
ท่ีใช้ต่อ
คร้ัง

ท่ีใช้ท้ังหมด

(Manday) (Total Manday)

งานตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน า
  งานตรวจสอบตามนโยบาย

1 ตรวจสอบระบบผู้กระท ำผิด 1 ระบบ 60 60 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำระบบงำนผู้กระท ำผิด มีกำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำน
มีควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีใน
ระบบงำนสำรสนเทศ กำรน ำเข้ำข้อมูลและรำยกำร กำรรับส่งข้อมูล
ระหว่ำงระบบงำน กำรประมวลผลในระบบงำน กำรน ำผลลัพธ์ไปใช้
งำนครบถ้วนถูกต้อง

C,O,P,IT

2 ตรวจสอบโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 1 โครงกำร 60 60 เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับแผนยุทธศำสตร์กรม
สรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ 2563 วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค
ในกำรด ำเนินกำร และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมยุทธศำสำตร์

S,C,O,P

3 ตรวจสอบรำยกำรท่ีอนุมัติให้ถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดิน ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก
 ท่ี กค 0420.1/78 ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2558 (กรณีมีกำรอนุมัติให้ถอนคืนเงินรำยได้
แผ่นดิน)

2 คร้ัง 45 90 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรถอนคืนรำยได้แผ่นดินปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย แนวทำง ท่ีเก่ียวข้อง

P,F

4 ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับ 
(ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค 0409.3/ว 338 ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2560)

2 คร้ัง 45 90 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงิน
รำยได้แผ่นดินประเภทค่ำปรับปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย 
แนวทำง ท่ีเก่ียวข้อง

P,F

5 ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหน้ีค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของกรมสรรพสำมิต 4 คร้ัง 30 120 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคเป็นไปตำมมำตรกำรฯ ท่ี
ก ำหนด เป็นไปอย่ำงประหยัด มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับควำม
จ ำเป็น

C,O,P,F

ล าดับ หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หมายเหตุ

กรมสรรพสามิต
กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทการ
ตรวจสอบ
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   งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม
1 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค /พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสำขำ (ตรวจสอบกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรพัสดุ กำรจัดเก็บภำษี กำรเปรียบเทียบ
ปรับ และสอบทำนกำรประเมินผลระบบควบคุมภำยใน )

6 หน่วยงำน 20 120 เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือม่ันว่ำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน

O,P,C,F เดิม 8 
หน่วยงำน 
เหลือ 6 
หน่วยงำน

2 ตรวจนับเงินคงเหลือและกำรเก็บรักษำเงิน  (หน่วยงำนในส่วนกลำง) 6 คร้ัง 1 6 O,P,F
     - ส่วนบริหำรกำรเบิกจ่ำย  ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้
     - ส่วนบริหำรรำยได้และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้

     - ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 3
   งานให้ค าปรึกษาแนะน า

1 กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของกรมสรรพสำมิต 36 คร้ัง 2 72 เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ี S,O,P,C

2 สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะประจ ำปีงบประมำณ 2562 1 คร้ัง 15 15 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทรำบประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจต่อไป

S,O,P,C

3 สรุปผลกำรตอบข้อหำรือประจ ำปีงบประมำณ 2562 1 คร้ัง 15 15 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทรำบประเด็นข้อหำรือ ค ำตอบข้อหำรือและ
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจต่อไป

S,O,P,C

4 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 2 คร้ัง 10 20 เพ่ือเป็นกำรแบ่งปันโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำร
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

S,O,P,C

5 กำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้แก่หน่วยรับตรวจ 4 คร้ัง 10 40 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ป้องกันข้อผิดพลำดท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยกำรจัดท ำส่ือเผยแพร่ควำมรู้

S,O,P,C

งานประจ า/งานท่ีได้รับมอบหมาย
   งานประจ ากลุ่มตรวจสอบภายใน

1 ตรวจสอบกำรใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี C,O

เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรเก็บรักษำเงินเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน
จำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551 และมี
เงินคงเหลือครบถ้วนถูกต้อง
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2 ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร 4 คร้ัง 10 40 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกรมสรรพสำมิตมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำม
มติคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ และใช้
งบประมำณอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล

C,P,F

3 ตรวจสอบโครงกำรสรรพสำมิตใสสะอำด ตำมค ำส่ังจัดต้ังศูนย์สรรพสำมิตใสสะอำด 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสรรพสำมิตใสสะอำด มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตำมท่ีก ำหนด

O,P

4 ตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิกำรกรมสรรพสำมิต ตำมระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกรม
สรรพสำมิตว่ำด้วยสวัสดิกำรกรมสรรพสำมิต พ .ศ. 2556

1 คร้ัง 10 10 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรกรมสรรพสำมิตว่ำด้วยสวัสดิกำรกรมสรรพสำมิต พ .ศ. 
2556

C,O,P,F

5 ตรวจสอบกำรรับเงินและน ำเงินส่งคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNun : Control of 
Income accurate in time)

2 คร้ัง 20 40 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรรับเงินและน ำเงินส่งคลังของกรมสรรพสำมิตมี
ควำมถูกต้อง

C,F

6 ทบทวนกฎบัตรและกรอบควำมประพฤติเก่ียวกับควำมเท่ียงธรรม 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกรอบอ ำนำจหน้ำท่ี ขอบเขตและ
ควำมรับผิดชอบ รวมท้ังพัฒนำและปรับปรุงงำนใหม่ๆ และมีกรอบ
จริยธรรมเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

C,O

7 จัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร (IDP) 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมรู้ ทักษะ 
และควำมสำมำรถอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ

S,O

8 กำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 1 คร้ัง 15 15 เพ่ือให้ทรำบถึงระดับควำมเส่ียงในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงำน และ
คัดเลือกหน่วยรับตรวจตำมล ำดับควำมเส่ียง

S,O,C

9 จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 1 คร้ัง 20 20 เพ่ือทรำบถึงขอบเขตกำรตรวจสอบให้ครอบคลุมกำรท ำงำนและ
สอดคล้องกับกำรประเมินควำมเส่ียง โดยจัดสรรทรัพยำกรท้ัง
ผู้รับผิดชอบและงบประมำณให้เหมำะสมเพียงพอ

S,O,C

10 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) 20 เร่ือง 2 40 เพ่ือให้ทรำบรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนในข้ันตอนต่ำงๆ โดยระบุ
ถึงวิธีกำรคัดเลือกข้อมูล วิเครำะห์ และประเมินผล

S,O,C

11 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (ทุกหน่วยงำนและโครงกำร ) 31 ฉบับ 2 62 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรตรวจสอบ สำเหตุและผลกระทบ รวมถึง
ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจและ
โครงกำรท่ีตรวจสอบ

C,O,P,F,IT
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12 รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนรำยไตรมำส (ทุก 3 เดือน) 4 คร้ัง 5 20 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนเทียบกับแผนกำรตรวจสอบ และ
ปัญหำอุปสรรคท่ีท ำให้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ

P

13 รำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน 20 เร่ือง 5 100 เพ่ือติดตำมผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจและโครงกำรว่ำได้
ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงงำนตำมท่ีได้เสนอแนะ

P

14 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท้ังจำกภำยใน และภำยนอก 1 คร้ัง 10 10
 - จัดท ำแบบประเมินตนเอง (Self Assessment )
 - รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร

15 ติดตำมข้อทักท้วงส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)/กระทรวงกำรคลัง (ถ้ำมี) 1 คร้ัง 15 15 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้อง ตำมข้อเสนอแนะของ สตง . หรือกระทรวงกำรคลัง

C

16 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ค .ต.ป. 1 คร้ัง 15 15 เพ่ือรำยงำนแผน และผลกำรปฏิบัติงำนให้ ค .ต.ป. ทรำบ C,O,P

17 ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 2 คร้ัง 10 20 เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจว่ำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มตรวจสอบภำยใน
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน

C,O,P

18 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 12 คร้ัง 1 12 เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์และมี
ควำมทันสมัยแก่เจ้ำหน้ำท่ีของกรมสรรพสำมิตและบุคคลภำยนอก

P

19 สรุปผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะพร้อมท้ังวิเครำะห์ภำพรวม เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กร เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร ประจ ำปี พ .ศ. 2562

1 คร้ัง 10 10 เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังวิเครำะห์ภำพรวม
หำแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร

P

   งานท่ีได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและอ่ืน ๆ
20 ทบทวนและจัดท ำยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต /กลุ่มตรวจสอบภำยใน 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และค่ำนิยม 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559
S

21 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ใช้เป็นแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน และแนวทำงพัฒนำงำนของกลุ่มตรวจสอบภำยใน

S

22 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน

S,O,P

เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระดับบุคคลและระดับหน่วยงำน
ด้วยตนเอง เพ่ือก ำหนดแผนหรือแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง 
ตลอดจนรำยงำนผลกำรประเมินให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ

C,P



ท่ีใช้ต่อ
คร้ัง

ท่ีใช้ท้ังหมด

(Manday) (Total Manday)

ล าดับ หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หมายเหตุ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

23 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์)

12 คร้ัง 1 12 เพ่ือติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักแผนภำษีและ
ผู้บริหำรทรำบ

S,O,P

24 จัดท ำและถ่ำยทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคล (OS Matrix) 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือมอบหมำยตัวช้ีวัดให้บุคลำกรและให้ด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดท่ี
ได้รับมอบหมำย

S,O,P

25 ด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดกำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร (PMQA) /ตัวช้ีวัดตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผล

1 คร้ัง 5 5 เพ่ือพัฒนำองค์กร (กลุ่มตรวจสอบภำยใน ) ตำมแนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

S,O,P

26 รำยงำนผลตัวช้ีวัดกำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร (PMQA)/ตัวช้ีวัดตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผล (ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ )

12 คร้ัง 1 12 เพ่ือติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
 และส ำนักแผนภำษี

S,O,P

27 วิเครำะห์ควำมเส่ียง จัดท ำแผน ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนผลตำม
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงรำยไตรมำส

1 คร้ัง 5 5 เพ่ือวิเครำะห์ควำมเส่ียงในภำพรวมของกรมสรรพสำมิต และบริหำร
ควำมเส่ียงของกลุ่มตรวจสอบภำยใน

S,O,P

 - รำยงำนผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12
28 จัดท ำผลงำนน ำเสนอนวัตกรรม (รำงวัลเพชรสรรพสำมิต ) 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร
S,O,P

29 จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ ของเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มตรวจสอบภำยใน 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของผู้
ตรวจสอบภำยใน ให้มีควำมเช่ียวชำญ และสำมำรถปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

S,O,P

30 รวบรวม รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 2 คร้ัง 5 10 เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน และน ำ
ควำมเห็นมำปรับปรุง พัฒนำแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ

S,O,P

30 กำรขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำย 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง S,O,P
32 แผนงำนโครงกำรค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง S,O,P
33 งำนท่ีได้รับมอบหมำยอ่ืน ๆ 10 คร้ัง 5 50 เพ่ือตรวจสอบหรือปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วน

รำชกำรในเร่ืองหรือหน่วยรับตรวจอ่ืน
P,O,C

O = Operation Audit  P =  Performance  Audit   F =  Financial  Audit   C = Compliance  Audit   IT = IT Audit   S = Strategic/Management Audit M = Management Auditing


