
 

 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จำนวนวัน 
ในการ

ตรวจสอบ 

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน   559 วัน 
1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ  409 วัน 

(คน*วัน*ครั้ง) 
1.1.1 ตรวจสอบด้านการเงิน (จำนวน 4 หน่วยรับตรวจ) 

สพจ.ลำพูน 
สพจ.กำแพงเพชร 
สพจ.สงขลา 
สพจ.เชียงราย 

-เพื่ อ ให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมี การ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือ
ส่ังการของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
(OA ,FA ,CA ,MA) 

64 วัน 
(4*4*4) 

 
 

1.1.2 ตรวจสอบการใช้รถราชการ (จำนวน 15 
หน่วยรับตรวจ) 
สพจ.ลำพูน 
สพจ.กำแพงเพชร 
สพจ.สงขลา 
สพจ.เชียงราย 
สพจ.สมุทรสงคราม 
สพจ.ภูเก็ต 
สพจ.สระบุรี 
สพจ.นครนายก 
สพจ.พระนครศรีอยุธยา 
สพจ.ราชบุรี 
สพจ.เพชรบุรี 
สพจ.ชัยภูมิ 
สพจ.นครสวรรค์ 
สพจ.เชียงใหม่ 
สพจ.สุโขทัย 

-เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และประกาศสำนั กงานปลัดกระทรวง 
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง 
ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
(OA ,FA ,CA ,MA) 

135 วัน 
(3*3*15) 

 

1.1.3 ตรวจสอบงบการเงินสวัสดิการ สป.พน. 
ประจำปี 2562 ของกองกลาง 

เพื่อใหท้ราบว่างบการเงินมีความครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระเบียบ 
(OA ,FA ,CA) 

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.4 ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและ
การบัญชีของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
และสัมปทานปิโตรเลียม ของกองกลาง 

เพื่อให้ทราบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกองทุน
เงินอุ ดหนุ นจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2552 
(OA ,FA ,CA ,MA) 

60 วัน  
(2*30*1) 
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                                                                                                             กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จำนวนวัน 
ในการ

ตรวจสอบ 

1.1.5 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ของกองกลาง  
 

เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการถอนคืนเงิน
รายได้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
กำหนดและมีการควบคุมภายในเพียงพอ
เหมาะสม  
(CA,FA)  

60 วัน 
(2*30*1) 

1.1.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ สป.พน. 
หน่วยงานกองกลาง   

เพื่ อ ให้ ท ราบว่ ามี ก ารปฏิ บั ติตามม ติ
คณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
(CA ,OA,FA) 

30 วัน 
(2*15*1) 

1.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ 150 วัน 
1.2.1 ติดตามผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายท่ีพบว่า

มีประเด็นความเส่ียง ของ สพจ. จำนวน 33 
แห่ง และกองกลาง 

เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าห น่ วย รับ ตรวจ / ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขตามท่ี ปพน.ได้ส่ังการ 

90 วัน 
(3*30*1) 

1.2.2 ติดตามผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และ
ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะใน
เรื่องอื่น ๆ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) 

เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าห น่ วย รับ ตรวจ / ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขตามท่ี ปพน.ได้ส่ังการ 
 

60 วัน 
(3*20*1) 

 

2. งานบริการให้คำปรึกษา 20 วัน 
2.1 การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและ

หน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

20 วัน 
 

3. งานประจำ 430 วัน 
3.1 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบกั บ

แผนการตรวจสอบประจำปี ขอ งแ ต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและ
จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน รอบ 12 
เดือน ของกระทรวง  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ี
แก้ ไขเพิ่ ม เติม ฉบับ ท่ี 2  พ .ศ. 2562    
ข้อ 16 (1.1) 

60 วัน 

3.2 การทบทวนกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในและ
จัดทำกรอบคุณธรรม 

เพื่ อทบทวนวัตถุประสงค์ หน้ าท่ี  ความ
รับผิดชอบ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 17 (2) 

3 วัน 
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ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จำนวนวัน 
ในการ

ตรวจสอบ 

3.3 การสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในพร้อมสรุปผล 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยรับตรวจ 
เกี่ยวกับความเท่ียงธรรมและข้อจำกัด
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

10 วัน 

3.4 งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและ
สรุปติดตามประเมินผล 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและนำ
ทักษะความรู้ มาประยุกต์ใช้ในงานการ
ตรวจสอบภายในได้ 

2 วัน 
 

3.5 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ติดตาม
ประเมินผล 
-จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 

 
-เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับใช้ในงานได้ 
-เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

 
2 วัน 

 
2 วัน 

3.6 การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมสรุปผล 
 

เพื่อให้ผู้รับการตรวจได้ประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งานของผู้ตรวจสอบภายใน ท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

10 วัน 
  

3.7 งานบริหารงบประมาณของ ตสน. 
-การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

-เพื่อให้ทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายของงาน 
-เพื่อให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนท่ีกำหนด 

30 วัน 

3.8 ราย งาน ก ารต ร วจสอ บ พั ส ดุป ระจำปี
งบประมาณ  
-ตรวจสอบครุภัณฑ์ 
-ตรวจสอบวัสดุ 

เพื่อตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์/วัสดุให้มีข้อมูล
ตรงกับบัญชีหรือทะเบียนของ ตสน. และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลของ กองกลาง ท่ีบันทึก
ในระบบ GFMIS ตามระเบียบพัสดุฯ กำหนด 

3 วัน 
 

3.9 การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
(Self - Assessment)  

เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานในปีท่ี ผ่านมา
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนด
และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพฯ 

5 วัน 
 

3.10 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (ปค.4 ,ปค.5) ณ 30 ก.ย. 
ติดตามรอบ 6 และ 12 เดือน 

เพื่อประเมินความเส่ียงในการวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของ ตสน.ให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ 

10 วัน 
 

3.11 การสอบทานเอกสารการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ สป.พน. (ปค.6) 

การวิเคราะห์ภาพรวมระบบควบคุมภายในของ 
ของหน่วยงานย่อย จำนวน 12 หน่วย เพื่อการ
ประเมินผลภาพรวมของ สป.พน. และรายงาน
การควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (พน.)  

5 วัน 
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ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
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3.12 การสอบทานเอกสารการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ พน. (ปค.6) 

สอบ ทาน ระบ บ ควบ คุมภ าย ใน ขอ ง 
หน่วยงานในกำกับกระทรวงพลังงาน เพื่อ
การประเมินผลภาพรวมของ พน. 

5 วัน 

3.13 การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณและ
สรุปผลตามคำรับรองฯ  

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์
ท่ีกำหนดของตัวช้ีวัดท่ีได้ลงนามคำรับรอง
ปฏิบัติราชการระหว่าง ตสน. กับ ปพน. 

6 วัน 

3.14 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

5 วัน 

3.15 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เรื่อง เพื่อให้มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ กั บ ผู้ ต รวจสอบ ภ าย ใน ใช้สำห รับ
ปฏิบัติงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

90 วัน 

3.16 งานการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ของ ตสน.
ด้านการตรวจสอบและด้านอื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
และช่วยให้ปฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้อง
นำมาพัฒนางานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น 

15 วัน 

3.17 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน  

เพื่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบให้ ปพน.ทราบ  

15 วัน 

3.18 การประเมินความเส่ียงเพื่ อวางแผนการ
ตรวจสอบ 

เพื่อนำผลจากการประเมินความเส่ียงมา
วางแผนการตรวจสอบ โดยจัดลำดับ
ความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ สป.พน. 

30 วัน 

3.19 งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ข้อ 17 (4) 

30 วัน 
 

3.20 งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชการและเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ 

60 วัน 

3.21 งานประชุมผู้บริหาร -เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ราชการเป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์และรับทราบนโยบายของรัฐ 

6 วัน 

3.22 งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 

เพื่อสอบทานและรวบรวมงานท่ีได้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และ
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานจากภายนอก 
ท่ีต้องจัดให้มีข้ึนอย่างน้อยทุก  ๆ5 ปี 

16 วัน 
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                                                                                                             กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จำนวนวัน 
ในการ

ตรวจสอบ 

3.23 งานอื่นๆ  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในกระทรวงพลังงาน 15 วัน 
รวมจำนวนวันทำการปีงบประมาณ 2563  1,014 วัน 

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบภายใน สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

 


