รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการตรวจสอบ สำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยการแต ง ตั ้ ง ของ
คณะกรรมการกำกับ สำนักงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส ประกอบดว ยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 4 ท า น ได แ ก นายชนิ ต ร ชาญชั ย ณรงค ดำรงตำแหน ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชุณหจิต สังขใหม นายโสภณ บุณยรัตพันธุ และนายวัลลภ นาคบัว ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการทุกทาน มีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการตรวจสอบ มีห นาที่ที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการกำกับ สำนัก งานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ ในการทำหนาที่กำกับดูแลและประเมินผลการ
บริหารงานของสำนักงาน ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ ดี
ที่มุงเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหความเชื่อมั่นวา มีการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ มีการบริหารความ
เสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือ และการดำเนินงาน
ของสำนักงานเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผาน
มา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ โดยใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความอิสระอยางเพียงพอ รวมทั้ง ได
กำกับ ติดตามการเรงรัดการใชจ า ยงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่ก ำหนด ตามที่ไดร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการกำกับ สพธอ. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ สพธอ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2563 และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่และขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการเปนประจำ
ทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง โดยมีการหารือรวมกับฝายบริหาร ฝาย
ตรวจสอบภายใน สวนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวของ รวมถึงการรวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ เพื่อหารืออยางอิสระในขอมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายวัลลภ นาคบัว

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุม
12/12
11/12
12/12
11/12

สัดสวนในการเขารวมประชุม
100%
91%
100%
91%

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสำนักงาน เพื่อพิจารณาความถูกตองครบถวนของงบการเงิน รวมถึงรายการปรับปรุงบัญชีที่มี
ผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ และการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำ
งบการเงิน เปน ไปตามขอกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่
กค 0410.3/ว357 ลงวั นที ่ 15 สิ งหาคม 2561 และหลั กเกณฑ แ ละวิ ธ ี การจั ดทำรายงานการเงิ นประจำป
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มีการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายงานทางการเงินดังกลาว มีความถูก ตองตามที ่ ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของและมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยางครบถวนเพียงพอ
การกำกับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานระบบควบคุมภายในกับผูตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหนวยงานภาครัฐ รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ไดรับการอนุมัติ พรอม
ทั ้ งไดติ ดตามให มีก ารแก ไ ขปรับ ปรุง ตามข อ เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และขอคิด เห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อยางตอเนื่อง และใหมีการพิจารณาปรับปรุง แกไข ระบบการควบคุมภายในให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายใน ไมพบขอบกพรองที่อาจมีผลกระทบต อ
การดำเนินงานของสำนักงานอยางเปนสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา สำนักงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และไดปฏิบัติตาม
ขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการลดความเสี่ยง
ของสำนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา สำนักงานมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ
โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงทาง
การเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี่ยงดานทุจริต ซึ่งผลการสอบทาน พบวา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีการ
บริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกำกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ในการแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนในการสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเปน
อิสระ ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณภาพงานของผูสอบบัญชีจากผลงานในปที่ผานมา
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหขอเสนอแนะการคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต
จำกัด พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอตอคณะกรรมการ

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป เพื่อให
มั่นใจวา แนวทางปฏิบัติงาน บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ สอดคลองกับแนว
ปฏิบัติที่ดี และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน สำหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นควรปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงานภาครัฐ ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 และไดรับความ
เห็นชอบตามมติที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพธอ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2564
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดใหมีก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินอยูในเกณฑ
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สามารถสรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ
หนาที่ครบถวนตามกฎบัตร เปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคลองตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดระบุไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระ
เพี ยงพอ ตลอดจนไดใหความเห็น และขอ เสนอแนะตา งๆ อยางสร างสรรค เพื่อประโยชนตอ สำนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา งบการเงินมีความถูกตองเชื่อถือไดสอดคลอง ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำนักงานมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึง มีการกำกับดูแลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

(นายชนิตร ชาญชัยณรงค)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

