าเนินงานนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ผลกระทบอาจเกิดข้ึนได้ท้ังด้านบวกและด้านลบ  

 ๔) สาเหตุ คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์
ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้างและมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้น าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบ  
การควบคมุภายในที่ดี หรือมีแต่ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 ๕) ข้อเสนอแนะ คือ ข้อคิดเห็น/ความเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องและเป็นเหตุ
เป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ 

๑. ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำน 
 ๑.๑ รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการต่างๆ ที่บันทึกข้อมูลผล
การตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อตรวจพบของกิจกรรมไว้ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
 ๑.๒ คัดเลือกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดล าดับและคัดเลือกว่า
ข้อตรวจพบใดของกิจกรรม เป็นปัญหาที่มีความส าคัญและไม่มีความส าคัญ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน  
จะรายงานทั้งข้อตรวจพบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพ่ือที่จะชื่นชมและให้หน่วยรับตรวจน าไปปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 ๑.๓ เสนอรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
จะประกอบด้วย  
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๘   
 



๑) บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  
๒) แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓) และส่วนที่ ๒ รายละเอียดผลการตรวจสอบ 

 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๑๙   
 

ส าเนารายงานผลฯ ให้หน่วย
รับตรวจและติดตามการ

ด าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ
ตามแผน 

สรุปข้อตรวจพบในกระดาษท าการ 

น าข้อตรวจพบมาจดัท า
รายงานผลการตรวจสอบ 

เสนออธิบด ี



๒. ตัวอย่ำงรูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
 
ส่วนรำชกำร ........................................................   โทร. ........................................................................ 
ที่  พน ๐๔๑๐/     วันที่   ......................................................................... 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ ธพ. 
เรียน อธิบดี 
  ตามท่ี...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
๑. ตรวจสอบรำยได้และสัญญำเงินกู้ 
............................................................................................................................................................................ 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ :  .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
๒. ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
๓. ตรวจสอบสมุดรำยวันเงินรับ สมุดรำยวันเงินจ่ำย และสมุดรำยวันทั่วไป   
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
๔. ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
๕. ตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา.............................................. 
 

(............................................) 
                               หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๒๐   

บันทึกข้อควำม 



ส่วนที่ ๒ รายละเอียดผลการตรวจสอบ 

เรื่อง กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินของกองทุนสวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕xx 

หน่วยรับตรวจ ส ำนักบริหำรกลำง (สบก.) 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  

๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ   
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลำที่เข้ำตรวจสอบ   
วันที่.………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วิธีกำรตรวจสอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

.............................................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : ๑. ตรวจสอบรายได้และสัญญาเงินกู ้
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  

๑. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและการเก็บ
รักษาเงินกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑ การรับเงิน ข้อ ๕  

๒. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ เงินกู้
สามัญ ข้อ ๑๑ – ๑๗ 

ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….......... 
ผลกระทบ : ......................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : ............................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : ..................................................................................................................................................... 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : ๒. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  

๑. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและการเก็บ
รักษาเงินกองทุนสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ การจ่ายเงิน 

๒. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ – ๖ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๒๑  
 



๓. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ – ๖ 

ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….......... 
ผลกระทบ : ......................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : ................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  

๑. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันตามหลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง 
๒. การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทและงบทดลองเป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น : หลักการบันทึกบัญชีคู่ตามเกณฑ์คงค้าง 
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่: 
  .................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : ๕. ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  

๑. ระเบียบสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๑ การด าเนินการ  
๒. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและ

การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๓ การเก็บรักษา หมวด ๔ การบัญชี 
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู ่:  
  .................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สำเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : .................................................................................................................................................. 
 

(.............................................) 
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๒๒   



๓. กำรติดตำมผล 
 การติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า
ได้มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ
หรือไม่ โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการเหล่านั้นกับผู้ตรวจสอบภายใน  
ภายในช่วงระยะเวลาที่กลุ่มตรวจสอบภายในก าหนด 

๔. สรุปขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรกรมธุรกิจพลังงำนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธรุกิจพลังงาน   
มีนาคม ๒๕๕๘  หน้า ๒๓   

 

จัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี

จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ก าหนด

ประเด็น 

เสนอ หน.ต
สน.อนุมัต ิ

สรุปข้อตรวจพบใน
กระดาษท าการ 

จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ  

ขอเอกสาร
หน่วยรับตรวจ 

 

ประชุมปิดตรวจช้ีแจงข้อ
ตรวจพบ 

เสนอ อธิบดี
เห็นชอบ 

ส าเนารายงานผลการตรวจให้
หน่วยรับตรวจพร้อมทั้งให้

รายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ ของ ตสน. 

 



อ้ำงอิง 

กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน : ธันวาคม ๒๕๔๖ 

กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ การตรวจสอบด าเนินงาน : ตุลาคม ๒๕๔๘ 
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