
แนบ. ๑... 

กรมธุรกิจพลังงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

๑.๑ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และทรัพยากรที่ใช้ในการ

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 

ประสิทธิผลและคุ้มค่า 

๒.๓ เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลในรายงานการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันเวลา 

เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๒.๔ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๕ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ว่ามี

เพียงพอและเหมาะสม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งให้ปฏิบัติตามหนังสือแนบทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล

การควบคุมภายใน 

๒.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถ

พิจารณาส่ังการให้มีการแกไ้ขปัญหาได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 



 

 

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 ๒๕๕๕ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า มีปัจจัยใดที่เป็นโอกาส หรือความเสี่ยง ที่จะทําให้
โครงการประสบผลสําเร็จหรือไม่อย่างไร 
   (๕) ตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (๖) ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ถูกต้อง มีระบบควบคุม
ภายในที่ดี 

(รายละเอียดขอบเขตและกําหนดเวลาการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ปรากฏตามแนบท้าย) 

  ๓.๓ ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ดํารงตําแหน่งหรือได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ 
 ๔.๑ นางนงนุช  บุญมา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
       นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 ๔.๒ น.ส.สุกัญญา  เหล็มนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 ๔.๓ น.ส.สุวรรณา  บุราดร  พนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๔ น.ส.สุภาภรณ์  สังฆจันทร์ ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน  
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๕. จํานวนวันท่ีใช้ในการตรวจสอบภายใน 

 จํานวนวันทั้งหมด (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)   *๒๔๙ วันทําการ 

 หัก อบรมโครงการ CGIA หลักสูตรบังคับ   ๒๐ วัน 

  อบรม/สัมมนา ทั่วไป     ๑๐ วัน 

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

  ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ    ๗ วัน 

  ประชุมกระทรวง/ส่วนราชการอื่น ๆ    ๗ วัน 

  วันลาพักผ่อน      ๑๕ วัน 

    รวม            ๗๔  วันทําการ 

 จํานวนวันที่เหลือสําหรับใช้ในการตรวจสอบภายใน     ๑๗๕ วันทําการ 

 จํานวนบุคลากร  ( นา งนง นุ ช   บุญมา  ,  น . ส . สุกัญญา เห ล็ม นุ้ ย  ,  น .ส . สุ ว ร รณา บุ ร าดร   

น.ส.สุภาภรณ์ สังฆจันทร์)  ๔ คน                                  

* วันทําการ  

ต.ค. ๕๕ = ๒๒ วัน พ.ย. ๕๕ = ๒๒ วัน ธ.ค. ๕๕ = ๑๘ วัน ม.ค. ๕๖ = ๒๒ วัน ก.พ. ๕๖ = ๑๙ วัน มี.ค. ๕๖ = ๒๑ วัน 

เม.ย. ๕๖ = ๒๐ วัน พ.ค. ๕๖ = ๒๒ วัน มิ.ย. ๕๖ = ๒๐ วัน ก.ค. ๕๖ = ๒๑ วัน ส.ค. ๕๖ = ๒๑ วัน ก.ย. ๕๖ = ๒๑ วัน 

๖. ประมาณการงบประมาณใช้ในการตรวจสอบภายใน 

 ๖.๑ อบรมโครงการ CGIA หลักสูตรบังคับ หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ๑๐๘,๙๐๐      บาท 

 ๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ สําหรับการตรวจสอบ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

    รวม                ๑๒๘,๙๐๐ บาท

    

     (ลงช่ือ)  นงนุช  บุญมา  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

           (นางนงนุช บุญมา) 

     ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 

     (ลงช่ือ)      วีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อนุมัติ 

      (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 

        อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

         ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๕  


