แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-----------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ ตรวจสอบระดับกระทรวง
๑.๑.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่น ว่าการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผล
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๑.๑.๒ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
๑.๑.๓ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และด้านอื่นๆ เชื่อถือได้
๑.๑.๔ เพื่ อสอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม ภายในและการบริห าร
ความเสี่ยงของหน่ วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑.๕ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจได้ รั บ ทราบปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ งานและสามารถตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ไห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๑.๖ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ตรวจสอบระดับกรม
๑.๒.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผล
ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีสารสนเทศที่เชื่อถือได้
๑.๒.๒ เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๓ เพื่ อสอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม ภายในและการบริห าร
ความเสี่ยงของหน่ วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒.๔ เพื่ อ ทบทวนการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ตนเองของกลุ่ ม ตรวจสอบภายในระดั บ
กระทรวง (Self – Assessment) ให้ ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
๑.๒.๕ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจได้ รับ ทราบปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ งานและสามารถตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ขอบเขตการตรวจสอบ
๒.๑ หน่วยรับตรวจ
๒.๑.๑ ระดับกระทรวง มี ๕ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย
๑) สานักงานรัฐมนตรี
๒) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓) กรมอุตุนิยมวิทยา
/๔) สานักงาน...

๒
๔) สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕) สานักงานสถิติแห่งชาติ
๒.๑.๒ ระดั บ กรม หน่ ว ยงานในส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
มี ๑๒ หน่วยงาน ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๓) กองกลาง
๔) กองกฎหมาย
๕) กองการต่างประเทศ
๖) กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙) สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๐) ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๑) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๑๒) กองสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๒ ภารกิจ
๒.๒.๑ งานให้ความเชื่อมั่นระดับกระทรวง โดยจะตรวจสอบเรื่องดังนี้
๑) การดาเนินงานของงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความสาคัญต่อ ผลสาเร็จ
ของนโยบายกระทรวงและกรม ปีละ ๑ โครงการ
๒) ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกปีตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓) รายงานการเงินของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกปี
๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง
๒.๒.๒ งานให้ความเชื่อมั่นระดับกรม โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านรายงานการเงิน
๒) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
๓) ด้านการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงาน
๔) ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินงาน
๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) ด้านการบริหาร
๒.๒.๓ งานให้คาปรึกษา โดยให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บั งคั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน
ต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
/๓. การวางแผน...

๓
๓. การวางแผนการตรวจสอบ
๓.๑ ข้อ จากัด ในการจัด ทาแผนการตรวจสอบ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ
การวางแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ใช้ห ลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไปพลางก่อน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จะมีผลบังคับใช้
๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้จัดลาดับความสาคัญ
ของกิจ กรรมโดยทาการระบุ และวิเคราะห์ จากโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง ตลอดจนผลกระทบหรือ
ความเสียหาย ที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โดยการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ มีผ ลต่อการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของกระบวนการท างานของหน่ วยงาน
และนามาจัดลาดับความเสี่ยง
๓.๓ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูงระดับกระทรวง ได้แก่
๓.๓.๑ ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๖
(หน่ ว ยรั บ ตรวจ : ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และ
สานักงานสถิติแห่งชาติ)
๓.๓.๒ ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓, ๔ และ ๖
(หน่วยรับตรวจ : สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
รัฐมนตรี และกรมอุตุนิยมวิทยา)
๓.๓.๓ ปี ๒๕๖๖ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๖
(หน่วยรับตรวจ : สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
รัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๓.๓.๔ ปี ๒๕๖๗ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓, ๔ และ ๖
(หน่ ว ยรั บ ตรวจ : ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และ
สานักงานสถิติแห่งชาติ)
๓.๔ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูงระดับกรม (สป.ดศ.) ได้แก่
๓.๔.๑ ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓
(หน่วยรับตรวจ : กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความ
สามั ค คี ป รองดอง กองป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๓.๔.๒ ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒ และ ๓
/หน่วยรับตรวจ...

๕

แผนการตรวจสอบระยะยาวระดับกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
สานักงานปลัดกระทรวง
๑. ตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง ๑ ครั้ง/ปี
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
๒. รายงานการเงิ น ของทุ ก ส่ ว นราชการในสั งกั ด ๒ ครั้ง/ปี
สานักงานคณะกรรมการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. ตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๔ ครั้ง/ปี
แห่งชาติ
๔. สอบทานระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ ๑ ครั้ง/ปี
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๒ ครั้ง/ปี

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ
ต.ค.- ก.ย. ทุกปี

จานวน
คน/วัน
๔/๑๐

ต.ค.- ก.ย. ทุกปี

๔/๑๐

ต.ค.- ก.ย. ทุกปี
ต.ค.- ก.ย. ทุกปี

๔/๑๐
๔/๑๐

ต.ค.- ก.ย. ทุกปี

๔/๑๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวน้าฝน นพคุณ
นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
นายคณิตนนท์ ปึกขาว
ลูกจ้างเหมาเอกชน

๖

แผนการตรวจสอบระยะยาวสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
๒๕๖๔
รายชื่อหน่วยงานใน สป.ดศ.
๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๓) กองกลาง
๔) กองกฎหมาย
๕) กองการต่างประเทศ
๖) กองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙) สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๐) ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11) กลุ่มขับ เคลื่อนการปฏิรู ป ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๑๒) กองสื่อสารโทรคมนาคม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗



















-

-






*** หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อจัดลาดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ๓ ลาดับแรก ได้แก่
ลาดับที่ ๑) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลาดับที่
๒) กองป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ และล าดั บ ที่ ๓) ศู น ย์
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มีจานวน ๒ หน่วยงาน ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. กลุ่ มขั บ เคลื่ อนการปฏิ รูป ประเทศ ยุท ธศาสตร์ช าติ แ ละการสร้างความสามั คคี ป รองดอง
เนื่องจากได้รับจัดสรรเฉพาะงบดาเนินงาน
๒. ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบแล้ว

