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ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด

(Manday) (Total 
Manday)

งานตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน า

  งานตรวจสอบตามนโยบาย
การบริหารการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามิต โดยใช้ Direct Coding 1 ฉบบั 60 60 เพื่อตรวจสอบวา่มีการบริหารจดัการเกี่ยวกบัการวางแผน การควบคุม 

การประเมินผล เกี่ยวกบัการงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยสิ์น
รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ วา่เปน็ไปอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภารกจิขององค์กร รวมทั้งเปน็ไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากบั
ดูแลที่ดี (Good Governance) ในเร่ืองความมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
ความนา่เชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปน็ธรรม และความโปร่งใส

S,C,P

  งานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ระบบวเิคราะหร์ายการภาษี 1 ฉบบั 60 60 เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการใช้งานระบบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ เหมาะสม 

ข้อมูลหรือสารสนเทศ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธอ์ื่น ๆ ที่ได้จากระบบ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และกรมสรรพสามิตมีการปฏบิติัตาม
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศและข้อปฏบิติัการใช้
งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมสรรพสามิต รวมทั้ง หนว่ยงาน
ภายในกรมสรรพสามิต และผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง
และสามารถน าไปใช้ปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

IT,C,P

       รวม  Manday ของงานตรวจสอบตามนโยบายและระบบสารสนเทศ 120

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามติ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดบั หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

1

2



ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด

(Manday) (Total 
Manday)

ล าดบั หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

   งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม
โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและระบบการจดัการฐานขอ้มลู
เพิ่มเติมส าหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามติ

1 ฉบบั 60 60 เพื่อใหม้ั่นใจวา่ได้ด าเนนิการตามแนวทางการจดัซ้ือจดัจา้งวธิตีลาด
อเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Market : e-market) และวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เปน็ไปตามกฏหมาย 
ระเบยีบ

C,P,F

ตรวจสอบการปฏบิติังานของส านกังานสรรพสามิตภาค/พื้นที/่พื้นที่สาขา 
(การปฏบิติังานด้านการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามิต 
ด้านการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่
ด้านการเปรียบเทยีบคดี ด้านการเงินและบญัชี ด้านการเบกิจา่ยเงิน 
ด้านการพสัดุ สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารเงินกองทนุสวสัดิการ)

8 หนว่ยงาน 10 80 P,C,F

2.1 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

2.2 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ชลบรีุ 2

2.3 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

2.4 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์

2.5 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่สระแกว้

2.6 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

2.7 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ล าพนู

2.8 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ตรวจนบัเงินคงเหลือและการเกบ็รักษาเงิน  (หนว่ยงานในส่วนกลาง) 7 คร้ัง 1 7 F,C,P
3.1 ส่วนบริหารการเบกิจา่ย  ส านกับริหารการคลังและรายได้

3.2 ส่วนบริหารรายได้และธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์  
ส านกับริหารการคลังและรายได้

3.3 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

2.4 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

2.5 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
2.6 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
2.7 ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

       รวม  Manday ของงานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 147

1

2 เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมั่นวา่การปฏบิติังานของเจา้หนา้ที่เปน็ไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และมีระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ 
บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

3 เพื่อตรวจสอบความมีจริงของสินทรัพย ์และการปฏบิติังานของหนว่ยงาน
มีการเกบ็รักษาเงินเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจา่ยเงิน การเกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562



ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด

(Manday) (Total 
Manday)

ล าดบั หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

   งานให้ค าปรึกษาแนะน า
การสร้างส่ือประชาสัมพนัธค์วามรู้เกี่ยวกบัการปฏบิติังาน 
และจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้แกห่นว่ยรับตรวจ

10 คร้ัง 7 70 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหเ้จา้หนา้ที่สามารถปฏบิติังานได้อยา่งถูกต้อง 
ปอ้งกนัข้อผิดพลาดที่จะเกดิขึ้น โดยจดัท าส่ือเผยแพร่ความรู้

งานบริการให้
ค าปรึกษา

การให้ค าปรึกษาแนะน า ผ่านส่ือมลัติมเีดีย 1 คร้ัง 10 10 เพื่อช่วยใหเ้กดิโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียง 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการด าเนนิงานของกรมสรรพสามิต

งานบริการให้
ค าปรึกษา

สรุปผลข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2565 1 คร้ัง 15 15 เพื่อใหห้นว่ยรับตรวจทราบประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และใช้เปน็
แนวทางในการปฏบิติังานของหนว่ยรับตรวจต่อไป

งานบริการให้
ค าปรึกษา

สรุปผลการตอบข้อหารือประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 1 คร้ัง 15 15 เพื่อใหห้นว่ยรับตรวจทราบประเด็นข้อหารือ ค าตอบข้อหารือและน าไปเปน็
แนวทางในการปฏบิติังานของหนว่ยรับตรวจต่อไป

งานบริการให้
ค าปรึกษา

การจดัการความรู้ (KM) 2 คร้ัง 5 10 เพื่อเปน็การแบง่ปนัโดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบั
การปฏบิติังาน เพื่อปรับปรุงและพฒันาแนวทางการตรวจสอบใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

งานบริการให้
ค าปรึกษา

การใหค้ าปรึกษา แนะน าใหก้บัเจา้หนา้ที่ของกรมสรรพสามิต ผ่านช่องทาง
โทรศัพท ์Line Facebook และอื่น ๆ

36 คร้ัง 2 72 เพื่อใหค้ าปรึกษาแนะน า การปฏบิติังานแกเ่จา้หนา้ที่ ใหป้ฏบิติัเปน็ไปตาม
ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานบริการให้
ค าปรึกษา

       รวม  Manday ของงานให้ค าปรึกษาแนะน า 192

             รวม  Manday ของงานตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน า 459
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ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด

(Manday) (Total 
Manday)

ล าดบั หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

งานประจ า/งานที่ไดร้ับมอบหมาย
   งานประจ ากลุ่มตรวจสอบภายใน

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต และ
การประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน

1 คร้ัง 20 20 เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริมใหม้ีการควบคุมในเร่ืองต่าง ๆ ที่เหมาะสมและ
เพยีงพอ โดยการประเมินประสิทธผิลและประสิทธภิาพของการควบคุม

C,P

การสอบทานการบริหารความเส่ียงของกรมสรรพสามิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 คร้ัง 20 20 เพื่อประเมินความมีประสิทธผิลและช่วยสนบัสนนุใหเ้กดิการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเส่ียง

C,P

ตรวจสอบโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ตามค าส่ังจดัต้ังศูนยส์รรพสามิต
ใสสะอาด

1 คร้ัง 20 20 เพื่อใหม้ั่นใจวา่ การด าเนนิการตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด มี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลตามที่ก าหนด

F,C,P

ตรวจสอบเงินกองทนุสวสัดิการกรมสรรพสามิต ตามระเบยีบ
คณะกรรมการสวสัดิการกรมสรรพสามิตวา่ด้วยสวสัดิการกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2562

1 คร้ัง 45 45 เพื่อใหม้ั่นใจวา่การปฏบิติังานเปน็ไปตามระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการกรม
สรรพสามิตวา่ด้วยสวสัดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562

F,C,P

ตรวจสอบเพื่อก ากบัดูแลแบบออนไลนผ่์านระบบตรวจสอบภายใน เพื่อเปน็การบรูณาการงานตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบภายใน

5.1 ตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
(CoNan : Control of Income accurate in time)

2 คร้ัง 15 30 เพื่อใหม้ั่นใจวา่การรับเงินและน าเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิตเปน็ไปตาม
ระเบยีบกฎหมาย

C,F,P,IT

5.2 ตรวจสอบการจดัเกบ็รายได้ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต โดยใช้ Data Analytic 2 คร้ัง 15 30 เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เปน็ไปตามระเบยีบก าหนด

C,F,P,IT

ทบทวนกฎบตัรและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง 5 5 เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไปตามกรอบอ านาจหนา้ที่ ขอบเขตและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งพฒันาและปรับปรุงงานใหม่ๆ และมีกรอบจริยธรรมเพื่อเปน็
แนวทางในการปฏบิติังาน

C,P

สรุปผลการปฏบิติังานของกลุ่มตรวจสอบภายใน / สรุปผลส ารวจความพงึ
พอใจ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
- วเิคราะหภ์าพรวม และหาแนวทางในการพฒันางานตรวจสอบภายใน 
ประจ าป ี2566 เสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการ

1 คร้ัง 10 10 เพื่อสรุปผลการปฏบิติัตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งวเิคราะหภ์าพรวม
หาแนวทางการพฒันาองค์กร และน าความเหน็มาปรับปรุง พฒันาแนวทางการ
ตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธภิาพ

S,P

จดัท าแผนการพฒันาบคุลากร (IDP) 1 คร้ัง 5 5 เพื่อเปน็แนวทางการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในใหม้ีความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จ าเปน็ต่อการปฏบิติังานที่รับผิดชอบ

S,P

จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี(Audit Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

1 คร้ัง 60 60 เพื่อทราบถึงขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมการท างานและสอดคล้องกบัการ
ประเมินความเส่ียง โดยจดัสรรทรัพยากรทั้งผู้รับผิดชอบและงบประมาณให้
เหมาะสมเพยีงพอ

S,P,C
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ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด

(Manday) (Total 
Manday)

ล าดบั หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน-วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

จดัท าแผนการปฏบิติังานตรวจสอบ (Engagement Plan) 17 เร่ือง 5 85 เพื่อใหท้ราบรายละเอยีดของการปฏบิติังานในขั้นตอนต่างๆ โดยระบุ
ถึงวธิกีารคัดเลือกข้อมูล วเิคราะห ์และประเมินผล

S,P,C

รายงานผลการปฏบิติังานตรวจสอบ (ทกุหนว่ยงานและโครงการ) 19 ฉบบั 20 380 เพื่อใหท้ราบถึงผลการตรวจสอบ สาเหตุและผลกระทบ รวมถึงข้อเสนอแนะ
พร้อมแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขของหนว่ยรับตรวจและโครงการที่ตรวจสอบ

C,P,F,IT

รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 8 คร้ัง 10 80 เพื่อติดตามผลการปฏบิติัตามข้อเสนอแนะของหนว่ยรับตรวจวา่ได้ด าเนนิการ
แกไ้ข ปรับปรุงงานตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ

P

รายงานสรุปผลการปฏบิติังานตามแผนการตรวจสอบประจ าป ี
รายไตรมาส (ทกุ 3 เดือน)

4 คร้ัง 10 40 เพื่อใหท้ราบถึงผลการปฏบิติังานเทยีบกบัแผนการตรวจสอบ และปญัหา
อปุสรรคที่ท าใหไ้ม่เปน็ไปตามแผนการตรวจสอบ

P

รายงานการเปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และรายงานผลตามแผนการปรับปรุง

2 คร้ัง 5 10 เพื่อสร้างความมั่นใจวา่การด าเนนิงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

C,P

การประเมนิตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลตามแผนการปรับปรุง

1 คร้ัง 5 5 เพื่อใหเ้กดิการพฒันาของกลุ่มตรวจสอบภายในอยา่งต่อเนื่อง รวมถึง
เพื่อตรวจสอบความมีประสิทธผิลและประสิทธภิาพขอกลุ่มตรวจสอบภายใน

C,P

การเผยแพร่และประชาสัมพนัธข์้อมูลสารสนเทศของกลุ่มตรวจสอบภายใน 12 คร้ัง 2 24 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชนแ์ละ
มีความทนัสมัยแกเ่จา้หนา้ที่ของกรมสรรพสามิตและบคุคลภายนอก

P

       รวม  Manday ของงานประจ า 869

13

14

16

15

10

11

12



ที่ใชต้อ่ครั้ง ที่ใชท้ั้งหมด
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ประเภทการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ

   งานที่ไดร้ับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและอ่ืน ๆ
ทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏบิติัการ / 
ถ่ายทอดตัวชี้วดัระดับบคุคล (OS Matrix) ประจ าปี

1 คร้ัง 4 4 เพื่อร่วมทบทวนวสัิยทศัน ์พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร์ และค่านยิม ประจ าปี
งบประมาณ 2566 และจดัท าแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏบิติัการประจ าป ี
ใช้เปน็แนวทางการด าเนนิงาน และแนวทางพฒันางานของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายตัวชี้วดัใหบ้คุลากรและใหด้ าเนนิการตาม
ตัวชี้วดัที่ได้รับมอบหมาย

S

ด าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏบิติัการ ประจ าปี 1 คร้ัง 5 5 เพื่อพฒันางานตรวจสอบภายใน ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามแผนยทุธศาสตร์ 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

S,P

ด าเนนิการตามตัวชี้วดัการพฒันาองค์กรแบบบรูณาการ (PMQA) /ตัวชี้วดั
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

1 คร้ัง 5 5 เพื่อพฒันาองค์กร (กลุ่มตรวจสอบภายใน) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏบิติัราชการ

S,P

และรายงานผลการด าเนนิการในระบบอเิล็กทรอนกิส์ 12 คร้ัง 2 24 และรายงานผลการด าเนนิการใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหารและส านกัแผนภาษี

วเิคราะหค์วามเส่ียง จดัท าแผนบริหารความเส่ียงและด าเนนิการ
ตามแผนบริหารความเส่ียง

1 คร้ัง 5 5 เพื่อวเิคราะหค์วามเส่ียงในภาพรวมของกรมสรรพสามิต และบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

S,P

จดัท าผลงานน าเสนอนวตักรรม (รางวลัเพชรสรรพสามิต) 1 คร้ัง 40 40 เพื่อด าเนนิการตามตัวชี้วดัหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิติัราชการ S,P

จดัท าโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (CSR / CRM) 1 คร้ัง 20 20 เพื่อใหส้ร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งกลุ่มตรวจสอบภายในและหนว่ยงาน
ภายในสังกดักรมสรรพสามิต

S,P

การขอต้ังงบประมาณรายจา่ย 1 คร้ัง 5 5 เพื่อด าเนนิการตามกฎหมายและแนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้อง S,P

แผนงานโครงการค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษทีอ้งถิ่น 1 คร้ัง 5 5 เพื่อด าเนนิการตามกฎหมายและแนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้อง S,P

งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ 10 คร้ัง 2 20 เพื่อตรวจสอบหรือปฏบิติังานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หวัหนา้ส่วนราชการในเร่ืองหรือหนว่ยรับตรวจอื่น

P,C

รวม  Manday ของงานที่ไดร้ับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและอ่ืน ๆ 133

             รวม  Manday ของงานประจ า/งานที่ไดร้ับมอบหมาย 1002
       รวม  Manday ทั้งสิ้น 1461

หมายเหตุ  การแบง่ Manday เปน็เพยีงการเฉล่ียวนัใหล้งตัวเทา่นั้น  ส าหรับการปฏบิติังานจริงใหป้ฏบิติังานตามที่ได้รับมอบหมายจากหวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน
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