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วิสัยทัศน์ 
          ก ำกับดูแลธุรกิจพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกลโดยหลักธรรมำภิบำล  

พันธกิจ 
1. ก ำกับดูแลควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย คุณภำพกำรค้ำ และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงำนตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงำนของประเทศ  
3. เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนพลังงำนให้แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชน 
4. ส่งเสริมธุรกิจพลังงำนให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคและประชำชน 
5. พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ และควำมปลอดภัยของธุรกิจพลังงำนให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล 

 
ค่านิยม 

รอบรู้พลังงำน บริกำรฉับไว ใจเปิดกว้ำง สร้ำงควำมสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการพลังงานเพื่อความม่ันคงและส่งเสริมการลงทุนธรุกิจพลังงาน 
                     กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลักดันแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลักดันและส่งเสริมกำรลงทุน โดยเฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง         
  กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะในพ้ืนที่โครงกำร 
                    กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำระบบกำรป้องกันและแก้ไขกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิงและซักซ้อม
ระบบสภำวะฉุกเฉินด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

กลยุทธ์ที่ 1.5 ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ ำมันเชื้อเพลิงให้ทันสมัยสอดคล้องกัน
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจพลังงำนเชิงนวัตกรรมก้ำวหน้ำสู่สังคมยุค Thailand 4.0 

กลยุทธ์ที่ 1.6 สนับสนุนกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนธุรกิจน้ ำมัน
เชื้อเพลิงในภูมิภำคอำเซียนให้มีควำมสอดคล้องกัน 

กลยุทธ์ที่ 1.7 ส่งเสริมกำรแข่งขันกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
    กลยุทธ์ที่ 2.1 ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำรค้ำ คุณภำพ และควำมปลอดภยัของกิจกำร   

  น้ ำมันเชื้อเพลิง 
     กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนำระบบกำรตรวจสอบด้ำนกำรค้ำ คุณภำพและควำมปลอดภัยของ      
  กิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงให้ได้มำตรฐำนสำกลด้วยนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.3  ผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย                       
  อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ของผู้ประกอบกำรด้วยกำรตรวจติดตำมอย่ำงเป็นระบบด้วยนวัตกรรม   
  และส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของสถำนประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กรมธุรกิจพลังงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน เพื่อบริหำร

จัดกำรชนิดน้ ำมันเชื้อเพลิงได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 เตรียมควำมพร้อมองค์กร และพัฒนำกฎหมำยเพ่ือรองรับภำรกิจกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรธุรกิจพลังงำนชนิดใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพลังงานที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สนับสนุนมำตรฐำนกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงในภำคขนส่งตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน (EEP) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอล ไบโอดีเซล และเชื้อเพลิงอ่ืน ตำมแผน

พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจน้ ำมัน
เชื้อเพลิงของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนและสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
(Cyber Security)  

          กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่เป็นธรรมโปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 สนับสนุนกำรวจิัย กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจน้ ำมันเชื้อเพลิง 
          กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสรมิและสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

                    กลยุทธ์ที่ 4.6 สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และส่งเสริมควำมเสมอภำคของบุคลกรในองค์กรและมี
ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ปรัชญา (Philosophy)  
 ร่วมสร้ำงธรรมำภิบำลในกรมธุรกิจพลังงำน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นผู้น ำด้ำนกำรตรวจสอบภำยในที่คงไว้ซึ่งมำตรฐำน “ระดับด”ี 

พันธกิจ (Mission)  
 1. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ อย่ำงเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำร
ประเมินผลอย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมองค์กร เช่น กำรให้
ควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควำมมั่นคงปลอดภัย
ของระบบต่ำงๆ และตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี เป็นต้น 

 2. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ เป็นกำรให้ค ำแนะน ำและบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงำนและ
ขอบเขตของงำนจะจัดท ำข้อตกลงร่วมกันกับผู้รับบริกำร และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับส่วนรำชกำร 
โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมของกรมธุรกิจพลังงำนให้ดีขึ้น 
เป้าหมายประสงค์ (Goal) 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของกรม
ธุรกิจพลังงำน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของกรมธุรกิจพลังงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. เพ่ือส่งเสริมให้กำรบริหำรทรัพยำกรของกรมธุรกิจพลังงำนเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลุ่มตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตำมกลยุทธ์ของกรมธุรกิจพลังงำนที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์  : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่เป็นธรรมโปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบได้ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1. กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ 

เผยแพร่ 3 ครั้ง/ปี บุคลำกร ธพ.รับทรำบผลกำร
ตรวจสอบ 

กลยุทธ์  :  พัฒนำองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1 . ก ำ รจั ด ท ำคู่ มื อ แล ะแ น ว
ทำงกำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

มีกำรจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในหรือ
ทบทวนคู่มือ จ ำนวน 2 เรื่อง/ป ี

หน่วยงำนในสังกัด ธพ.รับทรำบ
แนวทำงกำรตรวจสอบ 

2. กำรด ำเนินงำนตรวจสอบตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยใน 

จ ำน วนหน่ วย งำนที่ ได้ รับ กำร
ตรวจสอบ 

สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับหน่วยงำน
ที่ได้รับกำรตรวจสอบ 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
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แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
ด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรเงินกำรคลัง พ.ศ.2561 มำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ

จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เพ่ิมควำมเชื่อมั่นและปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนของกรมธุรกิจพลังงำนให้ถูกต้องดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้กรมธุรกิจพลังงำนบรรลุถึงเป้ำหมำย ด้วยกำร
ประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นระบบ ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน และแนวทำงกำรประกันคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยในภำครัฐที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดไว้ 
 กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ส ำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงมำก 
เนื่องจำกแผนกำรตรวจสอบจะช่วยให้งำนตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ 
นโยบายการตรวจสอบ 
 ทุกหน่วยงำนควรได้รับกำรตรวจสอบตำมภำรกิจ/โครงกำร เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และเกิดควำมเป็น
ธรรมกับทุกหน่วยรับตรวจ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
 ๒. เพ่ือสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ว่ำมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม 
 ๓. เพ่ือพิสูจน์ควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
งบประมำณ และด้ำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๔. เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนหรือไม่อย่ำงไร 
 ๕. เพ่ือเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ 
 6. เพ่ือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำและสำมำรถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ :  หน่วยรับตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) 
2. กองควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (กธช.) 
3. กองควำมปลอดภัยธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (กธก.) 
4. กองควำมปลอดภัยธุรกิจน้ ำมัน (กธน.) 

 5. กองคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง (กคน.) 
6. กองบริกำรธุรกิจและกำรส ำรองน้ ำมันเชื้อเพลิง (กบส.) 
7. กองยุทศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.) 

 9. สถำบันพัฒนำเทคนิคพลังงำน (สพพ.) 
10. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

*หมายเหตุ : ล ำดับหน่วยงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมธุรกิจพลังงำนกระทรวงพลังงำนพ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 แผนกำรตรวจสอบครอบคลุมประเภทงำนให้ควำมเชื่อมั่น  ได้แก่ 
 ๑. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing : FA)  
 ๒. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Auditing: CA) 
 ๓. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operation Auditing : OA) 

4. กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing : PA) 
 5. กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing : IA) 
 6. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing : MA) 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
๑. นำงสำวจำรุวรรณ ปรีชำเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
๒. นำงสำวณัฐฎ์ภัทร ทองค ำ            นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
3. นำงสำวศิริขวัญ ผลวิจิตร  พนักงำนนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  
4. นำงสำวรัชนีกร แสงนิล  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน 
5. นำงสำวกัญญำพัชร    รักเมือง            ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน 

งบประมาณ  

เนื่องจำก พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ประกำศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลำคม 2562 
อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงต้องใช้งบประมำณปี 2562 ไปพลำงก่อนตำมหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด  โดยประมำณรำยจ่ำยครึ่งปีของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2562 ดังนี้  
  

 
           
 
        
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปีงบประมำณ 2562 ตสน. ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณจ ำนวน 391,200 บำท และได้รับ                
เงินงบประมำณเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ปรับเพ่ิมค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตำมนโยบำยของอธิบดี จ ำนวน 2 คน คนละ 2,000.- บำท เป็นเวลำ
9 เดือน ตั้งแต่ มกรำคม- กันยำยน 2562 รวม 36,000.- บำท (ปรับฐำนเงินเดือนจำก 13,000.-บำท
เป็น 15,0000.- บำท) 

2. ขอใช้เงินเหลือจ่ำยครั้งที่ 1 จ ำนวน 30,000.-บำท  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (ตรวจสอบ
ภำคสนำม) ค่ำปฏิบัติงำนอกเวลำ และค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 

3. ขอใช้เงินเหลือจ่ำยครั้งที่ 2 จ ำนวน 18,000.-บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (ตรวจสอบ
ภำคสนำม) 

4. ได้รับจัดจัดสรรเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22,500.- บำท 
*รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 497,700.-  บำท 

1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 180,000.- บำท 
2. ค่ำท ำกำรอำหำรนอกเวลำ 5,000.- บำท 
3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ 10,000.- บำท 
4. ค่ำโทรศัพท ์ 6,000.- บำท 
5. ค่ำวัสดุ 17,100 บำท 
6. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500.- บำท 

รวม 219,600.- บาท 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จ ำนวนวัน 
ในกำร

ตรวจสอบ 

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน   590 วัน 
1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ  560 วัน 

(คน*วัน*ครั้ง) 
1.1.1 กำรรับเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Payment)  ของ สลก. 
-เ พ่ื อ ให้ ท ร ำบ ว่ ำ ก ำ ร รั บ เงิ น ร ำ ย ได้ 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของ ธพ. มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยระเบียบและหนังสือสั่งกำร
ของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง (OA) 
-เพ่ือให้ทรำบว่ำมีกำรบันทึกค่ำธรรมเนียม
ผ่ำนบัญชีในระบบ GFMIS (FA,IA) 

   60 วัน 
(2*30*1) 
 
 

 

1.1.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
*ที่มีงบประมำณสูง 
วิธี e-bidding 
-กำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงจอดรถยนต์วิธี งบประมำณ 
3,262,100 บำท ของ สพพ. 

-เพ่ือให้ทรำบว่ำกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กฎหมำยก ำหนด (CA) 
-เพ่ื อ ให้ ท รำบว่ ำผลกำร เบิ กจ่ ำย เงิน
งบประมำณเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด (FA) 

60 วัน 
(2*30*1) 

 

1.1.3 กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนตรวจคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง        
ของ กคน. 

เพ่ือให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
แผนปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดทั้ง
จ ำนวนรำยและจ ำนวนตัวอย่ำงน้ ำมันเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด    (CA,PA)  

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.4 กำรตรวจสอบผู้ผ่ำนกำรรับรอง จำก ธพ.ให้เป็น
ผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ออกหนังสือรับรอง ตำม พ.ร.บ. ควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  ของ สพพ. 

เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจ
ประเมิน ผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือออกหนังสือรับรองเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่ก ำหนด (CA,OA) 

60 วัน  
(2*30*1) 

1.1.5 กำรขอควำมเห็นชอบและออกหนังสือ
รับรองกำรน ำเข้ำและส่งออกน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ตำม พ.ร.บ. กำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 ของ สบส. 

-เพ่ือให้ทรำบว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลด้วย
ระบบสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนและ มี
กำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูล
ครบถ้วน มีระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำร
แก้ไขโดยผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง (IA,PA) 
 -เพ่ือให้ทรำบว่ำกระบวนกำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบและออกหนังสือรับรองส ำหรับ
กำรน ำเข้ำและส่งออกน้ ำมัน เชื้อเพลิง
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและมีกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงเหมำะสม (CA,MA) 

60 วัน 
(2*30*1) 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จ ำนวนวัน 
ในกำร

ตรวจสอบ 

1.1.6 กำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตผู้ประกอบกิจกำรสถำนี
บรรจุกำซปโตรเลียมเหลวของ กธก. 

เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรต่ออำยุใบอนุญำตผู้ประกอบกิจกำร
สถำนีบรรจุกำซปโตรเลียมเหลวถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 
(CA ,OP,FA) 

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.7 กำรรับช ำระค่ ำธรรมเนี ยมกำรต่ ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่ ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ  ตำมพ .ร .บ .ควบคุมน้ ำมั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ของ กธช. 

-เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรรับช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรต่ออำยุใบอนุญำตผู้ประกอบกิจกำร
ประกอบกิจกำรสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมกฎหมำยที่
ก ำหนด (CA ,OP,FA) 

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.8 โครงกำรยกระดับระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศของห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ 4.0  
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ของ กคน. 

-เพ่ือให้ว่ำกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่ก ำหนด (CA) 
-เพ่ือให้ทรำบว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไป
เป้ำหมำยที่ก ำหนดรวมทั้งมีผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณเป็นไปตำมแผน (PA,FA) 

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.9 กำรตรวจสอบผลกำรรำยงำนในระบบ 
งำนควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง  
- ระบบงำนควำมรับผิดทำงละเมิด 
- ระบบงำนควำมรับผิดทำงแพ่ง 
- ระบบงำนผิดสัญญำรับทุน/ลำศึกษำ 
- ระบบงำนฐำนข้อมูลลูกหนี้ 

เพ่ื อให้ทรำบว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบงำนฯ มีควำมครบถ้วนและถูกต้องใน
รำยกำรที่ มีด ำเนินกำรควำมรับผิดทำง
ละเมิดและแพ่ง (CA,OA)  

40 วัน 
(2*20*1) 

 

1.1.10 กำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน ของ สลก.  
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี  

เพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยงำนมีกำรถอนคืนเงิน
รำยได้ เป็นไปตำมที่ กฎหมำยระเบียบ
ก ำหนดและมีกำรควบคุมภำยในเพียงพอ
เหมำะสม (CA,FA) 

40 วัน 
(2*10*2) 

1.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ 40 วัน 
1.2.1 งำนติดตำมผลกำรตรวจสอบในกิจกรรม

ที่มีข้อเสนอแนะตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี 
-โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำน
วิศวกรรมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย
ควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 งบประมำณ 
1.97  ล้ำนบำท 

เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจ/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขตำมที่
อธิบดีได้สั่งกำร 
 
 
 
 
 

40 วัน 
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2. งานบริการให้ค าปรึกษา 20 วัน 
2.1 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ฝ่ำยบริหำร

และหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้ เป็นไปตำมแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
 
 
 

20 วัน 
 

3. งานประจ า 416 วัน 
3.1 กำรทบทวนกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภำยในและ

จัดท ำกรอบคุณธรรม 
เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบ ในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นทำงกำร ตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 

3 วัน 

3.2 กำรส ำรวจและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
กรอบคุณธรรมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
พร้อมสรุปผล 

เพ่ือเป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจำกผู้มี
ส่วนได้เสีย/หน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับควำม
เที่ยงธรรมและข้อจ ำกัดควำมเป็นอิสระใน
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

10 วัน 

3.3 ตรวจสอบกำรเบิ กจ่ ำย เงินกองทุ น
สวัสดิกำร ธพ. (สลก.) 

เพ่ือใช้ทรำบว่ำงบกำรเงินมีควำมครบถ้วน
ถูกต้องตำมหลักบัญชีและกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้ กั บ ส ม ำชิ ก เป็ น ไป ต ำม ร ะ เบี ย บ 
(FA,CA,PA) 

20 วัน 

3.4 งำนจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล
และสรุปติดตำมประเมินผล 

เพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและน ำ
ทักษะควำมรู้ มำประยุกต์ใช้ในงำนกำร
ตรวจสอบภำยในได้ 

2 วัน 
 

3.5 งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
-จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 
ติดตำมประเมินผล 
-จัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล 

-เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
และส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือปรับใช้
ในงำนได้ 
-เพ่ือก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
2 วัน 

 
2 วัน 

3.6 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มตรวจสอบภำยในพร้อมสรุปผล 
 

เพ่ือให้ผู้รับกำรตรวจได้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติ งำนของผู้ ตรวจสอบภำยใน ที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  

10 วัน 
  

3.7 งำนบริหำรงบประมำณของ ตสน. 
-กำรรับรองประเภทบัญชีกำรใช้จ่ำยเงิน 
-กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
(แบบ ง.63)  

-เพ่ือให้ทรำบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
เป็นไปตำมแผน และบรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยของงำน 
-เพ่ือให้มีกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

30 วัน 
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3.8 รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี
งบประมำณ  
-ตรวจสอบครุภัณฑ์ 
-ตรวจสอบวัสดุ 

เพ่ือตรวจนับจ ำนวนครุภัณฑ์/วัสดุให้มี
ข้อมูลตรงกับบัญชีหรือทะเบียนของ ตสน. 
และเปรียบเทียบกับข้อมูลของ สลก. ที่บันทึกใน
ระบบ GFMIS ตำมระเบียบพัสดุฯ ก ำหนด 

3 วัน 
 

3.9 กำรประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน (Self - Assessment)  

เพ่ือให้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ
เป็นไปตำมเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำงก ำหนด
และสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพฯ 

5 วัน 
 

3.10 รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน (ปค.4,ปค.5) ณ 30 
ก.ย. ติดตำมรอบ 6 และ 12 เดือน 

เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงในกำรวำงแผนกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของ ตสน.ให้
งำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเกณฑ์ประกัน
คุณภำพฯ   

10 วัน 
 

3.11 กำรสอบทำนเอกสำรกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของกรมธุรกิจพลังงำน 
(ปค.6) 

กำรวิเครำะห์ภำพรวมระบบควบคุมภำยในของ 
ของหน่วยงำนย่อย จ ำนวน 10 หน่วย 
เพ่ือกำรประเมินผลภำพรวมของ ธพ. และ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล (พน.) 

5 วัน 
 

3.12 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำ
รั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณและสรุปผลตำมค ำรับรองฯ  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดของตัวชี้วัดที่ได้ลงนำมค ำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำรระหว่ำง ตสน. กับ อธิบดี 

6 วัน 

3.13 กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  

เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ.วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.
2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5 วัน 

3.14 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนจ ำนวน  3 เรื่อง เพ่ือให้มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้ตรวจสอบภำยในใช้ส ำหรับปฏิบัติงำนได้ง่ำย
และสะดวกรวดเร็ว 

90 วัน 

3.15 งำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้ควำมรู้ของ 
ตสน.ด้ำนกำรตรวจสอบและด้ำนอ่ืนๆ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้
และช่วยให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
น ำมำพัฒนำงำนตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น 

15 วัน 

3.16 รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน ไตรมำสที่ 1,2,3   

เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนกำรตรวจสอบให้ อธิบดีทรำบ  

15 วัน 

3.17 รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  เพ่ือกำรพัฒนำรูปแบบกำรรำยงำนในลักษณะของ
รำยงำนประจ ำปี ที่ มี สำระส ำคั ญให้ เกิ ด
ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำร 

30 วัน 

3.18 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำร
ตรวจสอบ 

เพ่ือน ำผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงมำ
วำงแผนกำรตรวจสอบโดยจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ก่อนหลังของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ 

30 วัน 



๑๐ 

                                                                                                                ศิริขวัญ  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกจิพลังาน 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จ ำนวนวัน 
ในกำร

ตรวจสอบ 

ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ ธพ. 
3.19 งำนจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน

ประจ ำปี 
เพ่ือให้ เป็นไปตำมข้อ 13 (6) แห่ งระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2551  

30 วัน 
 

3.20 งำนอ่ืน  ๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย
เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติรำชกำรและเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรำชกำร 

30 วัน 

3.21 งำนคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
-ค ณ ะท ำงำน ก ำรจั ด ท ำ เส้ น ท ำง
ควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ (Career 
Path) 
-คณะท ำงำนจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำหรับ
กำรปฏิบัติรำชกำร 
-คณะท ำงำนควบคุมเหตุฉุกเฉิน  
-คณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำบุคลำกร 
-ค ณ ะ ท ำ ง ำน ท บ ท ว น แ ล ะจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 
-คกก.ก ำกับดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบสำรสนเทศ 
 
-คณะท ำงำนตรวจติดตำมมำตรฐำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ 
-ค ณ ะท ำ งำน พิ จ ำ รณ ำก ลั่ น ก รอ ง
งบประมำณรำยจ่ำย 
-คณะท ำงำนเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
-คณะท ำงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 
 
-คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA 4.0) 
-คณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

 
-เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรมีแนวทำงใน
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 
-เพ่ือให้ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
-เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 
-เพ่ือส่งเสริมให้กรมมีแผนเพ่ือใช้พัฒนำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับงำน 
-เพ่ือให้มีมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในส่วนรำชกำร 
 
-เ พ่ื อ ก ำกั บ ติ ด ต ำม ก ำรท ำ งำน ข อ ง
คณะท ำงำนตรวจติดตำมควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศ 
-เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้ใช้งำนด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ 
-เพ่ือให้กำรจัดสรรเงินงบประมำณมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำระงำน 
-เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้เกิดประสิทธิผลมำกท่ีสุด 
-เพ่ือจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรลด
ค่ำใช้จ่ำย กำรปรับปรุงกิจกรรม ตำมหลัก
เกณ์ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
-เพ่ือกำรพัฒนำองค์กรสู่ระบบรำชกำร 4.0 
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
-เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ ธพ.มีกำรพัฒนำ

26 วัน 
1 วัน 

 
3 วัน 

 
1 วัน 
2 วัน 

 
2 วัน 

 
 

1 วัน 
 
 

3 วัน 
 

3 วัน 
 

6 วัน 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 
 

1 วัน 
 



๑๑ 

                                                                                                                ศิริขวัญ  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกจิพลังาน 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จ ำนวนวัน 
ในกำร

ตรวจสอบ 

ในกำรด ำเนินงำน ของ ธพ. (ITA) 
 
-คณะท ำงำนปฏิบัติกำรลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย  
 

ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
-เพ่ือรณรงค์ให้บุคลำกรในหน่วยงำน ลด
ใช้พลำสติกและงดใช้โฟมบรรจุอำหำร 
รวมทั้งให้มีระบบกำรคัดแยกขยะ 

 
1 วัน 

 

3.22 งำนประชุมผู้บริหำร -เพ่ื อให้ กำรปฏิ บั ติ รำชกำรเป็ นไปตำม
ยุทธศำสตร์และรับทรำบนโยบำยของรัฐ 

6 วัน 

3.23 งำนประกันคุณภำพกำรตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ 

เพ่ือสอบทำนและรวบรวมงำนที่ได้ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และเป็น
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกภำยนอกก 
ทีต่้องจัดให้มีขึ้นอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี 

16 วัน 

3.24 งำนอ่ืนๆ  เพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมภำยในกระทรวงพลังงำน 15 วัน 
รวมจ านวนวันท าการปีงบประมาณ 2563  1,026 วัน 

หมายเหตุ : แผนกำรตรวจสอบภำยใน สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
จ านวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man day) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ที ่ บุคลากร 
จ านวน
วันตามปี
ปฏิทิน 

วันหยุด 
วันลา

พักผ่อน/
ลาป่วย 

อบรม/
สัมมนา 

 
ประชุม 

จ านวนวัน
ท างานที่
เหลือ 

1 หน.ตสน. 365 117 10 8 22 208 
2 ข้ำรำชกำร 365 117 10 8 10 220 
3 พนักงำนรำชกำร  365 117 10 8 10 220 
4 ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 365 117 0 0 0 248 
5 ลูกจ้ำงเหมำบริกำร  365 117 0 0 0 248 
  จ านวนวันที่เหลือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (จ านวน 5 คน) 1,144 

 


