รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) ประจาปี ๒๕๖๐
๑. ความเป็นมา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value
Creation) แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. ในทุกขั้นตอน เพื่อให้
การจัดทาแผนสามารถสะท้อนปัญหาที่ แท้จริง ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐
วัน นั บ ถัดจากวันสิ้ นปี งบประมาณ และคู่มือการบริห ารและกากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน
จัดทาโดยสานักงาน ก.พ.ร. กาหนดบทบาทคณะกรรมการในการกากับให้องค์การมีระบบการควบคุมภายใน
๒. การดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศ.ศ.ป. โดยสายงานยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ า ยขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ได้
ดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานในการควบคุมภายในและลดความเสี่ยง สรุปดังนี้
๒.๑ การส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต ร “การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐ” และ “การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
๒.๒ การประชุมกาหนดแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) โดยคณะผู้บริหารร่วมกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนิ น งานทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั น ทุ ก ระบบ ให้ เป็ น ไปตาม
กระบวนการประเมิน ความเสี่ ยงของระบบคุณ ภาพ ISO 9001:2015 และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล คณะกรรมการ ศ.ศ.ป. เป็นประจาทุกไตรมาส
๒.๓ การวิเคราะห์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สรุปดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับสูง คือ ระบบ
สารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องควบคุมโอกาสที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้
กระบวนงาน

ประเด็นความ
เสี่ยง
การใช้ระบบ ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ที่ใช้ปฏิบัติงานยัง
ไม่สามารถใช้งาน
ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง
- ขาดการสื่อสารทาความ
เข้าใจกับผู้ใช้ระบบ
- ข้อกาหนดความต้องการ
ไม่ชัดเจน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย

ระดับความ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน
เสี่ยง
รับผิดชอบ
สูง
1) การบังคับให้ส่วนงานต่างๆ ใช้ ฝ่ายเทคโนโลยี
งาน ระบ บ สารสน เท ศใน การ สารสนเทศ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริห าร เป็ น
รายเดือน
2) ส าร วจ ค วาม คิ ด เห็ น ข อ ง

กระบวนงาน

ประเด็นความ
เสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บุ ค ลากรภายในองค์ ก รเกี่ ย วกั บ
ปัญหาต่างๆ จากการใช้งานระบบ
ต่ า งๆ เพื่ อน ามาวิ เ คราะห์ ห า
สาเหตุ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
และแก้ไขปัญหา
3) สื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ใช้
ระบบ และจัดทาคูม่ ือ/ขั้นตอนการ
ใช้ระบบ/โปรแกรม เพื่อสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง และลดการเกิดปัญหาจาก
การใช้งานได้อีกทางหนึ่ง

(๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัด
บุคลากรไม่สอดคล้องกับสมรรถนะและไม่มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง ต้องควบคุมโอกาสที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้
กระบวนงาน
การพัฒนา
บุคลากร

ประเด็นความ
เสี่ยง
การจัดบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับ
สมรรถนะและไม่
มีแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง

ปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรขาดสมรรถนะที่จะ
รองรับยุทธศาสตร์ที่
ปรับเปลีย่ นและไม่มี
บุคลากรทีส่ ามารถสืบทอด
ตาแหน่งต่อได้

ระดับความ มาตรการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน
เสี่ยง
รับผิดชอบ
ปานกลาง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ จัดทา ฝ่ายทรัพยากร
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บุคคลและ
และแผนการสืบทอดตาแหน่ง พัฒนาองค์กร
โดยเพิ่มระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ศ.ศ.ป. ต้องวางแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้
๓.๑ ระบบสารสนเทศในองค์กร ทุกระบบควรมีการจัดทาคู่มือ / ขั้นตอนการใช้ระบบ / โปรแกรม เพื่อ
สะดวก และง่ายต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และควรรวบรวมปัญหาที่พบระหว่ างการใช้งานมาวิเคราะห์หา
สาเหตุ และดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
๓.๒ การกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561 ควรรวบรวมข้อมูล พื้นฐานของบุคลกรมา
ประกอบในการจัดทาแผนการพัฒนาสมรรถนะ ควบคู่ไปกับแผนการสืบทอดตาแหน่งในแต่ละระดับ

