
 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
---------------------------------------- 

๑.  วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด  

๑.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตาม
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 

๑.๔  เพื ่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยง ของหน่วยรับตรวจ         
ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๕  เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑.๖  เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self – Assessment)  
ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

๑.๗   เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าและให้ความเห็นเกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ         
มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

๒.  ขอบเขตการตรวจสอบ  
หน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน    

ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
หน่วยงานตามกฎกระทรวง จ านวน ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๒) ส านักงานเลขาธิการ 
๓) กองกิจการอวกาศแห่งชาติ 
๔) กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
๕) กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม 
๖) กองโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
๗) กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน จ านวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
๑) ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๓.  ภารกิจ  
กลุ่มตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

มีภารกิจ ดังนี้  
๓.๑  งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของหน่วยรับตรวจ ว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่า โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดประเภทการตรวจสอบไว้ ๔ ด้าน (หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๖๑๔ 
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน) ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการ
บัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต ด้านการเงินการบัญชี 

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

๓) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบความ
ประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

๔) การตรวจสอบอ่ืน ๆ หมายถึง การตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจาก ข้อ ๑.๑ – ๑.๓ เช่น การ
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ภายในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรณีพิเศษ)  เป็นต้น
  

๓.๒  งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้น
ร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการ
ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น 

๓.๓ ท าการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในส านักงานฯ ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๓.๔  งานบริหารส านักงาน 
 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนงบประมาณประจ าปี 
  ๒) งานบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคคล 
  ๓) งานพัฒนาขีดสมรรถนะ 
  ๔) งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ทบทวนกฎบัตร 
  ๕) งานบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ๖) งานบริหารสินทรัพย์และวัสดุส านักงาน 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ จ านวน 

ให้บริการ ให้บริการ คน/วัน 
 
ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
(กลุ่มการเงินและบัญชี) 

งานให้ความเชื่อม่ัน ๔ ด้าน 
๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) 

๑.๑ การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
พ.ค. – ม.ิย. ๖๖ 

 
๒/๓๐ 

 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
(กลุ่มบริหารพัสดุ) 
 

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) 
๒.๑  การจัดซื้อจัดจ้าง 

           ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
           ๒) วิธีคัดเลือก 
           ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

เพ่ือให้ทราบถึงการจัดท าและการประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การมอบอ านาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างว่า
ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่๒) 
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญหาอุปสรรค 

 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิ.ย. – ก.ค. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๒/๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
(กลุ่มการเงินและบัญชี) 

๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของ
ส่วนราชการ  
เพ่ือตรวจการใช้สาธารณูปโภคของส่วน

ราชการว่าเป็นไปอย่างประหยัด และมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็น พร้อมเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขกรณีมีปัญหาอุปสรรค (ครั้งที่ ๑ ไตร
มาสที่ ๔ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ครั้งที่ ๒ ไตร
มาสแรก ครั้งที่ ๓ ไตรมาสที่ ๒ และครั้งที่ ๔ ไตร
มาสที่ ๓ ของปีงบประมาณปัจจุบันตามล าดับ) 

 

๔ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๔๕ วนั 
หลังจาก 

สิ้นไตรมาส 
 
 
 

 

๓/๔๐ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ จ านวน 

ให้บริการ ให้บริการ คน/วัน 
กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ
สังคม (สค.) 

๓. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance 
Audit) 
3.๑ โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร

ดิจิทัล (อสด.) 

 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

   
 

ม.ค. – ก.พ. ๖๖ 

 
 

๒/๓๐ 
 

กองบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (กท.) 

๔. การตรวจสอบอ่ืน ๆ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนแบบ 

Real Time 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
ก.ค. – ส.ค. ๖๖ 

 
๒/๓๐ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
ตามแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในส่วนราชการด้วยตนเอง 
1. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน

(Self-Assessment : SA) เพ่ือประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

2. จัดท าคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๔ เรื่อง 
3. การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยการประเมินอย่างเป็น
อิ สระ  (Control Independent Assessment : 
CIA) ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

4. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2565 
5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 

 
 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
๑ ครั้ง/ปี 

 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
๑ ครั้ง/ปี 

 

 
 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ 
 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
ต.ค. - ธ.ค. ๖๕ 

 
 
 
 

ต.ค. – ธ.ค. 65 
ต.ค. – ธ.ค. 65 

 
 
 
 
 

๓/๓๐ 
 
 

๖/๓๐ 
๓/๓๐ 

 
 
 
 

๓/๓๐ 
๓/๓๐ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 
๑. ประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
๒. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
๓. การทบทวนกฎบัตร กรอบคุณธรรม กรอบ

จรรยาบรรณ แผนกลยุทธ์และนโยบายการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๔. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายกิจกรรม) 

๕ . รายงานผลการปฏิบั ติ งานตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
๑๒ ครั้ง/ปี 

 
 

๑๐ ครั้ง/ปี 
 

๓ ครั้ง/ปี 

 
ก.ค. ๖๖ 

 
ส.ค. ๖๖ 

 
ต.ค. ๖๕ -  
ก.ย. ๖๖ 

 
เมื่อตรวจสอบ

เสร็จ 
ต.ค. ๖๕ -  
ก.ย. ๖๖ 

 
๒/๑๕ 

 
๒/๑๕ 

 
๖/๓๐ 

 
 
๖/๓๐ 

 
๖/๓๐ 

 



- ๖ - 
 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ จ านวน 

ให้บริการ ให้บริการ คน/วัน 
ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ 

 
งานให้ค าปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ทุกวันท าการ 

 
ต.ค. ๖๕ -  
ก.ย. ๖๖  

 
๖/๓๐ 

 
ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
(กลุ่มการเงินและบัญชี) 
 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
(กลุ่มบริหารพัสดุ) 
 

กองโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (คท.) 
 
 

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ (ศก.) 
 

ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พน.) 
 

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (ขศ.) 

ตรวจติดตามผล  
1. การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 
 

2. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

3. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
( Government Data Center and Cloud 
service: GDCC) 

 

4. โครงการ Thailand Digital Outlook ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

5. การบริหารงานและการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

6. โครงการจ้างบ ารุงจ้างบ ารุงรักษาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 
 
 
 

 
 
 

ต.ค. ๖5 
 –  

มี.ค. ๖6 

 
 
 
 
 

 

 
  ๖/๓๐ 

 
 
 

 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา

ดิจิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม ด้ านการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 

 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 
 

ม.ค. – มี.ค. ๖๖ 

 
 

๓/๓๐ 
 

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ
สังคม (สค.) 

๒. ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่าน ICT ชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี 
 

มี.ค. - เม.ย. ๖๖ ๒/๓๐ 
 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
 

๓. ตรวจสอบงบการเงินและรับรองบัญชีกองทุน
สวัสดิการ สดช. 

๑ ครั้ง/ปี  ก.พ. –  มี.ค. ๖๖ ๒/๓๐ 
 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

๔. สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตรวจ
งานประจ าปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๑ ครั้ง/ปี ต.ค.  – ธ.ค. ๖๕ ๓/๓๐ 
 

ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ๕. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง  ๆ ต่อเนื่อง ต.ค. ๖๕ 
- 

ก.ย. ๖๖ 

 
 
 ๖. งานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมาย  

หมายเหตุ :  - จ านวนวันเฉลี่ยต่อคน ๑๘๕ วัน : ๑ คน การนับจ านวนวันไม่นับวันฝึกอบรม , วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันลาพักผ่อน และวันลาป่วย โดยเฉลี่ย 


