
ท่ีใช้ต่อ
คร้ัง

ท่ีใช้ท้ังหมด

(Manday) (Total Manday)

งานตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน า
  งานตรวจสอบตามนโยบาย

1 ตรวจสอบระบบงานใบอนุญาต 1 ระบบ 45 45 เพ่ือตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในท่ัวไป การจัดโครงสร้าง แบ่งแยก
หน้าท่ีมีความเหมาะสม การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบงาน การ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การปิด
เปิดระบบ การบ ารุงรักษา การจัดเก็บ ) การจัดท าแผนกู้ระบบสารสนเทศ การ
ต้ังค่าของระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงห้อง Server
 เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลปลอดภัย ใช้งานระบบอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
และทิศทางของกรมสรรพสามิต

IT,C,O,P

2 ตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data 
Analytic Model for Big Data)

1 โครงการ 45 45 เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศทางราชการท่ีเก่ียวข้อง

IT,C,P,F

3 ตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยใช้ Direct Coding 1 ฉบับ 45 45 เพ่ือตรวจสอบว่ามีการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผล เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมท้ัง
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร รวมท้ังเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลท่ีดี 
(Good Governance) ในเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็น
ธรรม และความโปร่งใส

S,C,O,P

4 ตรวจสอบกระบวนการคืนภาษีน้ ามันส่งออก 1 ฉบับ 45 45 เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการคืนภาษีน้ ามันส่งออก มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม

O,C,P

       รวม  Manday ของงานตรวจสอบตามนโยบาย 180

ล าดับ หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน - วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หมายเหตุ

กรมสรรพสามิต
กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภท
การ

ตรวจสอบ
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การ
ตรวจสอบ

   งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม
1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค /พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา 

(ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การเงิน
และบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ และสอบทานการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน)

8 หน่วยงาน 22.5 180 เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน

O,P,C,F

2 ตรวจนับเงินคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน  (หน่วยงานในส่วนกลาง) 7 คร้ัง 1 7 O,P,F
     - ส่วนบริหารการเบิกจ่าย  ส านักบริหารการคลังและรายได้
     - ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ส านักบริหารการ
คลังและรายได้     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1

     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2

     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3

     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 4

     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 5

       รวม  Manday ของงานตรวจสอบตามกิจกรรม/โครงการ 187
   งานให้ค าปรึกษาแนะน า

1 การให้ค าปรึกษา แนะน าให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต 36 คร้ัง 2 72 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี S,O,P,C

2 สรุปผลข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะประจ าปีงบประมาณ 2563 1 คร้ัง 20 20 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจต่อไป

S,O,P,C

3 สรุปผลการตอบข้อหารือประจ าปีงบประมาณ 2563 1 คร้ัง 20 20 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบประเด็นข้อหารือ ค าตอบข้อหารือและน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจต่อไป

S,O,P,C

4 การจัดการความรู้ (KM) 2 คร้ัง 10 20 เพ่ือเป็นการแบ่งปันโดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

S,O,P,C

5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยรับตรวจ 7 คร้ัง 10 70 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน โดยการจัดท าส่ือ
เผยแพร่ความรู้

S,O,P,C

       รวม  Manday ของงานให้ค าปรึกษาแนะน า 202

เพ่ือตรวจสอบความมีจริงของสินทรัพย์ และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
มีการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ .ศ.
2562
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งานประจ า/งานท่ีได้รับมอบหมาย
   งานประจ ากลุ่มตรวจสอบภายใน

1 ตรวจสอบโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ตามค าส่ังจัดต้ังศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือให้ม่ันใจว่า การด าเนินการตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามท่ีก าหนด

O,P

2 ตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต ตามระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการกรมสรรพสามิตว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ .ศ. 2562

1 คร้ัง 30 30 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรม
สรรพสามิตว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ .ศ. 2562

C,O,P,F

3 ตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : 
Control of Income accurate in time)

1 คร้ัง 20 20 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการรับเงินและน าเงินส่งคลังของกรมสรรพสามิตเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย

C,F

4 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยใช้ Data Analytic 1 คร้ัง 30 30 เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบก าหนด

C,F,O,IT

5 ทบทวนกฎบัตรและกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเท่ียงธรรม 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าท่ี ขอบเขตและความ
รับผิดชอบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงงานใหม่ๆ และมีกรอบจริยธรรมเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน

C,O

6 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ

S,O

7 การประเมินความเส่ียงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
2565

1 คร้ัง 20 20 เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงาน และคัดเลือก
หน่วยรับตรวจตามล าดับความเส่ียง

S,O,C

8 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ
 2565

1 คร้ัง 20 20 เพ่ือทราบถึงขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมการท างานและสอดคล้องกับ
การประเมินความเส่ียง โดยจัดสรรทรัพยากรท้ังผู้รับผิดชอบและงบประมาณให้
เหมาะสมเพียงพอ

S,O,C

9 จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 17 เร่ือง 3 51 เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ โดยระบุถึงวิธีการ
คัดเลือกข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล

S,O,C

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ทุกหน่วยงานและโครงการ ) 27 ฉบับ 7 189 เพ่ือให้ทราบถึงผลการตรวจสอบ สาเหตุและผลกระทบ รวมถึงข้อเสนอแนะ
พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจและโครงการท่ีตรวจสอบ

C,O,P,F,IT

11 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 4 คร้ัง 5 20 เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ และปัญหา
อุปสรรคท่ีท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

P

12 รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 21 เร่ือง 7 147 เพ่ือติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจและโครงการว่าได้ด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงงานตามท่ีได้เสนอแนะ

P
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13 ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังจากภายใน และภายนอก 1 คร้ัง 7 7
 - จัดท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment )

 - รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการ

14 ติดตามข้อทักท้วงส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)/กระทรวงการคลัง 
(ถ้ามี)

1 คร้ัง 5 5 เพ่ือให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
ตามข้อเสนอแนะของ สตง . หรือกระทรวงการคลัง

C

15 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค .ต.ป. 1 คร้ัง 5 5 เพ่ือรายงานแผน และผลการปฏิบัติงานให้ ค .ต.ป. ทราบ C,O,P

16 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 คร้ัง 5 10 เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการด าเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

C,O,P

17 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มตรวจสอบภายใน 12 คร้ัง 1.5 18 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และมีความ
ทันสมัยแก่เจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตและบุคคลภายนอก

P

18 บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมท้ังวิเคราะห์
ภาพรวม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาองค์กร เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563

1 คร้ัง 10 10 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมท้ังวิเคราะห์ภาพรวมหาแนว
ทางการพัฒนาองค์กร

P

       รวม  Manday ของงานประจ ากลุ่ม 607
   งานท่ีได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและอ่ืน ๆ

19 ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต /กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยม ประจ าปี
งบประมาณ 2559

S

20 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และแนวทางพัฒนางานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

S

21 ด าเนินการตามโครงการ/แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือพัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

S,O,P

22 รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ )

12 คร้ัง 1 12 เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักแผนภาษีและผู้บริหารทราบ S,O,P

23 จัดท าและถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับบุคคล (OS Matrix) 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือมอบหมายตัวช้ีวัดให้บุคลากรและให้ด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับ
มอบหมาย

S,O,P

24 ด าเนินการตามตัวช้ีวัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (PMQA) /ตัวช้ีวัด
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

1 คร้ัง 10 10 เพ่ือพัฒนาองค์กร (กลุ่มตรวจสอบภายใน) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

S,O,P

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง 
เพ่ือก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนรายงานผลการ
ประเมินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

C,P



ท่ีใช้ต่อ
คร้ัง

ท่ีใช้ท้ังหมด

(Manday) (Total Manday)

ล าดับ หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม ความถ่ี หน่วยนับ

จ านวนคน - วัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ หมายเหตุ
ประเภท

การ
ตรวจสอบ

25 รายงานผลตัวช้ีวัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (PMQA)/ตัวช้ีวัดตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผล (ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ )

12 คร้ัง 1 12 เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ
ส านักแผนภาษี

S,O,P

26 วิเคราะห์ความเส่ียง จัดท าแผน ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและ
รายงานผลตามแผนการบริหารความเส่ียงรายไตรมาส

1 คร้ัง 4 4 เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงในภาพรวมของกรมสรรพสามิต และบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

S,O,P

 - รายงานผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 12 คร้ัง 1 12
27 จัดท าผลงานน าเสนอนวัตกรรม (รางวัลเพชรสรรพสามิต ) 1 คร้ัง 30 30 เพ่ือด าเนินการตามตัวช้ีวัดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ S,O,P
28 จัดท าโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง 30 30 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

 ให้มีความเช่ียวชาญ และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S,O,P

29 รวบรวม รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 คร้ัง 5 10 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และน าความเห็นมา
ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

S,O,P

30 การขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง S,O,P
31 แผนงานโครงการค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1 คร้ัง 10 10 เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง S,O,P
32 งานท่ีได้รับมอบหมายอ่ืน ๆ 10 คร้ัง 10 100 เพ่ือตรวจสอบหรือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการใน

เร่ืองหรือหน่วยรับตรวจอ่ืน
P,O,C

รวม  Manday ของงานท่ีได้รับมอบหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและอ่ืน ๆ 280
       รวม  Manday ท้ังส้ิน 1456

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


