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1. การตรวจสอบตามภารกิจ (7 เร่ือง) 425
1 การจัดการเงินกู้รัฐบาล สจน.1/สพต. ปานกลาง 1 60 เสาวนีย์
2 การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ สจน.2 ปานกลาง 1 55 ภัสราภา
3 การบริหารจัดการเงินกู้โครงการและเงินให้กู้ต่อ สบค. ปานกลาง 3 50 อัจจิมา
4 การบริหารการช าระหน้ีและการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการบริหารการช าระหน้ี (DMTR) สบช. ปานกลาง 1 50 เสาวนีย์
5 การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้และการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (IIPM) สบป. ปานกลาง 3 60 โสภิดา
6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศของ สบน . ศทส. ปานกลาง 4 30 อัจจิมา
7 โครงการด้านสารสนเทศของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) 120 อัจจิมา/ภัสราภา

(1) ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนบริหารหน้ีสาธารณะ (Digital Debt Plan) สนผ. ปานกลาง 4 60 อัจจิมา
(2) ระบบส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ศทส. ปานกลาง 4 30 ภัสราภา
(3) ระบบศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา ศท. ปานกลาง 4 30    ภัสราภา

2. การตรวจสอบตามปกติ และได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 เร่ือง) 415
8 การตรวจสอบด้านการเงิน สลก. ปานกลาง 4 60 อัจจิมา
9 การตรวจสอบด้านบัญชี (ประเมินบัญชีของส่วนราชการ/ สินทรัพย์) สลก. ปานกลาง 4 70 เสาวนีย์

10 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ สลก. ปานกลาง 4 30 โสภิดา
11 กองทุนสวัสดิการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (ตรวจรายเดือน และงบปี) สลก. ปานกลาง 4 70 เสาวนีย์/วีรภัทร
12 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สลก. ปานกลาง 4 100 โสภิดา/วรุณกานต์
13 การใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการ

ผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง
สลก. - 4 15 เสาวนีย์/วีรภัทร

14 ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง สลก. - 4 15 เสาวนีย์/วีรภัทร
15 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สบน . กพร. - 4 15 ภัสราภา
16 การตรวจติดตามงานตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน กตส. - 4 40 โสภิดา/วรุณกานต์

3. ภารกิจอ่ืน/ท่ีได้รับมอบหมาย
17 งานภารกิจของ กตส. กตส. 344

1) แผนการตรวจสอบระยะยาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567
และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    - การทบทวนเกณฑ์การประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
    - การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ
2) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3) แนวนโยบายการปฏิบัติงานของ กตส.
4) รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส 4 คร้ัง
5) โครงการจัดการความรู้ (KM Networking)
6) ประเมินตนเอง 
7) ประเมินความพึงพอใจ (หน่วยรับตรวจ+การให้ค าปรึกษา)
8) งานให้ค าปรึกษา
9) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

18 งานท่ีได้รับมอบหมาย

10) งานตรวจสอบกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ (กปพ.) กปพ. 80 โสภิดา/ภัสราภา

1,184
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารหน้ีสาธารณะให้มีต้นทุนท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีก าหนด, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาตลาดตราสารหน้ีไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเซีย , ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้

โสภิดา/อัจจิมา/ภัสราภา/วรุณกานต์/วีรภัทร264

ส.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ระยะเวลาในการตรวจสอบ
2563 2564

ก.ย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
  แผนปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มิ.ย. ก.ค.
ผู้รับผิดชอบล าดับ หน่วยงานภารกิจ/แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีตรวจสอบ ระดับความเส่ียง ยุทธศาสตร์ จ.น. คน-วัน

(Man-Day)มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 

รวม


	Scan_0001
	แผนการตรวจสอบ 2564  v5

