
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 

(เดือนตุลาคม 2557 – เดือนเมษายน 2558) 
 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลางได้ก าหนด 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินในหัวข้อการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยก าหนดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 3 ครั้งในรอบปี และเปน็การรายงานผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ 
ปัญหาอุปสรรค และระบุความเสี่ยงการควบคุมที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทราบผลการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส านักและศูนย์ 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
อย่างรวดเร็ว และทันการณ์ 

 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมายการด าเนินงานทั้งสิ้น  6  หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (สพต.) ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  (สบค.) ส านักบริหาร
และประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) ส านักจัดการหนี้ 2 (สจน. 2) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายในของ สบน. 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานรอบ 7  เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้เข้าสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจแล้ว จ านวน 3 หน่วยงาน และประเมิน 
ระบบการควบคุมภายในของ สบน. รวมทั้งได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ จ านวน 9 รายงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได ้
ดังนี้ 

1. แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
1) กตส. ได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 เรื่อง 

จาก 18 เรื่อง (ตามแผน 16 เรื่อง นอกแผน 2 เรื่อง) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง สรุปผลการตรวจ 
ส านักงานเลขานกุารกรม (สลก.) 
1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Auction) 
- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

2 การใช้รถยนต์ของผู้เลือกรบัเงินค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง
ส าหรับข้าราชการผูม้ีสิทธไิดร้ถประจ าต าแหน่ง 

- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

3 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ     
กรณีการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรง 

- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

 
/ที.่.. 
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ที ่ เรื่อง สรุปผลการตรวจ 
4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏบิัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ - เป็นไปตามแผน 

- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 
5 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ - เป็นไปตามแผน 

- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 
6 การตรวจสอบภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย - เป็นไปตามแผน 

- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 
ส านักบริหารและประเมนิผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) 
7 การตรวจสอบเรื่องโครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชก าหนด 

ให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 

- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
8 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทนในระบบ

ฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) 
- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
9 ประเมินผลการควบคมุภายในของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ปส.) 
- เป็นไปตามแผน 
- การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบฯ 

 

2) อยู่ระหว่างตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 3 หน่วยงาน จ านวน 4 เรื่อง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.)  
1 การตรวจสอบงบการเงินของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พฤษภาคม 2558 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  
2 การด าเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
กรกฎาคม 2558 

ส านักพัฒนาตลาดตราสารหน้ี (สพต.)  
3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
กันยายน 2558 

4 โครงการออกบูธของ สบน. เพื่อสง่เสริมการออมผา่นการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์และ
เผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับตราสารหนีภ้าครัฐแก่ประชาชนทั่วไปส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

กรกฎาคม 2558 

 

3) มีแผนจะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  3 หน่วยงาน จ านวน 5 เรื่อง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง คาดว่าจะเข้าตรวจ 
ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
1 ตรวจสอบระบบรับและน าส่งตามระบบ GFMIS มิถุนายน 2558 
2 การตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มส าหรับเงินบ าเหน็จบ านาญพระราชบัญญตัิ

การกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2497 พ.ศ. 2557 ส าหรับผูร้ับบ านาญ  และทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด 

รอบที่ 1 :  
มิถุนายน 2558 

รอบที่ 2 :  
 กันยายน 2558 
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ที ่ เรื่อง คาดว่าจะเข้าตรวจ 
ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) (ต่อ) 
3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 2558 
ส านักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครฐั (สบป.) 
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกจ่ายเงินกู้และติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กรกฎาคม 2558 

ส านักจัดการหน้ี 2 (สจน. 2)  
5 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรงุและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระดบัความน่าเช่ือถือ

รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ 
กรกฎาคม 2558 

 
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561  กตส. ไดด้ าเนินการ

ตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากโครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู ้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  สบป.ได้ด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ  ดังนั้น กตส. จึงได้คัดเลือกโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ตามแผนฯ ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบ ได้แก่ การได้รับเอกสาร/หลักฐานจากหน่วยรับตรวจล่าช้า 
มีผลท าให้ต้องเร่งด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบฯ 
และจากการที่ กตส. ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ สบน. ท าให้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 การพิจารณางานของ กตส. ต้องรอ
เสนอ ผอ สบน. พิจารณา  แต่เนื่องปัญหาด้านสุขภาพของ ผอ สบน. และต่อมา ผอ สบน. ได้เสียชีวิตลง กตส. ได้ประสาน
ไปยังกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของการตรวจสอบภายใน ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน โดยได้รับค าแนะน าให้น าเสนองานด้านการตรวจสอบภายในให้รองผู้อ านวยการ สบน. รักษาการในต าแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ พิจารณาไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ สบน. ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
     18 พฤษภาคม 2558 


