รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกรมบัญชีกลาง กาหนดให้มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
โดยครบถ้วน และให้เป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่กาหนด (เสนอรายงานอย่างน้อย
3 ครั้ง/ปี) รวมทั้งให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสนอหัว หน้าส่วนราชการ
เป็นรายไตรมาส โดยครอบคลุมกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา
2. เพื่อรายงานความเสี่ยงและการควบคุม/ข้อตรวจพบที่สาคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/
การทุจริต/ความเสียหาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนด
เป้าหมายการดาเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
ได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตรวจสอบ จานวน 18 เรื่อง 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบ
งานในภารกิจหลัก จานวน 5 เรื่อง และ 2) การตรวจสอบงานในภารกิจสนับสนุน จานวน 13 เรื่อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลงจานวน 7 เรื่อง แต่ปริมาณงานตรวจสอบยังคงเดิม เนื่องจากมีการจัดกลุ่ม
เรื่องที่เกี่ย วข้องไว้ด้ว ยกั น (Grouping) เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงานตรวจสอบมี ความเชื่ อมโยงและต่อเนื่ อง โดย
แผนการตรวจสอบทั้ง 18 เรื่อง ครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์ สบน. ทั้ง 5 ประเด็น รวมทั้งได้กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงาน คือ ดาเนินการตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบได้ตามแผน
ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 1 แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสานัก ศูนย์ กลุ่ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

/แผนภาพที.่ ..
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แผนภาพที่ 2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต่อมาได้มีการยกเลิกการตรวจสอบการดาเนิ นการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ ผอ. สบน.
ให้ ความเห็ น ชอบ เมื่อวัน ที่ 24 กัน ยายน 2561 จึงมีห นังสือขอเลื่อนการตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวไปไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง ผอ.สบน. ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2561 จึงคงเหลือเป้าหมายการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 17 เรื่อง 12 หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม
2560 – กันยายน 2561) สรุปได้ ดังนี้
1. งานให้ความเชื่อมั่น
1.1 ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
17 เรื่อง 12 หน่วยงาน หรือร้อยละ 100 ของแผนการตรวจสอบ และได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จานวน 32 รายงาน เสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งหน่วยรับตรวจ
เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 แผนและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2561 (รอบ 12 เดือน)
แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561
เรื่อง

หมายเหตุ :

ผลการปฏิบัติงาน สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2561 (รอบ 12 เดือน)
เรื่อง

การจัดการเงินกู้รัฐบาล มี สจน. 1 เป็นหน่วยงานหลัก และ สพต. เป็นหน่วยงานร่วมดาเนินการ
การจัดทารายงานหนี้สาธารณะ มี ศทส. เป็นหน่วยงานหลัก และมี สจน.1 สจน.2 สนผ. และ สบช. เป็นหน่วยงานร่วมดาเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ สลก. รวมถึงโครงการภายใต้งบลงทุน และงบจ้างที่ปรึกษาของสานัก/ศูนย์/กลุ่ม

/การตรวจ...
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การตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ สบน. และตามประเภทงาน
ให้ความเชื่อมั่นได้ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการตรวจสอบกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ และประเภทงานให้ความเชื่อมั่น
ที่

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

ไตรมาสที่ 1/2561 จานวน 4 เรื่อง 6 รายงาน
1 การประเมินผลการควบคุมภายใน สบน.
ปีงบประมาณ 2560
2 งบการเงินกองทุนสวัสดิการ สบน. ไตรมาสที่ 1-4
(11 รายงาน) 3
3 เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว (2 รายงาน) 3
4 การปฏิบัติงานกองทุนบริหารเงินกูเ้ พื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ (กปพ.) (2 รายงาน) 3
ไตรมาสที่ 2/2561 จานวน 4 เรื่อง 6 รายงาน
5 การตรวจสอบด้านการเงิน (2 รายงาน) 3
6 การตรวจสอบด้านบัญชี (2 รายงาน) 3
7 การขอพระราชทานเรื่องราชอิสริยาภรณ์
8 การตรวจติดตามงานตรวจสอบภายใน
ไตรมาสที่ 1/2561 – 3/2561 (2 รายงาน) 3
ไตรมาสที่ 3/2561 จานวน 1 เรื่อง 6 รายงาน
9 การใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ
ไตรมาสที่ 4/2561 จานวน 8 เรื่อง 14 รายงาน
10 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
11 ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
12 การจัดทาข้อมูลและรายงานหนีส้ าธารณะ

13 การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้
14 การบริหารการชาระหนี้
15 การจัดการเงินกู้รัฐบาล
16 การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
17 การบริหารโครงการเงินกู้ DPL และเงินให้กู้ต่อ
หมายเหตุ :

ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น 2
F C O P IT M

หน่วย
รับตรวจ

ยุทธศาสตร์
สบน. 1

สบน.

4

 

สลก.

4

 

ศทส.

4

 



กปพ.

2, 4

 





สลก.
สลก.
สลก.
กตส.

4
4
4
4

   
   
 







สลก.

4

 



สลก.
สลก.
ศทส./
สจน.1/
สจน.2/
สบช./
สนผ.
สบป.
สบช.
สจน.1/
สพต.
สลก.
สบค.

4
4
4

 
  
  






3
1
1, 2



 

  



4, 5
3

 
 









1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่อาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
2 F : Financial Audit / C : Compliance Audit / O : Operational Audit / P : Performance Audit /
IT : Information Technology Audit / M : Management Audit
3 โครงการที่มีการตรวจสอบตามแผนเป็นรายไตรมาส/รายเดือน/2 รอบ จะดาเนินการตรวจสอบและออกรายงานตามแผน

/1.2 ผล...
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1.2 ผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบที่สาคัญ
1.2.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
ทั้งสิ้น 17 เรื่อง พบว่า มีข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจรับไปดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน จานวน 9 เรื่อง
5 หน่ วยงาน และไม่มี ข้อเสนอแนะ จ านวน 8 เรื่อ ง ทั้ งนี้ หน่ ว ยรับ ตรวจได้ ดาเนิ นการตามข้ อเสนอแนะ
ครบถ้วนแล้ว จานวน 2 เรื่อง 1 หน่วยงาน และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 7 เรื่อง 5 หน่วยงาน ทั้งนี้
กตส. ได้ ก าหนดการตรวจติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะไว้ในแผนการตรวจสอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ให้จัดทา/ทบทวน Work Flow
หรื อคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมและสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานจริ ง รวมทั้ ง เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ การทบทวนระบบการควบคุมภายในที่จัดวางให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2) การบั ญชี และการเงิน เช่น การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกัน ไว้
เบิกเหลื่อมปี การตรวจสอบและกระทบยอดงบทดลองกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงกันทุกสิ้นเดือน
การตรวจสอบการบั น ทึกบั ญ ชี เอกสารทางการเงิน และรายละเอียดในระบบ GFMIS ให้ ถูกต้อง ครบถ้ว น
เนื่องจากยังพบข้อผิดพลาด เช่น การบันทึกบัญชีผิดหมวด การบันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้
หน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในทันทีที่ได้รับแจ้งแล้ว เป็นต้น
3) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เช่น เร่งรัดการตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจาปีงบประมาณ 2560 การปรับปรุงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ Manual ให้เป็นปัจจุบัน การติดรหัส
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน เป็นต้น
4) การจัดทาข้อมูลและรายงานหนี้สาธารณะ เช่น การตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลในระบบ GFMIS-TR และรายงานที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกาหนดเวลา
ก่อนการเผยแพร่ การจดบันทึกเหตุการณ์ความผิดปกติเพื่อใช้เป็น Lessons Learned เป็นต้น
5) การติดตามและประเมินผลโครงการเงิน กู้ เช่น เร่งรัดจัดทารายงานการ
ติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จตามกาหนด การเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ เป็นต้น
6) โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบหน่วยรับตรวจ เช่น
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การจัดทาแผนการใช้งานระบบสารสนเทศ
และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นระยะ เป็นต้น
2. งานให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ สบน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ
ด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินสาหรับการฝึกงานที่ World Bank
การกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการจ้างจัดทาบูธประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18
ประจาปี 2561 การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระยะที่ 3 การเบิกค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต
สาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการออกใบเสร็จสาหรับการจัดงานครบรอบวันสถาปนา สบน.
3. ผลการดาเนินงานเรื่องอื่น ๆ
การดาเนินงานในภารกิจอื่น ๆ ของ กตส. ตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้
/ตาราง...
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
รายการ
1. แผนพัฒนาบุคลากร
1.1 โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณและเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร วงเงินรวม 62,400 บาท
ผลการดาเนินการ : ได้ส่งข้าราชการ กตส. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CGIA ของ
กรมบัญชีกลาง และหลักสูตรการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย จานวน 5 ราย โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จานวน
59,355 บาท วงเงินคงเหลือ 3,045 บาท
1.2 โครงการจัดการความรู้ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร วงเงิน 25,850 บาท
เพื่อสร้างเครือข่ายในการทางาน ผลการดาเนินการ : ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(KM Networking)
ทางานแก่บุคลากร สบน. และเครือข่าย กตส. จากหน่วยงานภายนอก จานวน
2 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ถอดรหัสความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk
Management)” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
- ครั้งที่ 2 หัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จานวน 25,391 บาท วงเงินคงเหลือ 459 บาท
รวมทัง้ ได้ประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรมทัง้ 2 ครั้ง ได้คะแนนความพึงพอใจ
ร้อยละ 87 และร้อยละ 91 ตามลาดับ ทั้งนี้ ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
เสนอ ผอ. สบน. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
2.1 การประเมินความเสี่ยงและ - ได้จัดทาหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทาแผนการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน
ระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ 2562-2565 และแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เสนอ ผอ. สบน. ให้ความเห็นชอบ
2.2 งานในภารกิจอื่น ๆ
- ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมของ กตส. และแผน
กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) เสนอ
ผอ.สบน. ให้ความเห็นชอบ
- ได้จัดทารายงานการประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ รายงานการ
ประเมินตนเอง และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ ผอ.สบน. ให้ความ
เห็นชอบ
- ได้ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตรวจสอบภายใน เสนอ ผอ. กตส.
ให้ความเห็นชอบ
- ได้จัดทาคู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และส่งให้ กพร. เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศ KM ของ สบน.
2.3 ระบบสารสนเทศด้าน
- ได้ปรับปรุงและนาเข้าข้อมูลในเว็ปไซต์ pdmo.go.th กลุ่มตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน
ให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านตรวจสอบภายใน และ
การจัดการความรู้ (KM) วงเงิน 9,350,000 บาท ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.) ร่วมกับ กตส. มีระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี (เดือนมิถุนายน 2560
–มิถุนายน 2561) ผู้รบั จ้างได้พัฒนาและส่งมอบระบบแล้วเสร็จตามสัญญา
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รายการ

ผลการดาเนินการ
- ปัจจุบนั ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับแก้งาน Animation ของ กพร. รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่พบจากการใช้งานจริงของระบบ Internal Audit คงเหลือการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จานวน 2,805,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ในภายในเดือนธันวาคม 2561
2.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยง - กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนีส้ าธารณะ (กบส.) กพร. และ กตส. ร่วมกันจัดทา
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และได้เสนอแนวทางการ
Risk Management) ของ สบน.
บริหารความเสี่ยงต่อ ผอ.สบน. ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
20 พฤศจิกายน 2561

