ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการ ได้มอบนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานด้าน
บริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ธพส. จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จากัด (EY) เป็นผู้ประเมินคุณภาพระบบงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจาปี
2560 ซึ่งผลการประเมิน ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปตามกรอบการบริหารความ
เ สี่ ย ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
Enterprise Risk Management – Integrated Framework 2013 , ก ร อ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internal Control –
Integrated Framework และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555 ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.ค.ร.)

การประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ใช้ วิ ธี ส อบทานเอกสาร
การปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2560 และสัมภาษณ์คณะกรรมการความเสี่ ยง
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารบางท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากนั้น
นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณภาพด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
การบริหารความเสี่ ยง
ปั จจุบนั ธพส. มี การกาหนดโครงสร้ า งการบริ หารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในเพื่ อสนับ สนุ น
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการความเสี่ ยง (Risk Management
Committee: RMC) คณะท างานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายใน และผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ให้
การสนับสนุ นและมีบทบาทในการผลักดันเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีการ
จัดทานโยบายและคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิให้เจ้าหน้าที่
ธพส. ใช้อา้ งอิ งในการบริ หารความเสี่ ย ง มี การกาหนดความเสี่ ยงที่ ย อมรั บได้ (Risk Appetite) ระดับ
ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง (Key Risk Indicators: KRIs) สาหรับ
ความเสี่ ยงในระดับองค์กร
ในปี 2560 ผู บ้ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะส่ ว นงานจะร่ ว มกัน ระบุ ค วามเสี่ ย งระดับ องค์ ก รซึ่ ง
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร รวมทั้งทาการประเมิน และกาหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ ยงระดับองค์กร ผ่านการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ (Workshop) นอกจากนี้ แต่ละส่ วนงานจะทาการ
ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงโครงการและความเสี่ ยงในระดับส่ วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
ธพส. กาหนดให้ส่วนบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ มภายในจะเป็ นผูต้ ิดตามความคื บหน้า เพื่อนาเสนอ
ต่ อคณะท างานบริ หารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน คณะคณะกรรมการความเสี่ ย ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและรับทราบทุกไตรมาส
สาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร
จัดการสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งมีการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการดิ จิทลั (DE) ซึ่ งมีการบริ หารความ
เสี่ ยงโครงการสารสนเทศ นอกจากนี้ ยงั มีการจัดทาแผนการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (BCP) ซึ่ งมี
การกาหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ มีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อกาหนดเหตุการณ์/
ภาวะวิกฤต การ BCP และประเมินผลกระทบทางธุ รกิจ นอกจากนี้ ยงั มีการฝึ กซ้อมแผน BCP เป็ นประจา
ทุกปี โดยทดสอบการกูค้ ืนระบบงานที่สาคัญตามแผน DRP
ในปี 2560 ธพส. เริ่ มมีการพัฒนาระบบ i-Data i-Cube รวมทั้ง BI และดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารความเสี่ ยงของ ธพส. มีการพัฒนาความรู ้ ดา้ น
ความเสี่ ยงและทักษะที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ของ ธพส. ผ่านหลายช่ องทาง ได้แก่
E-Learning ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการบริ หารความเสี่ ยงผ่านสารบริ หารความเสี่ ยง
และควบคุมภายในทุกไตรมาส และ Intranet นอกจากนี้ยงั มีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ ธพส. ใน
หัวข้อการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีวทิ ยากรที่มีความรู ้และประสบการณ์จากภายนอกดาเนินการจัดอบรม

การควบคุมภายใน
ธพส. มี การจัดทานโยบายกากับดู แลกิ จการที่ ดี คู่มือจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ และนโยบาย
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งมีการเผยแพร่ อยู่ในเว็บไซต์ของ ธพส. เพื่อสื่ อสารให้พนักงานมี
ความเข้าใจและให้ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว มีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ กากับดูแลให้
การดาเนินงานของ ธพส. และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เป็ นไปตามนโยบาย
ด้านการกากับดู แลกิ จการ นอกจากนี้ ธพส. มี การจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ ง บุ คลากรที่ สาคัญ เพื่อเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมในการกาหนดบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ธพส. มีการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิงานสาหรับแต่ละส่ วนงาน เพื่อเป็ นกรอบ/แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งมี การเผยแพร่ ผ่านช่ องทางต่ างๆ เช่ น E-mail หนังสื อเวียน Intranet เป็ นต้น โดยกาหนดให้มี ก าร
ทบทวนคู่มือการปฏิ บตั ิ งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง มี การจัดทาระเบี ยบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่ งกาหนดอานาจ
หน้า ที่ และการอนุ ม ตั ิ ง านจัดซื้ อจัดจ้า ง รวมถึ ง มี ระเบี ย บข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น มี ก ารจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน และกาหนดให้มีการตรวจนับเป็ นประจาทุกปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
พร้อมทั้งรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งรับทราบเป็ นประจาทุกสิ้ นงวดบัญชี
ในส่ วนของการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารจัดการ
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อกาหนดทิ ศทางและนโยบายการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ก ารจัดท านโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ ในการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ โดยครอบคลุมเรื่ องการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ การสารองข้อมูลและแผนเตรี ยมความ
พร้ อมกรณี ฉุ ก เฉิ น เช่ น การก าหนดระดับ ชั้นความลับ ของข้อมู ล การใช้ง านรหัส ผ่า น การเข้า ถึ ง ระบบ
เครื อข่าย เป็ นต้น โดยมีการสื่ อสารให้เจ้าหน้าที่ ธพส. รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งมีการจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ ICT ของ ธพส. เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธพส. มีการประเมินการควบคุ ม ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เป็ นประจาทุกปี โดย
ผ่านการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ (CSA Workhop) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยกาหนดให้
ทุ ก ส่ วนงานจัดทารายงานผลการประเมิ นองค์ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (ปย.1) และรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (ปย.2) ซึ่ งส่ วนบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในมีหน้าที่
ในการติ ดตามความคื บ หน้า ของการปรั บ ปรุ ง ตามแผนการควบคุ ม ภายในเป็ นประจาทุ ก ไตรมาส ก่ อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ ในการสอบทานการประเมิ นผลการควบคุ มภายในเป็ นประจาทุกปี
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งมีการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ธพส.

