สรุปผลการตรวจสอบภายใน (ขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 9)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ปงบประมาณ 2564
ลำดับ
เรื่องที่ตรวจสอบ
1 การตรวจสอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง
 การวางแผนโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการไดนำเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ มาจัดทำแผนการใชจายในปงบประมาณ
และมีแผนการใชจายงบประมาณเกินปงบประมาณ เนื่องจากเปนการทำสัญญาตอเนื่อง
จากปงบประมาณกอนและมีระยะเวลาสัญญา 1 ป จึงสงผลใหระยะเวลาสัญญาเกิน
ปงบประมาณที่จัดทำสัญญา ซึ่งจะสงผลตอการเบิกจายงบประมาณรวมของ สพธอ. ณ
สิ้นปงบประมาณ 2564
 การบริหารงบประมาณมาณโครงการ
ผลการเบิกจายงบประมาณต่ำกวาเปาหมายที่วางไว เนื่องจากปญหาการแพรระบาด
ของโควิด- 19 ทำใหโครงการตองปรับเปลี่ยนรูปแบบบางกิจกรรม เชน โครงการจัด
อบรมไดปรับเปลี่ยนเปนการจัดฝกอบรมออนไลน ทำใหมีการเบิกจายเงินนอยลง และ
บางรายการไมมีการเบิกจาย
ประเด็นที่มีระดับความสำคัญต่ำ
 ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เผยแพรใน Intranet และใน
ทะเบียนคุม บางรายการไมปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
การปฏิบัติงานที่เปนไปตามหลักเกณฑ
 การบริหารโครงการ และการรายงานความคืบหนา
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2564
- โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของรัฐ มีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ซึ่งผล
การดำเนินงานเปนไปตามแผน (ลาชาไมเกินรอยละ 5)
- โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล (Digital Service
Governance) มีกิจกรรมหลัก 7 กิจ กรรม ซึ่งผลการดำเนินงานเปนไปตาม
แผน (ลาชาไมเกินรอยละ 5)
- งานสนับ สนุนภารกิ จ คธอ. มี กิจ กรรมหลั ก 7 กิจกรรม ผลการดำเนิ น งาน
เปนไปตามแผน
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การตรวจสอบโครงการ
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ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
 การจัดซื้อจัดจาง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
การติดตามผลการดำเนินการ
 ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง หนวยรับตรวจดำเนินการตามขอเสนอแนะ
เรียบรอยแลว
 ประเด็นที่มีระดับความสำคัญต่ำ อยูระหวางดำเนินการตามขอเสนอแนะ (ลาชากวา
ที่กำหนด)
ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง
 การวางแผนงานโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ
งบประมาณที่เกิดจากการประหยัดซื้อประหยัดจางของงาน/โครงการ ที่ขออนุมัติเพื่อนำ
กลับมาใชจายภายใตงาน/โครงการ ยังไมมีแผนการใชจายงบประมาณที่ครอบคลุม
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
ประเด็นที่มีระดับความสำคัญต่ำ
 การวางแผนงานโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ
รายการจัดซื้อจัดจางที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจางแลว แตยังไมไดดำเนินการขอ
อนุมตั หิ ลักการและคาใชจาย (BR) อาจเกิดความลาใชในขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจาง
 การบริหารโครงการและการรายงานความคืบหนาโครงการ
การรายงานผลการใชจายของ “งานสนับสนุนภารกิจ คธอ.” ในรายงานที่เสนอตอ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สูงกวาที่ควรจะเปน เนื่องจากรายงาน
ผลการใชจายของ งานสนับสนุนภารกิจ คธอ. สลับกับ งบบริหารจัดการ
 การจัดทำรายงานสำหรับผูบริหารโครงการ
โครงการยังไมมีการจัดเก็บขอมูลผลการดำเนินงานและขอมูลการใชจายงบประมาณ
ในภาพรวมของโครงการ แตจะเปนการจัดเก็ บขอมูลและรายงานผลตอผูบริห าร
โครงการ โดยผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมในโครงการ
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ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
สำหรั บ การรายงานผลการดำเนิ น งาน และผลการใช จ  า ยงบประมาณของ
โครงการตอผูบริหาร สพธอ. และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร จัดทำขอมูลและ
รายงานโดยฝายนโยบายและแผน
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการประเมินผล สวนงานติดตามและ
ประเมินผล ฝายนโยบายและแผน กำหนดใหโครงการ รายงานความคืบหนาผลการ
ดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน ใน Share point ของสำนักงาน และนำขอมูลไป
ประมวลผลและจัดทำ Monthly Project Management Report ซึ่งประกอบดวย
รายงานสรุปตัวชี้วัด/สิ่งสงมอบที่ สพธอ. ต องดำเนิ นการในป งบประมาณ พ.ศ.
2564 และรายละเอียดผลการดำเนินงานรายกิจกรรม โดยเมื่อประมวลผลขอมูล
และจัดทำรายงานแลวเสร็จจะแจงใหผูบริหารโครงการและผูเกี่ยวของทราบ เพื่อ
สอบทานความถูกตองของขอมูลกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร ทั้งนี้ ผูบริหาร
โครงการและผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดอยูเสมอ
การรายงานผลการใช จ า ยงบประมาณ โครงการจะรั บ ทราบผลการใช จ า ย
งบประมาณของโครงการ เมื่อสวนงานแผนและงบประมาณ ฝายนโยบายและแผน
รายงานผลการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมผูบริหาร (รายสัปดาห/รายเดือน) ซึ่ง
สวนงานแผนและงบประมาณ ทั้งนี้ ผูบริหารโครงการและผูเกี่ยวของไมไดสอบทาน
ความถูกตองของขอมูลกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร
การปฏิบัติงานที่เปนไปตามหลักเกณฑ
 การบริหารโครงการและการรายงานความคืบหนาโครงการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564
- งานสนับสนุนภารกิจ คธอ.
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 55.88 จากแผนที่กำหนดไว 62.10
ลาชากวาแผน (รอยละ 5.1-20)
- โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 59.55 จากแผนที่กำหนดไว 79.02
ลาชากวาแผน (รอยละ 5.1-20)
- โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของรัฐ
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 63.54 จากแผนที่กำหนดไว 64.58
เปนไปตามแผน (ลาชาไมเกินรอยละ 5)
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ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
 การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงบประมาณโครงการ
- การกำหนดราคากลาง พบ รายการจัดซื้อจัดจางใชราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาดในการคำนวณราคากลาง แตระบุแหลงที่มาของราคากลาง
ที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาดเพียงรายเดียว ระหวางการดำเนินการ
ตรวจสอบ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสืบราคาจากทองตลาด เพิ่มเติม เพื่อ
เปรียบเทียบราคา พบวา ราคากลางที่ไดจากการสืบราคาจากทองตลาด ณ
ปจจุบัน มีราคาใกลเคียงกับราคากลางที่กำหนดไว
- รายการซื้อจางที่อยูระหวางดำเนินการ พบวา มีรายการที่อยูระหวางอุทธรณ 1
รายการ โดยรายการดังกลาว มีผูวิจารณ จึงตองมีการทบทวน แกไขประกาศ
และประชาวิจารณรอบ 2 ซึ่งในการประกาศรอบ 2 มีบริษัทที่ยื่นเสนอราคาได
ยื่นอุทธรณ
- ณ ไตรมาสที่ 3/2564 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจาย (จายจริง+ผูกพัน) รวม
คิดเปนรอยละ 80.38 ของงบประมาณงาน/โครงการ
การติดตามผลการดำเนินการ
ฝายตรวจสอบภายใน จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการในปงบประมาณ
2565 ตอไป
การปฏิบัติงานที่เปนไปตามหลักเกณฑ
 การบริหารโครงการและการรายงานความคืบหนาโครงการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส [ETC]
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 81.38 ลาชากวาแผน (แผนรอยละ 88.78)
- โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล [DSG]
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 83.25 (แผนรอยละ 81.00)
- โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของรัฐ [DGP]
ผลการดำเนินงาน อยูที่รอยละ 84.50 ลาชากวาแผน (แผนรอยละ 93.78)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
พบวา งาน/โครงการ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน
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ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
 การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงบประมาณโครงการ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง มีการเผยแพรแผนจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซตของ สพธอ.
(www.etda.or.th) และบนระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(http://www.gprocurement.go.th) ครบถวน
- การจัดทำ TOR และราคากลาง สอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของ
- การทำรายงานขอซื้อขอจาง สอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของและผูอนุมัติเปน
หัวหนาโครงการ
- การดำเนินการจัดหา สอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของ
- การขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง และการทำสัญญา สอดคลองกับระเบียบที่
เกี่ยวของ
- การตรวจรับพัสดุ สอดคลองกับระเบียบและแนวทางคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจาย (จายจริง+ผูกพัน)
คิดเปนรอยละ 94.08 ของงบประมาณงาน/โครงการ
 การจัดทำรายงานสำหรับผูบริหารโครงการ
รายงานผลการใชจ ายงบประมาณ ณ วั นที ่ 31 สิ งหาคม 2564 มี ความถู กต อ ง
เชื่อถือได

