
แนบ..๑.๑...

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

๑ การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ประกอบน้ํามันเบนซิน

ภาคสนามจํานวน ๕ เครื่อง (C)

สคน. ๑ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. 

๒๕๕๕

๑ ครั้ง - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม 

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๒ การจ้างที่ปรึกษาหาแนวทางการลงทุนเพื่อจัดสร้าง

ท่อขนส่งน้ํามัน (O)

สธน. ๑ ม.ค. -๒๘ ก.พ. 

๒๕๕๖

๑ ครั้ง - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานและเป้าหมาย ของ

แผนงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนการป้องกัน

การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาล ตามนโยบายที่กําหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประสิทธิผล

O นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๓ การเงินการบัญชี (F) สบก. ๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.

 ๒๕๕๖

๑ ครั้ง  - การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน

 - ผลการดําเนินงานโครงการ

 - มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

F นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๔ การจัดซื้อเครื่องกลั่นน้ํามันแบบอัตโนมัติ จํานวน ๔ 

เครื่อง

สคน. ๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.

๒๕๕๖

๑ ครั้ง  - เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 -พื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานและเป้าหมาย ของ

แผนงบประมาณบรรลุผลสําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประสิทธิผล

O นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําปี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจกระทรวง



แนบ..๑.๑...

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

๕ การต่ออายุใบอนุญาตร้านจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียม

เหลวในกรุงเทพฯ

สธก. ๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย.

๒๕๕๖

๑ ครั้ง  -เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป

ตามระเบียบที่กําหนด

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๖ ติดตามการดําเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อตรวจ

พบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๕

สบก.

สพพ.

สธก.

๑ - ๒๘ ก.พ. 

๑-๓๑ ส.ค. 

๒๕๕๖

๒ ครั้ง - ผลการดําเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะ

- มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๗ ติดตามการใช้รถราชการ ทุกหน่วย

งานย่อย

๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖

๔ ครั้ง  - ปฏิบัติตามกฎระเบียบรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ

 ๑๖

 -มีระบบควบคุมภายในที่ดี

นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

๘ การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของกลุ่ม  

ตรวจสอบภายใน (Control Self-Assessment)

ตสน. ๑ - ๑๕ ต.ค.

 ๒๕๕๕

๑   - เพื่อประเมินงานกิจกรรมด้านการตรวจสอบ

ภายในว่ามีการออกแบบควบคุมภายในให้เหมาะสม 

ส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานสําเร็จ

จัดทํารายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์



แนบ..๑.๑...

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

กิจกรรมตามระเบียบ คตง. พ.ศ.2544 ข้อ 6

๙ สอบทานเอกสารการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานในสังกัด (Independent Assessment)

(๗ สํานัก ๑ สถาบัน)

ทุกหน่วย

งานย่อย

๑ - ๓๑ ต.ค.

๒๕๕๕

๑ ๑. เพื่อให้ทราบผลการประเมินการควบคุมภายใน

ของหน่วยรับตรวจย่อยว่ามีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงที่กําหนดไว้และมีการ

ทบทวนกิจกรรมหรือกระบวนงานให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับ

ตรวจย่อยทุกหน่วยงาน มีกิจกรรมการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการ

ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กําหนด

๓. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่

ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ

นโยบายของส่วนราชการ

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

๑๐ จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของกรมธุรกิจพลังงาน โดยผู้

ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

ตสน. ๑๑ - ๓๑ ต.ค.

๒๕๕๕

๑  - เพื่อติดตามผลการสอบทานการประเมินผลระบบ

การควบคุมภายในของ ธพ. ให้มีการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายในที่ คตง. 

กําหนดไวใ้ห้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา



แนบ..๑.๑...

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

๑๑ รายงานผลการตรวจพบที่สําคัญต่อสํานักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน

ตสน. ภายใน ๑๕ วัน

นับจากวันที่ได้รายงาน

ต่อผู้รับตรวจ

จํานวนกิจกรรม

ที่ตรวจพบ
 - เพื่อติดตามผลการสอบทานการประเมินผลระบบ

การควบคุมภายในของ ธพ. ให้มีการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายในที่ คตง. 

กําหนดไวใ้ห้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปรับปรุงที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร

C นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

๑๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ส่งให้ คตป. กระทรวง

๑. รอบ ๖ เดือน

๒. รอบ ๑๒ เดือน

ตสน. ๑ - ๓๐ เม.ย.:

๑๖ ก.ย. - ๓๑ ต.ค.

 ๒๕๕๖

๒  - เพื่อรายงานผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม

แผนการตรวจสอบภายในและเพื่อช่วยให้ คตป.

กระทรวง มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

สุกัญญา

สุวรรณา

๑๓ การประสานงานกับสํานักบริหารยุทธศาสตร์และ

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ ในการส่งเอกสารและ

เตรียมเอกสาร เพื่อสอบทานของ คตป.

๑. แบบสอบถามเพื่อสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานทางด้านการเงิน

๒. แบบประเมินการสอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานด้านการเงิน

ตสน. ๑ - ๑๐

ต.ค..  ๒๕๕๖

๑  - เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีของส่วนราชการและระเบียบที่กําหนด

C สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กิจกรรมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ



แนบ..๑.๑...

ลําดับที่ กิจกรรม
หน่วย

รับตรวจ

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

ความถี่การ

ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ของการตรวจสอบ

*ประเภท

การตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน

กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

๑๔ จัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปี ๒๕๕๗

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒. แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยงทุกหน่วยงาน

๓. การประเมินความเสี่ยงจากเกณฑ์และปัจจัยความ

เสี่ยง

๔. การจัดลําดับความเสี่ยง

๕. เสนอแผนการตรวจเพื่อหน่วยรับตรวจอนุมัติ

ตสน. ๑๖ ส.ค. -

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖

๑  - เพื่อรายงานผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผน

กาตรวจสอบภายใน และเพื่อช่วยให้ คตป.  กระทรวง

มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

สุภาภรณ์

กิจกรรมสนับสนุน

๑๕ การเผยแพร่ข้อมูล ข้อเสนอแนะ กฎหมาย ระเบียบ 

เพื่อปรับปรุงข้อมุลหน้า Website ของกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน

ตสน. ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ -

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖

 - เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข

ปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ให้มีการ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

นงนุช

สุกัญญา

สุวรรณา

* 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 ๒๕๕๖ 

กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ


