
ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการ ได้มอบนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
บริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน  ธพส. จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากัด (EY)  เป็นผู้ประเมินคุณภาพระบบงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปี 
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 อบ 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
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.ค.ร.)  

                                 
 

การประเมินคุณภาพด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใช้วิธีสอบทานเอกสาร             
การปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2560 และสัมภาษณ์คณะกรรมการความเสี่ยง 
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ผลการประเมินคุณภาพด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

 

การบริหารความเส่ียง 

ปัจจุบนั ธพส. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อสนับสนุน 
กระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน และผู ้บริหารระดับสูงให้                  
การสนบัสนุนและมีบทบาทในการผลกัดนัเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการ
จดัท านโยบายและคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัให้เจา้หน้าท่ี 
ธพส. ใช้อา้งอิงในการบริหารความเส่ียง มีการก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับ        
ค่าเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) และดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ส าหรับ
ความเส่ียงในระดบัองคก์ร 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานจะร่วมกันระบุความเส่ียงระดับองค์กรซ่ึง
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์และยทุธศาสตร์ขององคก์ร รวมทั้งท าการประเมิน และก าหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียงระดบัองค์กร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) นอกจากน้ีแต่ละส่วนงานจะท าการ
ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงโครงการและความเส่ียงในระดบัส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดย 
ธพส. ก าหนดให้ส่วนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะเป็นผูติ้ดตามความคืบหน้า เพื่อน าเสนอ                
ต่อคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะคณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและรับทราบทุกไตรมาส  

ส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
จดัการสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งมีการจดัท าแผนปฏิบติัการดิจิทลั (DE) ซ่ึงมีการบริหารความ
เส่ียงโครงการสารสนเทศ นอกจากน้ียงัมีการจดัท าแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) ซ่ึงมี
การก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ มีการประเมินความเส่ียงเพื่อก าหนดเหตุการณ์/
ภาวะวิกฤต การ BCP และประเมินผลกระทบทางธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีการฝึกซอ้มแผน BCP เป็นประจ า
ทุกปีโดยทดสอบการกูคื้นระบบงานท่ีส าคญัตามแผน DRP 

ในปี 2560 ธพส. เร่ิมมีการพฒันาระบบ i-Data i-Cube รวมทั้ง BI และด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและการบริหารความเส่ียงของ ธพส. มีการพฒันาความรู้ดา้น
ความเส่ียงและทกัษะท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงให้กบัเจา้หน้าท่ีของ ธพส. ผ่านหลายช่องทาง ไดแ้ก่    
E-Learning ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเผยแพร่ความรู้ดา้นการบริหารความเส่ียงผา่นสารบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในทุกไตรมาส และ Intranet นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี ธพส. ใน
หวัขอ้การบริหารความเส่ียง โดยมีวทิยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกด าเนินการจดัอบรม  

การบริหารความเส่ียง 

ปัจจุบนั ธพส. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อสนับสนุน 
กระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน และผู ้บริหารระดับสูงให้                  
การสนบัสนุนและมีบทบาทในการผลกัดนัเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการ
จดัท านโยบายและคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัให้เจา้หน้าท่ี 
ธพส. ใช้อา้งอิงในการบริหารความเส่ียง มีการก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับ        
ค่าเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) และดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ส าหรับ
ความเส่ียงในระดบัองคก์ร 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานจะร่วมกันระบุความเส่ียงระดับองค์กรซ่ึง
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์และยทุธศาสตร์ขององคก์ร รวมทั้งท าการประเมิน และก าหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียงระดบัองค์กร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) นอกจากน้ีแต่ละส่วนงานจะท าการ
ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงโครงการและความเส่ียงในระดบัส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดย 
ธพส. ก าหนดให้ส่วนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะเป็นผูติ้ดตามความคืบหน้า เพื่อน าเสนอ                
ต่อคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะคณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและรับทราบทุกไตรมาส  

ส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
จดัการสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งมีการจดัท าแผนปฏิบติัการดิจิทลั (DE) ซ่ึงมีการบริหารความ
เส่ียงโครงการสารสนเทศ นอกจากน้ียงัมีการจดัท าแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) ซ่ึงมี
การก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ มีการประเมินความเส่ียงเพื่อก าหนดเหตุการณ์/
ภาวะวิกฤต การ BCP และประเมินผลกระทบทางธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีการฝึกซอ้มแผน BCP เป็นประจ า
ทุกปีโดยทดสอบการกูคื้นระบบงานท่ีส าคญัตามแผน DRP 

ในปี 2560 ธพส. เร่ิมมีการพฒันาระบบ i-Data i-Cube รวมทั้ง BI และด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและการบริหารความเส่ียงของ ธพส. มีการพฒันาความรู้ดา้น
ความเส่ียงและทกัษะท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงให้กบัเจา้หน้าท่ีของ ธพส. ผ่านหลายช่องทาง ไดแ้ก่    
E-Learning ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเผยแพร่ความรู้ดา้นการบริหารความเส่ียงผา่นสารบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในทุกไตรมาส และ Intranet นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี ธพส. ใน
หวัขอ้การบริหารความเส่ียง โดยมีวทิยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกด าเนินการจดัอบรม  

การบริหารความเส่ียง 

ปัจจุบนั ธพส. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อสนับสนุน 
กระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน และผู ้บริหารระดับสูงให้                  
การสนบัสนุนและมีบทบาทในการผลกัดนัเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการ
จดัท านโยบายและคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัให้เจา้หน้าท่ี 
ธพส. ใช้อา้งอิงในการบริหารความเส่ียง มีการก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับ        
ค่าเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) และดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ส าหรับ
ความเส่ียงในระดบัองคก์ร 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานจะร่วมกันระบุความเส่ียงระดับองค์กรซ่ึง
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์และยทุธศาสตร์ขององคก์ร รวมทั้งท าการประเมิน และก าหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียงระดบัองค์กร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) นอกจากน้ีแต่ละส่วนงานจะท าการ
ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงโครงการและความเส่ียงในระดบัส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดย 
ธพส. ก าหนดให้ส่วนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะเป็นผูติ้ดตามความคืบหน้า เพื่อน าเสนอ                
ต่อคณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะคณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและรับทราบทุกไตรมาส  

ส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
จดัการสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งมีการจดัท าแผนปฏิบติัการดิจิทลั (DE) ซ่ึงมีการบริหารความ
เส่ียงโครงการสารสนเทศ นอกจากน้ียงัมีการจดัท าแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) ซ่ึงมี
การก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ มีการประเมินความเส่ียงเพื่อก าหนดเหตุการณ์/
ภาวะวิกฤต การ BCP และประเมินผลกระทบทางธุรกิจ นอกจากน้ียงัมีการฝึกซอ้มแผน BCP เป็นประจ า
ทุกปีโดยทดสอบการกูคื้นระบบงานท่ีส าคญัตามแผน DRP 

ในปี 2560 ธพส. เร่ิมมีการพฒันาระบบ i-Data i-Cube รวมทั้ง BI และด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและการบริหารความเส่ียงของ ธพส. มีการพฒันาความรู้ดา้น
ความเส่ียงและทกัษะท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงให้กบัเจา้หน้าท่ีของ ธพส. ผ่านหลายช่องทาง ไดแ้ก่    
E-Learning ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเผยแพร่ความรู้ดา้นการบริหารความเส่ียงผา่นสารบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในทุกไตรมาส และ Intranet นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี ธพส. ใน
หวัขอ้การบริหารความเส่ียง โดยมีวทิยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกด าเนินการจดัอบรม  



การควบคุมภายใน 

ธพส. มีการจดัท านโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบาย        
ว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงมีการเผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซต์ของ ธพส. เพื่อส่ือสารให้พนกังานมี
ความเขา้ใจและใหค้วามส าคญัในเร่ืองดงักล่าว มีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลให้
การด าเนินงานของ ธพส. และการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นไปตามนโยบาย
ด้านการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากน้ี ธพส. มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งบุคลากรท่ีส าคญั เพื่อเป็น      
การเตรียมความพร้อมในการก าหนดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ  

ธพส. มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานส าหรับแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail หนังสือเวียน Intranet เป็นตน้ โดยก าหนดให้มีการ
ทบทวนคู่มือการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง มีการจดัท าระเบียบว่าด้วยการพสัดุ ซ่ึงก าหนดอ านาจ 
หน้าท่ี และการอนุมติังานจดัซ้ือจดัจ้าง รวมถึงมีระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน มีการจดัท า
ทะเบียนทรัพยสิ์น และก าหนดให้มีการตรวจนบัเป็นประจ าทุกปีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ 
พร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงรับทราบเป็นประจ าทุกส้ินงวดบญัชี  

ในส่วนของการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ โดยครอบคลุมเร่ืองการเขา้ถึงและการใชง้านสารสนเทศ การส ารองขอ้มูลและแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน เช่น การก าหนดระดับชั้นความลบัของขอ้มูล การใช้งานรหัสผ่าน การเข้าถึงระบบ
เครือข่าย เป็นตน้ โดยมีการส่ือสารใหเ้จา้หนา้ท่ี ธพส. รับทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์อีกทั้งมีการจดัท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ ICT ของ ธพส. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ธพส. มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เป็นประจ าทุกปีโดย  
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการ (CSA Workhop) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยก าหนดให้
ทุกส่วนงานจดัท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) และรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ซ่ึงส่วนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมีหนา้ท่ี
ในการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตามแผนการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งมีการจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ธพส. 



 
 

 


