
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ 3 เดือน 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

 

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยครบถ้วน และให้เป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนด (เสนอรายงานอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี) รวมทั้งให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจ และ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

เป็นรายไตรมาส โดยครอบคลุมกิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษา 
2. เพ่ือรายงานความเสี่ยงและการควบคุม/ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/

การทุจริต/ความเสียหาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ที่ก าหนด 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดว้างแผนการตรวจสอบภายใน สรุปได้ ดังนี้ 
1. งานให้ความเชื่อมั่น ได้ก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย  

1) การตรวจสอบตามภารกิจ สบน. จ านวน 6 เรื่อง 2) การตรวจสอบปกติตามที่หน่วยงานกลางมอบหมาย 
เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือโครงการที่ได้รับงบประมาณ จ านวน 10 เรื่อง และ 3) การ
ตรวจสอบพิเศษตามนโยบายผู้บริหาร จ านวน 1 เรื่อง รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) โดยมี
รายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ :        การตรวจสอบการจัดท ารายงานหนี้สาธารณะ มี ศทส. เป็นหน่วยงานหลัก และ สจน.1 สจน.2 สนผ. และ สบช. เป็นหน่วยงาน 
                       ร่วมด าเนินงาน โดย กตส. ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวด้วย   

แผนภาพที่ 1 เป้าหมายและสัดส่วนการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ปีงบประมาณ 2563 ตรวจสอบ 17 เรื่อง 
ตรวจสอบตามภารกจิ 6 เรื่อง 
ตรวจสอบปกติ/ โครงการ 10 เรือ่ง 
ตรวจสอบพิเศษ 1 เรื่อง 
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2. งานให้ค าปรึกษาและงานตามภารกิจอื่น เช่น ให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้องตามท่ีส านัก ศูนย์ 
กลุ่มขอความเห็น การจัดท าเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบประจ าปี  
การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรม การรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และการ
จัดการความรู้ (KM Networking) เป็นต้น       

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน (เดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2562) มีรายละเอียด ดังนี้       
1.1 ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  3 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของแผนการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอ ผอ.สบน. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 4 รายงาน อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบในไตรมาสที่ 2 จ านวน 6 เรื่อง 
และจะเริ่มตรวจสอบในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จ านวน 8 เรื่อง โดยมรีายละเอียดดังปรากฏตามแผนภาพที่ 2 

            

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน 

 

ทั้งนี้ การตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ สบน. และตามประเภท
งานให้ความเชื่อมั่นได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 รายละเอียดการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามประเภทงานให้ความเชื่อมั่น 

ที ่ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 
หน่วย 

รับตรวจ 
ยุทธศาสตร์ 

สบน. 1 
ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น 2 
F C O P IT M 

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) จ านวน 3 เรื่อง 
1 เงินเดือนและค่าตอบแทน  สลก. 4       
2 กองทุนสวัสดิการ สบน. 

(งบการเงินเดือน ก.ย. – ต.ค. 62) 
สลก. 4       

3 การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน สบน. 

สบน. 4       

หมายเหตุ :   1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้ความเส่ียงที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมภิาคเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบขอ้มูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมลูที่ปรกึษา ให้เป็นศูนยก์ลางข้อมลูที่ปรกึษา ขยายโอกาสไปสูอ่าเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได ้

                2  F : Financial Audit / C : Compliance Audit / O : Operational Audit / P : Performance Audit /           
                   IT : Information Technology Audit / M : Management Audit 

/1.2 ผล... 
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1.2 ผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน มีสาระส าคัญ 
(เอกสารแนบ 1) สรุปได ้ดังนี้  

1.2.1 การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ สบน. พบว่า การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตาม 
เดือนกันยายน 2562 เจ้าหน้าที่มีการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคซ้ าซ้อนและยังไม่สามารถเรียกคืนจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ือยกเลิกใบเสร็จได้จ านวน 6 ฉบับ (จากที่ออกซ้ า 7 ฉบับ) ทั้งนี้ กตส. มีข้อเสนอแนะให้
หน่วยรับตรวจก าหนดแนวทางการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินในกรณีที่เป็นงานเฉพาะกิจที่ต้องออกใบเสร็จ
เป็นจ านวนมาก เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ก ากับการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค้างจ่าย (ค่าโอทีและค่ารอบ) ของพนักงานขับรถยนต์ 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

1.2.2 การตรวจสอบเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจ และมีข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจพิจารณาเร่งรัดบรรจุ
ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังโดยเร็ว  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

1.2.3 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 
ระบบการควบคุมภายในที่จัดวางไว้ของส านัก ศูนย์ กลุ่ม มีความเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในภายใต้แผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม ที่หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ กตส.  ซึ่ง กตส. จะได้มีการตรวจติดตามผลการตรวจสอบและรายงาน ผอ.สบน. เพ่ือทราบ
หรือสั่งการต่อไป 

2. ผลการตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน กปพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1)  การด าเนินการ
ด้านการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 และ 2) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปพ. พร้อมทั้งเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบของ กปพ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สรุปได ้ดังนี้ 

 2.1 การด าเนินการด้านการเงินและบัญชี พบว่า การบันทึกบัญชี มีความถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของ กปพ. รวมทั้ งบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และระบบ NBMS เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด การรับ–จ่ายเงินของ กปพ. มีการจัดท าตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และส่งให้
กรมบัญชีกลางตามก าหนด งบการเงิน กปพ. จัดท าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง 

2.2 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กปพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ กปพ. มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3. การให้ค าปรึกษาแก่ส านัก ศูนย์ กลุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน  
มีจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอหารือ
โดย สลก.  และ 2) การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและให้กู้ต่อให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ขอหารือโดย สจน.1  (เอกสารแนบ 2) 
 

 
 /4. ผล... 
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4. ผลการด าเนินงานด้านอื่นๆ ของ กตส. โดยมีรายละเอียดสรุปไดต้ามตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

รายการ ผลการด าเนินการ รอบ 3 เดือน 
1. แผนพัฒนาบุคลากร
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
-  ก าหนดแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร กตส. จ านวน 7 ราย ในหลักสูตรด้านการ

ตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง หรือด้านที่เก่ียวข้อง  
- ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างาน (KM Networking) 

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
- ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทีมงานกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยการสอนงาน 

แลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่ม 
กตส. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในเบื้องต้น จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) วงเงิน 18,300 บาท และ 2) โครงการ KM Networking วงเงิน 
26,550 บาท ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 7,700 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 17  

ทั้งนี้  กตส. ได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ สบน. 
เพิ่มเติมทั้ง 2 โครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

- น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน และใช้งานระบบ
สารสนเทศการอย่างเต็มประสทิธิภาพ เพื่อลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน  

- เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องในเว็บเพจ “กลุ่มตรวจสอบภายใน” ให้เป็นปัจจุบนั  
2. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง - ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของ กตส. พร้อมทั้งเสนอ  

ผอ.สบน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รวมทั้งเผยแพร่ใน 
เว็บเพจ “กลุ่มตรวจสอบภายใน” 
- ทบทวนนโยบายการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเสนอ ผอ.กตส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และแจ้งเวียนให้บุคลากร กตส. ทราบและถือปฏบิัติ 
รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บเพจ “กลุ่มตรวจสอบภายใน” 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4/2562 เสนอ ผอ.สบน. เพื่อทราบ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
- ประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเสนอ ผอ.สบน. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
วันที่ 10 มกราคม 2563 


