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1. การตรวจสอบตามภารกิจ
1 การจัดการเงินกู้ของรัฐบาล สจน.1 ต ่า 1 และ 2 80 อจัจิมา
2 การตรวจสอบกองทนุบริหารเงินกู้เพื อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพฒันา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
กปพ. ต ่า 2 80 โสภดิา (หลัก)/ภสัราภา

3 การประเมนิระดับความนา่เชื อถือและการกู้เงินของรัฐวิสาหกจิและสถาบนั
การเงินภาครัฐ

สจน.2 ปานกลาง
1

80 โสภดิา (หลัก)/ภสัราภา

4 การตรวจสอบการบริหารการช่าระหนี้และการจัดสรรเงินกู้ SAL สบช. ต ่า 1 60 เสาวนยี์
5 การติดตามประเมนิผลโครงการเงินกู้ สบป. ต ่า 3 40 ภสัราภา (หลัก)/วรุณกานต์
6 การตรวจสอบการจัดท่าข้อมลูและรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ศทส./สนผ./สบช./ 

สจน.1/สจน.2
ต ่า 4 100 อจัจิมา (หลัก)/กฤษฎ์

7 การขึ้นทะเบยีนที ปรึกษา ศท. ต ่า 5 50 เสาวนยี์ (หลัก)/กฤษฏ์
8 การจัดท่าค่ารับรองระดับหนว่ยงานภายใน กพร. ปานกลาง 4 40 ภสัราภา
9 การตรวจติดตามงานตรวจสอบภายใน กตส. N/A 4 80 อจัจิมา (หลัก)/กฤษฏ์

2. การตรวจสอบตามปกติ และได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
10 การสอบทานการประเมนิผลระบบควบคุมภายใน สบน. ป ีงปม. 2560 สบน. N/A 4 20 ภสัราภา
11 การด่าเนนิการตามแนวนโยบายและแนวปฏบิติั ในการรักษาความมั นคง

ปลอดภยัด้านสารสนเทศของ สบน.
ศทส. ต ่า 4 20 โสภดิา

12 การตรวจสอบด้านการเงิน (งปม. / เบกิจ่าย/ GFMIS/ e-Payment) สลก. ต ่า 4 100 โสภดิา (หลัก)/วรุณกานต์
13 การตรวจสอบด้านบญัชี (ประเมนิบญัชีของส่วนราชการ/ สินทรัพย)์ สลก. ต ่า 4 80 เสาวนยี์
14 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ สลก. ต ่า 4 120 โสภดิา (หลัก)/วรุณกานต์
15 การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ

จัดหารถประจ่าต่าแหนง่ข้าราชการผู้มสิีทธิได้รถประจ่าต่าแหนง่
สลก. ต ่า

4

15 วรุณกานต์/โสภดิา

16 การตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมดิและแพง่ สลก. ต ่า 4 15 วรุณกานต์/โสภดิา
17 การตรวจสอบกองทนุสวัสดิการส่านกังานบริหารหนี้สาธารณะ สลก. ต ่า 4 80 กฤษฏ/์เสาวนยี์

3. การตรวจสอบพิเศษ (ตามนโยบาย)
18 โครงการเงินกู้เพื อการพฒันาระบบบริหารจัดการน้่าและถนน สบค. N/A 3 20 เสาวนยี์
19 เงินเดือนและค่าตอบแทน สลก. N/A 4 20 ภสัราภา

4. งานอ่ืนๆ
20 งานใหค่้าปรึกษา กตส. 30 ทกุคน
21 งานภารกจิ/ที ได้รับมอบหมาย กตส. 184

1) แผนการตรวจสอบ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ภสัราภา
2) กฎบตัรการตรวจสอบภายใน อจัจิมา
3) รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส 4 คร้ัง อจัจิมา
4) โครงการจัดการความรู้ (KM Networking) อจัจิมา
5) ประเมนิตนเอง ประเมนิความพงึพอใจ วรุณกานต์
6) แนวนโยบายการปฏบิติังานของ กตส. ภสัราภา
7) ระบบสารสนเทศตรวจสอบภายใน ทกุคน

รวม 1,314
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที  1 บริหารหนี้สาธารณะใหม้ต้ีนทนุที เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี ยงที ก่าหนด, ยุทธศาสตร์ที  2 พฒันาตลาดตราสารหนี้ไทยใหเ้ปน็ศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภมูภิาคเอเซีย, ยุทธศาสตร์ที  3 บริหารและติดตามประเมนิผลโครงการเงินกู้ใหเ้ปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ, 
             ยุทธศาสตร์ที  4 พฒันาบคุลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมลูและเทคโนโลยี เพื อส่งเสริมองค์กรสู่ความเปน็เลิศ, ยุทธศาสตร์ที  5 พฒันาศูนย์ข้อมลูที ปรึกษาใหเ้ปน็ศูนย์กลางข้อมลูที ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
  แผนปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

หน่วยงาน
ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

2561ระดับ
ความเสี่ยง

ภารกิจ/แผน/โครงการ/กิจกรรมที่ตรวจสอบล าดับ 2562
ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ก.ย.

จ.น. คน-วัน
(Man-Day)

ยทุธศาสตร์


