
 

                                                                                                             กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

 
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนวัน 

ในกำร
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน 430 วัน  
1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ  400 วัน 

(คน*วัน*ครั้ง) 
 

1.1.1 ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงของโครงกำรเพ่ิมสมรรถนะด้ำน
กำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจร
ในชุมชนระดับต ำบลและเครือข่ำย
พลังงำนชุมชน(งบรำยจ่ำยอ่ืน) / เงิน
งบประมำณ (จ ำนวน 3 หน่วยรับตรวจ) 
สพจ.นรำธิวำส 
สพจ.อุดรธำนี 
สพจ.อุบลรำชธำนี 

เพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมี
กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์โครงกำร ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ
สั่งกำรของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง และกำรควบคุม
ภำยในเพียงพอเหมำะสม  
(OA ,FA ,CA ) 

135 วัน 
(3*15*3) 

 
 

 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
กัญญำรัตน์ 

1.1.๒ ตรวจสอบกำรใช้งำนในระบบ KTB 
Corporate Online (e-Payment) 
(จ ำนวน 2 หน่วยรับตรวจ) 
สพจ.อุดรธำนี 
สพจ.อุบลรำชธำนี 
 

เพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมี
ระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำร
เบิกจ่ำย และปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งกำรของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 
(OA ,FA ,CA , IA ) 

40 วัน 
(2*10*2) 

 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
 

1.1.3 ตรวจสอบกำรด้ำนบัญชี (จ ำนวน 3
หน่วยรับตรวจ) 
สพจ.นรำธิวำส 
สพจ.อุบลรำชธำนี 
สพจ.อ่ำงทอง 

เพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมี
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งกำรของทำง
รำชกำรที่เก่ียวข้อง 
(OA ,FA ,CA) 

45 วัน 
(1*15*3) 

 

ชัยพร 

1.1.4 ตรวจสอบงบกำรเงินสวัสดิกำร สป.พน. 
ประจ ำปี 2564 
กองกลำง 

เ พ่ือให้ทรำบว่ำงบกำรเงินมี
ควำมครบถ้วนถูกต้องตำมหลัก
บัญชี และกำร เบิ ก จ่ ำ ย เ งิ น
เป็นไปตำมระเบียบ 
(OA ,FA ,CA) 

60 วัน 
(3*20*1) 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
กัญญำรัตน์ 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนวัน 

ในกำร
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน 400 วัน  
1.1.5 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงิน

และกำรบัญชีของกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำและสัมปทำนปิโตรเลียม  
กองกลำง 

เพ่ือให้ทรำบว่ำมีกำรด ำเนินกำร
เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
กองทุนเงินอุดหนุนจำกสัญญำ
และสัมปทำนปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงำน พ.ศ. 2552 
(OA ,FA ,CA ,MA) 

60 วัน  
(2*30*1) 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
 

1.1.6 กำรถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน ของ
กองกลำง (ถ้ำมี) 
 

เพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยงำนมีกำร
ถอนคืนเงินรำยได้เป็นไปตำมที่
กฎหมำย ระเบียบก ำหนดและมี
กำรควบคุมภำยในเพียงพอ
เหมำะสม  
(CA,FA)  

60 วัน 
(2*30*1) 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
 

1.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ 30 วัน  
1.2.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ 

ของผลกำรตรวจสอบปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 

เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจ 
/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น ำข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงแก้ไขตำมที่ ปพน. 
ได้สั่งกำร 

30 วัน 
(2*15*1) 

 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
 

2. งานบริการให้ค าปรึกษา 150 วัน  

2.1 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ โดยเครื่องมือ 4 เรื่อง คือ กำรจัด
ฝึกอบรม กำรจัดศึกษำดูงำน , กำร
ควบคุมกำรใช้รถรำชกำร , กำรจัดซื้อ
และกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 
76 ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด 

เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น 
รับทรำบปัญหำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน และป้องกันควำม
เสียหำยหรือควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึนจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบของทำงรำชกำร  

60 วัน 
(3*20*1) 

 
 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 
กัญญำรัตน์ 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนวัน 

ในกำร
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบริการให้ค าปรึกษา 150 วัน  
๒.๒ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ฝ่ำยบริหำร

และหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำง กำร
ประกันคุณภำพงำนตรวจสอบ 
ภำยในภำครัฐ 

9๐ วัน 
(2*45*1) 

 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 

3. งานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  80 วัน  

3.1 รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน 3 ครั้ง/ปี 

เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น  ต ำ ม แ ผ น ก ำ ร
ตรวจสอบให้ ปพน.ทรำบ  

3๐ วัน 
(1*10*3) 

 

วิภูสนำ 

3.2 ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  
และกรอบคุณธรรม 

เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์ หน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.
2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2๐ วัน 
(2*10*1) 

 

ปัญชุธร 
วิภูสนำ 

3.3 กำรประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน (Self - Assessment) 

เพ่ือให้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำน
ในปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลำงก ำหนดและ
สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพ 
งำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

3๐ วัน 
(3*10*1) 

 

ปัญชุธร 
ชัยพร
วิภูสนำ 

รวมจ านวนวันท าการปีงบประมาณ 2565 660 วัน  

หมำยเหตุ : แผนกำรตรวจสอบภำยใน สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 


