เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี ๒๕๓๘ เห็นชอบให้มีการนาระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจมาใช้ เพื่อมุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สูงขึ้น และได้
กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อทาหน้าที่เจรจาและจัดทาบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจกับแต่ละรัฐวิสาหกิจ ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ
รายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงระบบ
ประเมินผลฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ผลฯ ได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๔๗ ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลฯ โดยกาหนดให้มีการประเมินผลฯ
ด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสร้างระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ และ
พัฒนาองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี ๒๕๕๕ มีรัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบประเมินผลฯ
จานวน ๕๕ แห่ง
หลักการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ล
การดาเนินงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพสาหรับอนาคต โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การดาเนินการและ/หรือ
กระบวนการหลักซึ่งเป็นพื้นฐานของการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกนามาประเมินผลฯ นั้น ประกอบด้วย
เกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กร
๑. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การควบคุมภายใน
๔. การตรวจสอบภายใน
๕. การบริหารจัดการสารสนเทศ
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล
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๑

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

โดยในการประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร จะอาศัยหลักการดังต่อไปนี้
๑. ในแต่ ล ะเกณฑ์ วั ด ซึ่ ง ได้ แ ก่ บทบาทของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ การบริ ห าร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากร
บุคคลนั้น จะประเมินโดยพิจารณาใน ๓ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ระบบหรือกระบวนการที่มีอยู่
๑.๒ การปฏิบัติจริง
๑.๓ ผลลัพธ์ที่ปรากฏ
๒. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ
ด้วยกัน และเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)
๓. ในบางประเด็นจะไม่พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจ แต่จะพิจารณาจาก
ปัจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เช่น ความจาเป็นขององค์กร สภาพธุรกิจ การดาเนินการตามนโยบาย ฯลฯ
แนวทางการดาเนินการ
แนวทางการดาเนินการสาหรับเกณฑ์วัดด้านการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นดังนี้
คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ ๓)
พิจารณาเกณฑ์ประเมินข้อ ๓

แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑ์วัดด้านการบริหาร
จัดการองค์กร โดย PAC สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของเกณฑ์วัดที่ ๑ (การดาเนินงานตามนโยบาย) และ
เกณฑ์วัดที่ ๒ (ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ) ณ ต้นปี

PAC ประเมินผล ณ สิน้ ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบ โดย สคร. และที่ปรึกษา
นาเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์
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รัฐวิสาหกิจนาเสนอและ
รายงานสรุป ณ สิ้นปี

๒

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ
๑. การกาหนดน้าหนัก
ในการก าหนดน้ าหนั ก ในการประเมิ น ผลฯ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ทั้ง ๖ หัวข้อ ได้กาหนดน้าหนักในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
หัวข้อการประเมินการบริหารจัดการองค์กร
๑. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๒. การบริหารความเสี่ยง
๓. การควบคุมภายใน
๔. การตรวจสอบภายใน
๕. การบริหารจัดการสารสนเทศ
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล
รวม

น้าหนัก (ร้อยละ)
๖
๗
๔
๖
๖
๖
๓๕

๒. วิธีการประเมิน
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา และการพบปะและสัมภาษณ์คณะกรรมการและ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจประกอบการพิจารณาให้คะแนน โดยที่บทวิเ คราะห์ของที่ปรึกษาได้จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ
สาหรับการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง ๖ หัวข้อที่ได้กล่าวมานั้น ในปี
๒๕๔๗ ซึ่ งเป็ นปี แรก ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลฯ ในลั กษณะเปรี ยบเที ยบการด าเนิ น งาน
ของรัฐวิสาหกิจกับหลักปฏิบัติทั่วไปที่ได้รับการยอมรับหรือ Best Practices เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ สร้าง
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเป็นมาตรฐานขึ้นในองค์กร สาหรับในปีต่อๆ มา ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ที่มุ่งเน้นการประเมินในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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๓

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
หลักการและเหตุผล

๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นในเรื่องการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate
Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
๒. เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
โดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ในการกาหนดให้มีทิศทาง นโยบาย
แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างความมั่นใจในความเพียงพอ
ของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนกากับ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้
๓. เพื่อให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆและ
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
และข้อจากัดต่างๆ รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
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๔

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แนวคิด/หลักการสาหรับปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กาหนดพิจารณาจากหลักการด้านการกากับดูแลที่ดี และแนวทางการประเมินภาวะผู้นาของระบบประเมินผล
ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
 หลักการกากับดูแลที่ดีของต่างประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลที่ดีของ OECD และหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท จดทะเบี ย น รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ในต่างประเทศ เช่น ตลาดหลัก ทรัพย์เซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ของจีน
ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange : ASX) และตลาดหลักทรัพย์
ของมาเลเซีย (Bursa Malaysia) เป็นต้น
 หลักการกากับดูแลที่ดีในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
เพื่อให้ ส อดรั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายหลั กทรัพย์ การประกอบธุรกิจ และการพัฒ นาการ
ของตลาดทุนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ และการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร จากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับแก้ไข เป็นต้น
 แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
ซึ่งจากการศึก ษา และวิเคราะห์หลักการด้านการกากับดูแลทั้งในและต่างประเทศข้างต้น
ทาให้สามารถสรุปประเด็นหลักสาหรับการประเมินผลการกากับดูแลที่ดี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ทาหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลที่ดีทั้งในและต่างประเทศให้ความสาคัญ ดังนี้
การประเมิ น บทบาทของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผล
ด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยพิ จ ารณาจาก ๑. บทบาทและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ และ ๒. การพั ฒ นาตนเองของ
คณะกรรมการ
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปี
และส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะมี ก ารน าเสนอคณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลฯ พิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายามในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ ๐.๒๕-๑.๐๐ คะแนน
จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
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เหตุการณ์ที่มีโอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน เช่น เหตุการณ์ ที่สาคัญที่เกิดจากความผิดพลาด
ในการปฏิ บั ติ ง าน ความผิ ด พลาดในการผลิ ต สิ น ค้ า และให้ บ ริ ก าร ความไม่ เ พี ย งพอในการก ากั บ ดู แ ล
ความไม่เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่สาคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบของผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ที่ ส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
การปรับค่าเกณฑ์วัด :
ช่วงการปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ ๑ ระดับ ต่อเกณฑ์วัด ๑ ระดับ โดยกาหนดค่าเกณฑ์วัด
ของบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
วิธีกาหนดค่าเกณฑ์วัด :
ก าหนดตามหลั ก เกณฑ์ ป ระเมิ น บทบาทของคณะกรรมรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยพิ จ ารณาจาก
๒ ประเด็นหลัก คือ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑.๑ การกาหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สาคัญ
๑.๒ การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาคัญ*
๑.๓ การดูแลติดตามผลการดาเนินงาน
๑.๔ การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด
๑.๕ การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
๑.๖ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
๑.๗ การส่งเสริมการดาเนินงานด้าน CG และ CSR*
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

น้าหนัก (ร้อยละ)
๙๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
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ประเด็นพิจารณา
๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
๒.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
๒.๒ การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
รวม

น้าหนัก (ร้อยละ)
๑๐
๖
๔
๑๐๐

เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผล
กระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการนาเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล พิจารณารายละเอี ยด
ข้อมูล สาเหตุ ที่เกิดขึ้ น ระดั บความรุนแรง และความพยายาม ความส าเร็จ ความคื บหน้าในการเร่งรัดแก้ไขปัญ หาของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ ๐.๒๕-๑.๐๐ คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
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หลักเกณฑ์การพิจารณาของบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เกณฑ์การพิจารณา จะแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก
๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ ๙๐) แบ่งเป็น ๗ ประเด็นย่อย ดังนี้
๑.๑ การกาหนดให้มีแผนการดาเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจาปี และแผนการดาเนินงานระยะยาวหรือ
แผนวิสาหกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของรัฐ วิสาหกิจที่ชัดเจน (น้าหนักร้อยละ ๒๐) โดยพิจารณา
จาก ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑.๑ การจัดให้มี ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงควรมีการ
ทบทวนแผนงานอย่ า งน้ อ ยเป็ น ประจ าปี ทุ ก ปี หรื อ เมื่ อ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ แผนงานที่ได้มาตรฐาน ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แผนงานควรมีรายละเอียดหรือ
องค์ประกอบของแผนงานที่ครบถ้วน ตลอดจนคณะกรรมการควรพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน
ล่วงหน้าก่อนที่แผนงานดังกล่าวจะนาไปใช้ปฏิบัติ (น้าหนักร้อยละ ๑๒)
เกณฑ์การพิจารณา :
 ข้อมูลสนับสนุนให้กับคณะกรรมการได้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณากาหนดแผนการดาเนินงาน
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
สังคม ผู้มีส่วนได้เสียและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลการดาเนินงานในอดีตทั้งในด้านภารกิจหลักและด้าน
การเงินสถานภาพองค์กร ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร และอื่นๆ
 รายละเอียดของแผนการดาเนินงานที่ครบถ้วนและชัดเจน
- แผนวิสาหกิจหรือแผนการดาเนินงานระยะยาว ควรประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือ
พัน ธกิ จ วัต ถุป ระสงค์ ห รื อ นโยบาย แนวนโยบายของผู้ ถือหุ้ น ภาครัฐ (Statement of
Directions : SOD) กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก ที่ชัดเจน ครบถ้วน และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ประเด็นที่ระบุไว้ใน SWOT จะต้องมีการนาไปกาหนดเป็นกลยุทธ์
ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร
- แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ห รื อ แผนการด าเนิ น งานระยะสั้ น โดยในแต่ ล ะแผนงาน
ควรประกอบไปด้วยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน
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ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน และผู้รับผิ ดชอบที่ชัดเจนครบถ้วน และ
แผนการดาเนินงานในระยะสั้นควรมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนงานในระยะยาว
 ระยะเวลาที่จัดทาแผนแล้วเสร็จและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
- แผนวิสาหกิจหรือแผนการดาเนินงานระยะยาว ไม่ว่าแผนดังกล่าวจะครบกาหนดระยะเวลา
แล้วหรือไม่ คณะกรรมการควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกล่าวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันอย่างน้อยเป็นประจาทุกปี หรือเมื่อมีความจาเป็น และควรให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
เริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว (เช่น แผนวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ควรมีการทบทวนให้แล้ว
เสร็จและให้ความเห็นชอบภายในปีบัญชี ๒๕๕๕ ก่อนที่จะนาไปใช้ในการบริหารองค์กร ในปี
๒๕๕๖)
- แผนการดาเนินงานประจาปีหรือแผนการดาเนินงานระยะสั้น คณะกรรมการควรให้ความ
เห็ น ชอบ ก่อนที่จ ะเริ่ มปี บัญชีของแผนดังกล่ าว (เช่ น แผนการดาเนิ นงานประจาปีบัญ ชี
๒๕๕๖ ควรเห็ น ชอบภายในปีบัญชี ๒๕๕๕) นอกจากนี้ ในระหว่างปี ควรมีการทบทวน
แผนงาน โครงการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างน้อย ทุก ๖ เดือน (เช่น ควร
มีการทบทวนแผนงาน และเป้าหมายประจาปี ๒๕๕๕ ในระหว่างปี ๒๕๕๕ ทุก ๖ เดือน)
๑.๑.๒ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายของรัฐวิสาหกิ จ
(น้าหนักร้อยละ ๘)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง
แผนการด าเนิ น งานทั้ ง ในส่ ว นของแผนวิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ควรมี ก ารทบทวนทุ ก ปี และแผนการ
ดาเนิน งานประจาปี โดยมีการพิจารณา ซักถาม อภิปราย ขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่ างจริงจังและ
กว้างขวาง รวมถึงควรมีข้อเสนอแนะที่มีสาระสาคัญเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนมีการเสนอหรือริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ มีมาตรการหรือกลยุทธ์ที่จะคานึงถึง
ความยั่งยื นขององค์กร และเพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณารายละเอียดของแผนงาน
ได้อย่างครบถ้วน และทาให้แผนงานมีคุณภาพเพียงพอ คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการ
ในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ ได้แก่ การแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงานในเบื้องต้น การจัดประชุมสั มมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อร่ว มกัน
พิจารณากาหนดทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสม ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ
ทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดท้าย เป็นต้น
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๑.๒ บทบาทของคณะกรรมการในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กร
ที่สาคัญ อย่างสม่าเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ ได้แก่ ระบบ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนักร้อยละ ๑๐)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการควรมีการทบทวนความเพียงพอของระบบในการบริหารจัดการองค์กรที่สาคัญ
อย่างสม่าเสมอใน ๕ เรื่อง ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละระบบควรมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๑.๒.๒ มีแผนงานในการดาเนินงานหรือแผนแม่บทที่ชัดเจน ควรจัดทาแล้วเสร็จและให้คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว
๑.๒.๓ คณะกรรมการควรมีการติดตามความคืบหน้าในแต่ละระบบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
๑.๒.๔ คณะกรรมการต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ แผนพั ฒ นามาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รประจ าปี การจั ด ให้ มี ก ารน าแผนงานฯไปปฏิ บั ติ และติ ด ตามผลส าเร็ จ ของ
การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนามาตรฐานเป็นรายไตรมาส หากผลประเมินภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
องค์กรประจาปีบัญชี ๒๕๕๔ ขององค์กรมีคะแนนต่ากว่า ๓.๐๐๐๐
๑.๓ บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยจัดให้มีระบบและการรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินที่
สาคัญอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อมอบอานาจที่
เหมาะสมในการช่ว ยเหลือ สนั บ สนุ นการทางานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่สาคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ ๑๐)
๑.๓.๑ การดูแลติดตามผลการดาเนินงาน และการมอบข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงาน และมีการนาไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(น้าหนักร้อยละ ๕)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการควรมีก ารดู แลติ ดตามผลการดาเนิน งาน ทั้ง ในด้ านการเงินและไม่ใช่ การเงิ น
อย่างครบถ้วน สม่าเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ตลอดจนฝ่ายบริหารควรนาไปปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
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เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน พิจารณาจาก ๔ ส่วน คือ
๑. ความครบถ้วนของรายงานผลการดาเนินงาน ได้แก่ ผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิ จหรือแผนงาน
ประจาปี การดาเนินงานตามโครงการที่สาคัญ การดาเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
และการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ถ้ามี) ผลการดาเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) ความคืบหน้าใน
การนาระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และอื่นๆ
๒. ความสม่าเสมอในการติดตามผลการดาเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส
๓. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
แสดงผลการดาเนิน งานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข
๔. การติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลให้ รส. ด าเนิ น การตามข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
อย่างครบถ้วน
- ด้านการเงิน พิจารณาจาก ๔ ส่วน คือ
๑. ความครบถ้ ว นของรายงานผลการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ ผลก าไรขาดทุ น ก าไรเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) (ถ้ามี ) ฐานะการเงิน สภาพคล่ อง ความสามารถ
ในการชาระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอื่นๆ
๒. ความสม่าเสมอในการติดตามผลการดาเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส
๓. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
แสดงผลการดาเนิน งานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข
๔. การติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลให้ รส. ด าเนิ น การตามข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
อย่างครบถ้วน
๑.๓.๒การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ ๕)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการควรมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนของวาระเพื่อพิจารณา และ
วาระเพื่อ ทราบเฉพาะการด าเนิ นงานที่ ส าคั ญ ขององค์ก ร เช่ น การด าเนิ นงานที่ ยั งไม่ บรรลุ
เป้าหมาย หรือมีปัญหา/อุปสรรค เป็นต้น
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เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๔ บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
โดยมุ่งเน้นที่การประเมินผลงานและการทบทวน/กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด และการดาเนินงาน
ให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (น้าหนักร้อยละ ๑๐)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และควรมีการดาเนินงานดังนี้
- จัดตั้งอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง และควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร
- ตกลงกับผู้บริหารสูงสุดไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี
- กาหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
ไว้ตั้งแต่ต้นปี
- ติดตามประเมินผลอย่างน้อยทุก ๖ เดือน
- นาผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การกาหนดค่าตอบแทน หรือกาหนดแรงจูงใจอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
- กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งมีการทบทวน
หรือกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจาปีทุกปี
 คณะกรรมการควรดู แ ลให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (รองจากผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
๒ ระดับ) โดยอาจจะมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการตกลงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกับผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า
ในช่วงต้นปี
- มีการกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมาย ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้า
- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยทุก ๖ เดือน
- นาผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น นาไปเชื่อมโยงกับการกาหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ
เป็นต้น
๑.๕ การประชุมคณะกรรมการควรกาหนดการประชุมและวาระประชุมล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุม
ทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม และมีการจัดกลไกสาหรับวาระที่มีความซับซ้อน เพื่อให้มีเวลาในการ
พิจารณา และดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ และได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมภายใน
เวลาที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะวาระเรื่ อ งที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า คณะกรรมการมี เ วลา
ในการศึ ก ษาเอกสารนั้ น อย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ ก รรมการควรเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุม (น้าหนักร้อยละ ๑๐)
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เกณฑ์การพิจารณา :
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
 รัฐ วิส าหกิจ ควรมีการจั ดทาแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอทั้งปี
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม อย่างน้อย ๗ วัน (โดยให้นับรวมวันหยุดทาการ เช่น ประชุมวันที่ ๘ ควรมีการจัดส่ ง
เอกสารให้กับกรรมการภายในวันที่ ๑)
 คณะกรรมการควรจัดให้มีการดาเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้มีการแจ้งไว้
ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม ถอน เวียน วาระการ
ประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันย้อนหลัง
 คณะกรรมการควรให้ ความส าคั ญกั บการเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการและอนุ กรรมการต่ างๆ
อย่ า งสม่ าเสมอ อย่ า งน้ อ ยร้ อยละ ๙๐ ของจ านวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ทั้งหมด ควรมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
๑.๖ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นกลไกสาคัญที่ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นช่องทางในการ
ติดตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้ โดยข้อมูลสาคัญที่องค์กรต้องเปิดเผย
ควรรายงานในรายงานประจาปีทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา
และเข้าถึงได้ง่าย(น้าหนักร้อยละ ๑๐)
๑.๖.๑ การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญขององค์กรในรายงานประจาปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา
เกณฑ์การพิจารณา :
 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา ดังนี้
- คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (Management Discussion
and Analysis : MD&A) เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใ ช่การเงิน โดยมีการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงของตัว เลขที่ส าคั ญ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมทั้งมีการระบุแนวทางแก้ไข และควรประกอบด้วย
๑) ภาพรวมผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน)
๒) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี
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๓) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เช่น สินทรัพย์ สภาพคล่อง การลงทุน และ
แหล่งที่มาของเงินทุน เป็นต้น
๔) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ในอนาคต
๕) การดารงอัตราส่วนต่างๆ ตามกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล (ถ้ามี)
- ด้านการเงิน ควรประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการ
จัดทารายงานทางการเงิน
๒) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
๓) งบการเงิน ได้แ ก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงิน สด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ควรประกอบด้วย
๑) ประวัติของคณะกรรมการ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน และตาแหน่ง
หน้าที่ ในปัจจุบันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ
๒) รายละเอี ย ดการเข้ า ประชุ ม ของคณะกรรมการแยกในแต่ ล ะท่ า น และแยกตาม
คณะกรรมการ ในแต่ละชุด
๓) โครงสร้างและรายชื่อของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
๔) นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็น
ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
๕) ข้อมูลจานวนและรายชื่อรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทที่กรรมการเข้าดารงตาแหน่งใน
ฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ๒ ระดับ
นับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) ในระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๕
๖) ข้อมู ล หลั ก ทรั พย์ (หุ้ น ) ที่ ส าคัญ ที่ก รรมการถื อครองในระหว่างปีบั ญชี ๒๕๕๕ โดย
เปิดเผยข้อมูลจ านวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่กรรมการถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่รัฐวิสาหกิจดาเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน และที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ ร้อยละ ๑๐ ของ
จานวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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๗) รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) กาหนดให้เปิดเผยแยกเป็น ๒ กรณี
ดังนี้
- กรณีที่มีรายการดังกล่าวให้มีการเปิดเผยประเด็นสาคัญ ได้แก่
๑.

ข้อมูลบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจ โดยระบุให้
เปิ ด เผย รายชื่ อ บริ ษั ท ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ลั ก ษณะการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ
รัฐวิสาหกิจ
๒. ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือข้อมูลรายการระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่
อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยระบุ ใ ห้ เ ปิ ด เผย รายชื่ อ บริ ษั ท
ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกับ และมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
๓. ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยระบุที่มา
เหตุผลหรือความจาเป็นของการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
๔. ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
- กรณีที่ รส. ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๕ ให้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าไม่มีรายการดังกล่าว
คาชี้แจงเพิ่มเติม :
๑. รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) หมายถึง การทารายการหรือ
ธุรกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับบริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ ๑๐
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
บริ ษั ท หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ ค นข้ า งต้ น ถื อ หุ้ น หรื อ เป็ นผู้ มี อ านาจควบคุ ม กาหนดนโยบายการจั ด การ หรื อ การ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น
- รายการที่รั ฐ วิส าหกิจ ทากั บบริษั ทจดทะเบี ยนที่ก รรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๑๐ หรือมีอานาจควบคุมนโยบายหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
- รายการที่รั ฐ วิส าหกิจ ทากั บบริษั ทจดทะเบี ยนที่ก รรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าว เป็นต้น
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๒. มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปิดเผยได้แก่
มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปิดเผย
ไม่มีสาระสาคัญ

มีสาระสาคัญ

มีสาระสาคัญมาก

(๑ ลบ. หรือ ๐.๐๓% ของ NTA (มูลค่า asset ที่มีตัวตนสุทธิ))(๒๐ ลบ. หรือ ๓%
ของ NTA )
๓. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การหาผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือเอื้อให้พวกพ้องหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์แล้วทาให้องค์กรเสียประโยชน์ที่ควรได้
๘) สภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
องค์กร การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ และลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผ่าน
มา ภาพรวมการประกอบธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันและภาพรวมแผนวิสาหกิจและ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจขององค์กรในระยะเวลา ๓-๕ ปีข้างหน้า รวมถึงแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สาคัญ
๙) นโยบายการกากับดูแลที่ดี และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลที่ดีในปีบัญชี
๒๕๕๕ รวมถึงผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
๑๐) นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคม (CSR) และกิจกรรมส่งเสริม รวมถึง
ผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
๑๑) การคานึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน
สังคม และประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น
๑.๖.๒ การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญใน website ขององค์กร ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสะท้อนความโปร่งใส และการกากับดูแลกิจการที่ดี
เกณฑ์การพิจารณา :
 รัฐวิส าหกิจ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน และมิใช่การเงินที่สาคัญของ
องค์กร เช่น รายงานประจาปี ข้อมูลโครงการลงทุนที่สาคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การแถลงทิศทาง
นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) แผนงานที่สาคัญ นโยบาย
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ผลการด าเนิ นงาน
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่สาคัญ เป็นต้น ใน website ขององค์กรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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๑.๗ การส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน (น้าหนักร้อยละ ๒๐)
๑.๗.๑ การส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (น้าหนักร้อยละ ๑๐)
เกณฑ์การพิจารณา :
●

โครงสร้างของอนุกรรมการในการกากับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้องกับขนาด
องค์กร ลักษณะภารกิจ หรือธุรกิจขององค์กร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่
ดี คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดทากฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ
ทีด่ ีที่ได้มาตรฐานสาหรับคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ชัดเจน

● การกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลและกากับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้
(Compliance Unit) ทั้งนี้สามารถสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบของ Compliance Unit
ออกเป็น ๔ หน้าที่ ดังนี้
๑. การทาให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จาเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ การตรวจสอบและถู ก มอบหมาย
อย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว
๒. การทาให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
๓.
สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร
อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม
๔. ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้กิจกรรมนั้น ตกอยู่ในความรับผิ ดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) เช่น การแยกกิจกรรมและความรับผิดชอบระหว่างผู้ขออนุมัติเงินกู้ และ
ผู้อนุมัติเงินกู้เป็นต้น
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ชั ด เจน เผยแพร่ ใ ห้
พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องมีการปฏิบัติงานจริงในปีบัญชีนั้นๆ
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๑๗

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแล ประจาปี
บัญชีนั้นๆ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้ องไปกับการดาเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ และ
นาเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนเริ่มปีบัญชี
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน และการประเมินผล
สาเร็จที่เป็นรูปธรรม
๑.๗.๒ การส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (น้าหนักร้อยละ ๑๐) แบ่งออกเป็น
๔ ประเด็นย่อย ได้ดังนี้
๑.๗.๒.๑ การจัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)
รัฐวิสาหกิจควรจัด ให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ และมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจน เช่น การจัดทาแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คู่มือการดาเนินงาน
เพื่อ การมอบหมายและถ่ ายโอนงานด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่อ สั ง คมอย่า งเป็นรู ปธรรม การจัด ทารายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาปี เป็นต้น และมีการเผยแพร่หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการที่กากับดูแลให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๑.๗.๒.๒ การกาหนดแผนการดาเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจาปี และแผนการดาเนินงาน
ระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรมี ก ารก าหนดแผนการด าเนิ น งานทั้ ง ระยะยาวและระยะสั้ น
โดยแผนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนที่รัฐวิสาหกิจมีรายละเอียดที่ระบุถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ ในเรื่องการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) โดยแผนระยะยาว อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก สาหรับแผนระยะสั้น ควรประกอบไปด้วย รายละเอียดของแต่ละแผนงาน
หรือโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอน รายละเอียดของระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่าย
หรือเงินลงทุน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งแผนการดาเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้นดังกล่าว ควรมีความ
ชัดเจน มีคุณภาพ และสอดคล้องไปกับการดาเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ และแผนการดาเนินงานทั้งระยะยาว
และระยะสั้นคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรให้ความเห็นชอบก่อนที่เริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๑๘

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑.๗.๒.๓ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และ
ประชาชนทั่วไป
ในการดาเนินงานด้านสังคมและสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น รัฐวิสาหกิจควรเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานและบุ ค คลภายนอกได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตั้ ง แต่ ก ระบวนการคิ ด ค้ น และ
การออกแบบการด าเนิ น งานไปจนถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในผลลั พ ธ์ จ ากการด าเนิ น งาน หรื อ เป็ น
การดาเนินงานที่ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน และมีการแบ่งสรรทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานร่วมกัน
๑.๗.๒.๔ บทบาทของคณะกรรมการรั ฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่
กากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการติดตามการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อย่างสม่าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินงานด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต
(Output) หรือเป้าหมายของแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)
ประจาปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
รวมทั้งมีการกากับดูแลให้ มีการจั ดทารายงานด้านการแสดงความรับผิ ดชอบต่อสั งคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR
Report)
๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐)
๒.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) เพื่อหาประเด็นสาคัญที่กรรมการควรจะ
ปรั บ ปรุงแก้ไข และน าไปสู่การดาเนิ น การแก้ไขประเด็นส าคัญเหล่ านั้น ดังนั้นการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการควรจะสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา/อุปสรรค ข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
คณะกรรมการ ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของการประเมินตนเองที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจน การดาเนินการจริง และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (น้าหนักร้อยละ ๖)
เกณฑ์การพิจารณา :
 รัฐวิสาหกิจควรจั ดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (หากมีคณะกรรมการมากกว่า ๑ ชุด ในระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๕) และควรนาผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการดาเนินงาน แจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอภิปรายร่วมกั นอย่างเป็นทางการ รวมถึงกาหนดแนวทาง
ที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางที่ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิ ทธิผลอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้ การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ ควรก าหนดบรรทั ด ฐานที่ จ ะใช้
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เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีหลั กเกณฑ์ที่ชัดเจน
และนอกจากการประเมินการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการยังสามารถประเมินผล
เฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่สาคัญได้
๒.๒ การส่งเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร และ
การส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมการ
และสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในกิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง ในส่ ว นของกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใหม่ แ ละ
คณะกรรมการเดิมที่ปฏิบั ติห น้าที่ต่อเนื่ อง ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจากกิจกรรมเพื่อการพัฒ นาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการต่างๆ โดยจัดให้มี Introduction Program สาหรับกรรมการที่ได้รับ การ
แต่งตั้งใหม่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจที่รับผิ ดชอบ โดยใน
การจัดกิจ กรรมส่ งเสริ มความรู้แก่คณะกรรมการทุกท่านนั้น การประเมิน จะให้ ค วามส าคัญต่อสาระของ
กิจกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก เนื้อหาสาระ ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจาเป็น และประโยชน์ที่
ได้รับจากกิจกรรมนั้น รวมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถดังกล่าว (น้าหนักร้อยละ ๔)
๒.๒.๑ การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ สาหรับ
กรรมการใหม่ (น้าหนักร้อยละ ๑)
เกณฑ์การพิจารณา :
 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ
ให้กับกรรมการใหม่ หรือกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๕ โดยกิจกรรม
ควรประกอบไปด้วย
- การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น คู่มือกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กร
รายงานประจาปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่นๆ เป็นต้น
- การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของรั ฐวิสาหกิจ หรือจัดให้มีการอบรม สัมมนา
ปฐมนิเทศ เป็นต้น
- การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ในกรณีที่ปีบัญชี ๒๕๕๕ รัฐวิสาหกิจไม่มีกรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะไม่มีการประเมินหัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น และให้นาน้าหนักไปรวมกับข้อ ๒.๒.๒
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เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๒.๒.๒ การจั ด ให้ มีกิ จ กรรมเพื่อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการทุ กท่ า น
(น้าหนักร้อยละ ๓)
เกณฑ์การพิจารณา :
 คณะกรรมการควรริเริ่มให้มี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ หรือเป็นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่องค์กรจะนามาใช้พัฒนาองค์กร
หรือต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ ดี ตลอดจนการ
ส่ ง เสริ มให้ อ งค์ก รมีก ารแสดงความรั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ง อาจจะจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม ต่า งๆ
ในรู ป แบบของ การอบรม ดู งานสั มมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติ งานภายในองค์กรหรื อ
หน่วยงานภายนอก โดยในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจาก
- ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักขององค์กร
- ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ หรือ จานวนกรรมการที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
- การนามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม หรือ ธุรกรรมขององค์กร และประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก
กิจกรรมดังกล่าว เช่น การต่อยอดธุรกิจ การนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ หรือ
กลยุทธ์ขององค์กร เป็นนวัตกรรมใหม่ที่องค์กรสามารถนามาใช้ในอนาคต การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร เป็นต้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่ง
ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนั ยสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการนาเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล
พิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายาม ความสาเร็จ ความคืบหน้า
ในการเร่งรัด แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ ๐.๒๕๑.๐๐ คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
เหตุ ก ารณ์ ที่ มี โ อกาสถู ก พิ จ ารณาหั ก คะแนน เช่ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด จากความผิ ด พลาด
ในการปฏิ บั ติ ง าน ความผิ ด พลาดในการผลิ ต สิ น ค้ า และให้ บ ริ ก าร ความไม่ เ พี ย งพอในการก ากั บ ดู แ ล
ความไม่เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่สาคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติมิชอบของผู้บ ริหาร พนักงาน ที่ส่ งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
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เกณฑ์การพิจารณา :
 ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์หรือระดับผลกระทบที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการกากับดูแลที่ดี
และภาพลักษณ์องค์กร เช่น มูลค่า /จานวนเงินที่องค์กรได้รับความเสียหาย จานวนลูกค้าหรือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จานวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระดับผลกระทบที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ระดับตาแหน่งของผู้บริหาร/บุคลากรผู้กระทาผิด จานวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 สาเหตุของปัญหาเกิดจากความไม่เพียงพอของระบบงานหรือกลุ่มบุคคล/ตัวบุคคล
 ความสาเร็จ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
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การบริหารความเสี่ยง
หลักการและเหตุผล

๑. เพื่อส่ งเสริ มและผลั กดัน ให้ รั ฐ วิส าหกิจมีการบริหารความเสี่ ยงที่ดี โดยการกาหนดระดับ
ที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับน้อยมาก ได้แก่
การก าหนดนโยบาย/กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รในการบริ ห ารความเสี่ ย ง การระบุ ค วามเสี่ ย ง
การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระดับที่มีการบริหาร
ความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่
รัฐวิสาหกิจได้
๒. มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมจากระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้
รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถมูลค่าสู งสุ ดให้ กับ
องค์กรได้
๓. การประเมินการบริ หารความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
การบริห ารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance) ผลลัพธ์ของ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการพิ จ ารณาให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบของคณะกรรมการ
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หลักเกณฑ์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมินบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ คะแนนในส่วนแรกที่ยึดหลักเกณฑ์
ตาม COSO ERM และคะแนนในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คะแนนในส่วนแรก แบ่งเป็นเกณฑ์ขั้นบันไดใน ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับที่ ๑ การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทางบริหาร
ความเสี่ย งในเชิงรับ /ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ รัฐวิส าหกิจไม่มี
คณะทางานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ระดับที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์
ระยะสั้น มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบ
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี ค รบถ้ ว น โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความรุ น แรง (I/L) ที่ ชั ด เจน
เป็นระบบ และ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
ระดับที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามที่
กาหนดในระดั บ ที่ ๒ และ การบริห ารความเสี่ ยงเป็ นกลยุท ธ์ ห รื อ การดาเนิน งานที่ ต่ อเนื่ อ ง
ทั้งองค์กร มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถ
บรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับ ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรง
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการกาหนด risk appetite และ risk tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่
๑. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
๒. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
๓. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น
๔. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
๕. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจาวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับค่าตอบแทน
๖. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร
๗. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation)
๘. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
๙. Portfolio View of Risk
๑๐. Integrated Governance, Risk and Compliance
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ภาคผนวก
ส่วนที่หนึ่ง เกณฑ์การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง
ระดับ ๑ : การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก
ระดับที่ ๑ การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ย งโดยมีแนวทางบริหาร
ความเสี่ย งในเชิงรับ /ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ รัฐวิส าหกิจไม่มี
คณะทางานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๑. มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่หรือมีการบริหารความเสี่ยงในระดับเบื้องต้น
๑.๑ รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงหรือการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเป็นการดาเนินการภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หรือความเสียหายแล้ว เช่น ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจมีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ ย นเลย ต่ อ เมื่ อ มีค วามเสี ยหาย เช่ น การขาดทุ น จากอั ตราแลกเปลี่ ย นเกิ ด ขึ้น จาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐวิสาหกิจจึงเริ่มศึกษาหรือบริห ารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น
๑.๒ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั งไม่ มี การด าเนิ น การเบื้ อ งต้ น โดยการก าหนดกระบวนการ/ด าเนิ น การสร้ า ง
ความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเท่านั้น ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว
เช่น การจัดสัมมนาทั้งภายนอกและภายในองค์กรการจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร
ภายใน และเสียงตามสาย เป็นต้น
การฝึกอบรม/ชี้แจง/ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการให้ความรู้กับ
ผู้บริหาร (๓ อันดับแรก) และพนักงาน (พนักงานทุกคนในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดเล็ ก /ในกรณี
องค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีการสื่อสารและฝึกอบรม/ชี้แจง/ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหาร
ความเสี่ ย งส าหรั บ พนั ก งานในระดับที่ เกี่ย วข้อ งในการรับผิ ดชอบในแต่ล ะปัจจั ยเสี่ ยง) และ
มี การสื่อสารสาหรับนโยบายหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
๒. แนวทางในการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ โดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ดี ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ ที่ดี ได้แก่
๑) นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดาเนินการ
รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
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๒) การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการ
ขององค์กร เช่น ความเสี่ ยงทางการเงิน อาจประกอบด้ว ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น และความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หรื อ ความเสี่ ย ง
ด้านการดาเนินงาน อาจประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
๓) การระบุ ถึ งระดั บ ความเสี ย หายที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นได้จ ากความเสี่ ย งแต่ล ะประเภท (ระดั บ
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลาดับ
ความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
๔) การกาหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๒)
๕) การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
๒.๒ รัฐวิสาหกิจไม่มีการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Control)
๒.๓ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ข้ า งต้ น ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ดี ค รบถ้ ว น
ทั้ง ๕ องค์ประกอบ แต่ขาดการกาหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีลาดับความเสี่ยงสูง
๒.๔ การดาเนินการของรัฐวิสาหกิจขาดความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลักทั้ง ๕ องค์ประกอบ
ข้างต้น เช่น
- มีการระบุการกาหนดวิธีการจั ดการต่อความเสี่ยงไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่วิเคราะห์และระบุ
เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ประเภท แต่มีการจัดการต่อความเสี่ยงเพียง ๓ ประเภทเท่านั้น
- การระบุ ถึ ง ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภท ไม่ ค รบหรื อ
ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ เช่ น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ประเภท แต่มีการระบุถึง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (ระดับความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) เพียง
๓ ประเภทเท่านั้น
- การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล ไม่ครบหรือไม่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ เป็นต้น เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ประเภท แต่มีการจัดทารายงาน
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลเพียง ๓ ประเภทเท่านั้น เป็นต้น
๓. รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะทางาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
๔. รัฐวิสาหกิจไม่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง
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ระดับ ๒ : การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ
ระดับที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์
ระยะสั้นมีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบ
ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ
และมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
๑. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น
๑.๑ แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
๑.๒ เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ของรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ การดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี ต้องมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติการ
ประจาปีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นแผนงานปกติ (แผนงานควบคุมภายใน) ที่จะจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่ (Inherent Risk) ได้ว่ามีความเหมาะสมและ/หรือมีความเพียงพอหรือไม่ หากมีความ
ไม่เหมาะสมและ/หรือมีความไม่เพียงพอ จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทาแผน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
๒. รัฐวิสาหกิจมีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ เพื่อรับผิดชอบ
และติดตามในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งโครงสร้างของคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบยังเป็น
ลักษณะเฉพาะกาล (เช่น คณะทางานมีอายุการทางานเพียง ๑ ปี หรือ มีการทางานเฉพาะเรื่อง
เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวไป เป็นต้น ) และ/หรือยังไม่มีการทางานที่เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง (ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลงานที่นอกเหนือจากการประชุม เช่น การมี
โครงการนาร่องในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)
๓. มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับ ความรุนแรง (I/L)
ทีช่ ัดเจนเป็นระบบ
๓.๑ รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน แต่ยังมีการ
บริ ห ารความเสี่ ย งในแต่ ล ะปั จ จั ย เสี่ ย งอยู่ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบหลั ก ของการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงที่ดี ได้แก่
๑) นโยบาย วัตถุป ระสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ
ดาเนินการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
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๒) การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
๓) การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับ
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการ
จัดลาดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
๔) การกาหนด/คัดเลื อกวิธีการจัดการต่อความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๒) โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยง
ทีย่ อมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
๕) การทารายงานการบริหารความเสี่ ยงและการประเมินผลของการบริห ารความเสี่ยง
โดยการระบุความเสี่ยงต้องระบุความเสี่ยงครบทุกด้าน (เช่น ความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้านตามที่
กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยง
ด้า นการดาเนิ น งาน (Operational Risk) ความเสี่ ยงด้า นธุ รกิ จ (Business Risk)
และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง ๔ ด้าน
ซึ่ ง แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น Strategic Risk /Operational Risk/ Financial Risk แ ล ะ
Compliance Risk (S-O-F-C)
๓.๒ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการดาเนินงานเฉพาะส่วนหรือฝ่ายไม่ใช่ในระดับ
องค์กร และ/หรื อไม่ค รบถ้ว นตามที่ร ะบุและวิเคราะห์ ไว้ หรือรัฐ วิส าหกิ จไม่มีก ารจัดท า
Risk Map (การแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องความเสี่ ย งในแต่ ล ะส่ ว นขององค์ ก ร เพื่ อ แสดง
ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกันในแต่ละฝ่าย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร
ซึ่งตัวอย่าง Risk Map แสดงหน้า ๒๙) โดยระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึง
มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทราบถึงต้นเหตุของการเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
๓.๓ รัฐวิสาหกิจ โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ
จะต้องใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการกาหนดระดับ
ความรุ นแรงของแต่ล ะปั จ จัยเสี่ยง โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กร
สามารถรับได้ (Risk Boundary)
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๔. รัฐวิสาหกิจมีการจัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับ คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดคี วรประกอบไปด้วย
๑. โครงสร้ า งของการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ก ร (หน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบด้ านการบริห าร
ความเสี่ยง / ระบบการติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง)
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดาเนินการ
รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
๓. การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของ
องค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง
ด้านอั ตราแลกเปลี่ ยน และความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง หรือ ความเสี่ ยงด้ านการดาเนินงาน
อาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
๔. การระบุ ถึ ง ระดั บ ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภท (ระดั บ
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลาดับ
ความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
๕. การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๒) โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ ที่ได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
๖. การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคู่มือ
การบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ ใ ห้ กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ผ่ า นช่ อ งทาง
ที่เหมาะสม โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนั ก งานในคู่ มื อ ดั ง กล่ า ว หากผลส ารวจถึ ง ความเข้ า ใจในคู่ มื อ ต่ ากว่ า ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ประมาณการไว้ รัฐวิสาหกิจ ต้องดาเนินการปรับปรุงในจุดที่ต้ องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และ
เผยแพร่ใหม่ในช่วงปีที่ประเมิน
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ระดับ ๓ : การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ
๑. มีการดาเนินงานครบถ้วนตามที่กาหนดในระดับที่ ๒
๒. การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือการดาเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร
๒.๑ แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ
๒.๒ เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละฝ่ายงานของรัฐวิสาหกิจ
๓. มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่าย เพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน
๓.๑ รัฐวิสาหกิจมีหน่วยงาน/คณะทางานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีบุคลากร
ที่มีคุณสมบั ติ และความรู้ ความสามารถในการบริห ารความเสี่ ยง (เช่น สามารถทบทวน
ประสิ ท ธิ ภ าพของแนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น สามารถก า หนด
การควบคุมที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และ
สามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้มี การจัดการในปัจจุบันแล้ว เป็นต้น ) และ
มีการทางานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง (เช่น มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง
และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)
๓.๒ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมด้านการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
๓.๓ มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานส าหรับหน่ว ยงาน/คณะทางานที่รับผิ ดชอบการบริห าร
จัดการความเสี่ ย งประจ าปี และแผนการปฏิบัติงานดังกล่ าวผ่ านการอนุมัติจากผู้ บริห าร
ระดับสูง เช่น แผนการฝึกอบรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ ย งการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามกาหนด เป็น ต้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน
๔. มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง
ที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส
๔.๑ มีการกาหนดเกณฑ์ร ะดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ
การคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)
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๔.๒ กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยงได้ โดยเป็นเป้าหมาย
ณ สิ้นปีบัญชี พร้อมทั้งเป้าหมายที่คาดหวังในเชิงระดับความรุนแรงต้องสามารถอธิบายได้
โดยใช้ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน
๔.๓ สามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่
คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางทีจะบรรลุถึงเป้าหมาย
๕. มีการกาหนด Risk appetite และ risk tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง
๕.๑ องค์ กรมี การกาหนดความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ในลั กษณะของระดับที่ เป็น เป้า หมาย
(ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการกาหนดช่วงเบี่ ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance
ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างชัดเจน (Business Objective) และคานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
๕.๒ จาก Business Objective รัฐวิสาหกิจ ควรมีการถ่ายทอด Risk Appetite/Risk Tolerance
โดยครอบคลุ ม คว ามเสี่ ย งทุ ก ปั จ จั ย เสี่ ย งโดยสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ น Strategic
Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C)
๕.๓ Risk Appetite ต้ องสอดคล้ องกับเป้ าหมายขององค์ กรประจาปีบั ญชี ที่ระบุในแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปี หรือ ค่า “ระดับ ๓” ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า
๕.๔ Risk Tolerance ต้องสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจาปี หากไม่มีระบุ ต้องเป็นค่า Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
รัฐ วิส าหกิจ หรื อ ผลต่างของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ ๓” ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนินงาน แล้วแต่ค่าใดต่ากว่า
๖. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
๖.๑ การบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาถึงนโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการต่างๆ
ของรั ฐ วิส าหกิจ โดยกลยุ ทธ์ ในแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ความสั ม พัน ธ์กั บกลยุ ทธ์ ของ
รัฐ วิส าหกิจ และมีการทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ ยง ในช่ว งเวลาที่มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนประจาปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่ อการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร และเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยการใช้
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๖.๒ การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk
Map ขององค์กร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี
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๖.๒.๑ การกาหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถกาหนดระดับความ
รุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk
Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
๖.๒.๒ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์
ของสาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่ว มกับฝ่ายบริห าร
ความเสี่ยง
๖.๒.๓ การวิเคราะห์ ผ ลกระทบระหว่างปั จจัยเสี่ ยงในระดับองค์ กร และผลกระทบของ
สาเหตุ โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณของ
สาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
๖.๒.๔ การนา Risk Map ไปใช้ในการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการบริหารถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลัก และมีการกล่าวถึงปัจจัย
เสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง และส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการ
ประเมินถึงความสาเร็จของเป้าหมายในการบริห ารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงหลัก ว่า
เป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ ยงที่เป็นสาเหตุ หรือการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลกระทบสูง
๖.๒.๕ การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Map ให้กับบุคลากรในองค์กร โดย Risk Owner
มีส่วนร่วมในการจัดทา Risk Map และยอมรับในการร่วมกันจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในกลุ่มความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงบุคลากรในองค์กร รับรู้และ
เข้าใจเรื่อง Risk Map
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ส่วนที่สอง เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
๑. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
๑.๑ ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดให้มีคณะทางานหรื อผู้รับผิดชอบด้าน IT และ ITG โดยมี CIO
ของรัฐวิสาหกิจเป็นประธาน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน รวมถึง
ดาเนินการประชุมทุกเดือน หรือ มีการประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของ
ระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงานของ
องค์กร
๑.๒ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก IT เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการมอบข้อสังเกตต่อแผนงาน/
โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายรวมถึง
 การสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้กับองค์กรในด้านการเงินโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กาหนด เป็นต้น
 การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ องค์ ก ารทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูก ค้าสูงสุด เช่น One Stop Service
เป็นต้น
 การสร้างความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
และการบริหารสัญญา
๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตาม
การจั ด การกระบวนการป้ อ งกั น ความเสี ย หาย การปรั บ ปรุ ง รวมถึ ง เสนอแนะแก่ ฝ่ า ย
ตรวจสอบด้านการจัดการที่ดีทางด้าน IT
๑.๔ มีระบบการจัดการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)
ของงานหลั ก ๆ ทุ ก ด้ า น โดยควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ (Business Impact
Analysis : BIA) เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ต่ างๆ อย่ างเป็ น รู ปธรรม เป็ นต้น โดย BCM มีวั ตถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ ธุ รกิจ สามารถ
ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการจั ด การที่ ดี (ด้ า น IT, IT Related และ Non-IT
จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ) มีการฝึกซ้อมตามแผนสารองฉุกเฉินที่ครอบคลุมงาน
ทุกประเภทที่ส าคัญจากการวิเคราะห์ ผ ลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis :
BIA) ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนด และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อที่ต้องปรับปรุง หรือหากมี
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ข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง องค์กรสามารถดาเนินการแก้ไข และฝึกซ้ อมใหม่จนสามารถ
ลดความผิดพลาดดังกล่าวลงได้
๑.๕ คณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ จัด ให้ มี ก ารจั ดการที่ ดีถึ ง กลยุ ทธ์ ท างด้า น IT ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เช่น การจั ดตั้งคณะอนุ กรรมการการกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน IT (IT Strategy Committee)
เป็นต้น Committee โดยอย่างน้อยมี CIO ของ รัฐวิสาหกิจ เป็นประธาน และกาหนดหน้าที่
ความรั บผิดชอบในการดาเนินงาน รวมถึงดาเนินการประชุมทุกเดือน หรือ มีการประชุม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร
๑.๖ ฝ่ายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอย่างสม่าเสมอ ทั้งทางด้านการเงิน
และมิใช่ก ารเงิน เช่น อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทางด้าน IT และ
ระยะเวลาของการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการและระบบการทางาน เป็ นต้ น โดยมี ว าระ
เข้าคณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิจ ถึงการประเมิน ศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร
โดยเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และมีการเสนอกลยุทธ์
หรือการดาเนินงานเพิ่มเติมสาหรับกรณีที่ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมากกว่าระดับ
ที่องค์กรยอมรั บได้ รวมถึงคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงการนาเสนอ
การประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร และหากมีกรณีที่ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าเป้าหมายมากกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนรองรับ
๑.๗ คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ให้ มี ก ระบวนการสร้ างความมั่น ใจถึ ง ความสมดุล ระหว่ า ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวาระ
เข้าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
โดยเปรียบเทียบทั้งในเชิงต้นทุน และผลประโยชน์ทั้งทางด้านการเงินและ มิใช่การเงินอย่าง
ชัดเจน และกาหนดเป็นวาระประชุมอย่างต่อเนื่อง หากมีกรณีดังกล่าว
๑.๘ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสร้างเกณฑ์วัดคุณ ภาพงานและผลสาเร็จของกลยุทธ์หรือ
นโยบายและการจั ด การด้ า น IT ตามที่ ก าหนดไว้ เช่ น กลยุ ท ธ์ ห รื อ นโยบายด้ า น IT
ในการสนับสนุนให้องค์กรมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น กลยุทธ์หรือนโยบายด้าน IT
ในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มี ก ารทบทวนเกณฑ์ วั ด ของการประเมิ น ศั ก ยภาพของระบบสารสนเทศขององค์ ก ร
โดยเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งใช้ข้อมูลประกอบอย่าง
เพียงพอทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน/ธุรกิจใกล้เคียงกัน
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๑.๙ รัฐวิสาหกิจมีการดาเนินการตามแผน ISO ๒๗๐๐๑ ในกิจกรรมตามแผนที่กาหนดได้ครบถ้วน
และดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
๑.๑๐ การบริหารความเสี่ยงสาหรับ IT (IT Risk Management) มีการกาหนด IT Risk เป็นปัจจัยเสี่ยง
และมีการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบครบถ้วน
๒. มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุน
โดยต้องผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และนาเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อนุ มัติ และมีมาตรการ/หลั กการที่ชัดเจน ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ/ผู้ บริห ารสู งสุ ด
ในการวางแผน/การลงทุน โดยใช้องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนในการตัดสินใจ
วางแผน/การลงทุน
๓. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่าเสมอและทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น เช่น ควรมี
การปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ผลการ
บริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ
ได้แก่
- การกาหนดนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ
- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่
ผ่านมา
- พัฒนาอบรม และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
๔. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เช่น จรรยาบรรณ และผู้บริหาร
รับฟังการท้วงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ เช่น การสื่อสารสองทางที่มี
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยพิจารณาเพิ่มเติมถึง
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการสารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
๔.๑ ความเหมาะสมและเพียงพอของช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
กาหนดช่องทางที่เหมาะสม และมีการทบทวนความเพียงพอของช่องทางดังกล่าวโดยฝ่ายงาน
ที่รับผิ ดชอบและใช้ช่องทางที่มีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ ยง จากการสารวจผู้ มี
ส่ว นเกี่ย วข้องอย่ างทั่ว ถึงทั้งองค์กร เพื่อสามารถระบุช่องทางและทบทวนความเพียงพอ
ของช่องทางที่เหมาะสม
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๔.๒ ประสิ ทธิผ ลของการใช้ ช่องทางในการสนับสนุนการบริห ารความเสี่ ยง โดยต้องสามารถ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแต่ ล ะช่ อ งทางในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งได้ และ
มีแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทางดังกล่าว โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นลักษณะ
face to face เช่น ผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น และสามารถดาเนินการตามแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทาง
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเน้นการใช้ช่องทางที่มีประสิทธิผลสูงสุด และ
ทาการสรุปประสิทธิผลในการใช้ช่องทางดังกล่าว
๔.๓ การสารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีการสารวจทัศนคติ
ของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถสรุปผลการสารวจเสนอ
ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสารวจ
รวมถึงผลการสารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการสารวจครั้งก่อน แล้วแต่ว่า
ครั้งใดเป็นครั้งล่าสุด
๕. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าฯ (Value Enhancement)
๕.๑ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีครบถ้วน โดยทุกฝ่ายงานมีการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปีครบทุกแผนงานหรือกิจกรรมที่กาหนด ทั้งนี้ รวมถึงแผนงานที่
เพิ่มเติมระหว่างปี ในกรณีที่มีการปรับแผนการบริห ารความเสี่ ยง หรือเพิ่มเติมแผนการ
บริหารความเสี่ยง และมีการประชุมร่วมกันระหว่าง Risk Owner และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ถึงการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของแผนงานดังกล่าว
๕.๒ มีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้
การวิเคราะห์ กาหนดนโยบายและเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการ
เติบโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือการควบคุม/บริหารต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่
ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และบริหาร ความเสี่ยง หรือการที่รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ /
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด เป็นต้น โดยต้อง
จัดทา Value Driver เพื่อแสดงถึงการที่องค์กรจะมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ /
ไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น และท าการระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งรวมถึ ง บริ ห ารความเสี่ ย งตาม Value Driver
ที่กาหนด

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๓๖

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเพื่อเป็นพื้นฐานของการบริห ารความเสี่ ยง
เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ขององค์กร เช่นเดียวกัน โดยสามารถเทียบเคียงได้ กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๕ ประการของ Peter
Senge รวมถึงสามารถประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้
หลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๕ ประการของ Peter Senge ประกอบด้วย
๑. Systems Thinking
กระบวนการคิด/วางแผน/จัดการที่เป็นระบบ
๒. Personal Mastery
การสร้างวินัยของบุคคล
๓. Mental Models
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคคล
๔. Building shared vision การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
๕. Team learning
การเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่าย/ทีม
๕.๓ มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างต่อเนื่อง (ตามที่ระบุ/
กาหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง) โดยมีการบรรจุวาระรายงานความคืบหน้าของการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกเหนือจาก
การบรรจุ ในวาระการประชุมแล้ว สามารถแสดงได้ถึงประสิทธิผ ลของการใช้ช่องทางอื่น
เพื่อสื่อสารถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการ และ รัฐวิสาหกิจ ใช้ช่องทางดังกล่าวได้จริงในการสื่อสาร
การสื่อสารภายใน ควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิผล
 ความสาคัญและความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
 วัตถุประสงค์ขององค์กร
 ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องความเสี่ยง
 บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรที่ จ ะสนั บ สนุ น และน าองค์ ป ระกอบต่ า งๆ
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้
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นอกจากความจาเป็นที่ต้องมีการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองค์กรแล้ว ยังจาเป็นที่จะต้องมี
การสื่อสารภายนอกที่เหมาะสมด้วย ด้วยช่องทางการสื่อสารภายนอกที่เปิดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
การเปิดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้กับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) นั้น มีความสาคัญ โดยเฉพาะสาหรับองค์กรที่ต้องเชื่อมโยง
กับองค์กรอื่น ซึ่งการสื่อสารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องให้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆ
๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจาวันของทุกหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ
ของการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือความดีความชอบ
๖.๑ แผนงานในการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Performance Evaluation
ขององค์กร รัฐวิสาหกิจ โดยมีแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความ
เสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และสามารถ
ด าเนิ น การได้ จ ริ ง ในการเชื่ อ มโยงผลการประเมิ น เฉพาะการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กับ ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้ บริหารแต่ล ะระดับอย่างชัดเจน โดยแผนงาน
ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ
๖.๒ มีแผนงานในการประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละบุคคลหรือสายงานในองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เช่น ความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แต่ละบุคคล
หรื อสายงานมีต่อ องค์ กร และการวัด ระดับ ของความเสี่ ยงที่บุคคลหรื อสายงานนั้ นเป็ น
ผู้รับ ผิดชอบ ว่าความเสี่ย งได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผ ลเพียงใด โดยได้ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน
โดยเฉพาะตั ว ชี้ วั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ ง ในลั ก ษณะของปั จ จั ย เสี่ ย งของสายงาน
และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่องค์กร
ต้องมีการจัดทา Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจในแต่ละขั้น
กับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน
๖.๓ มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยรวม และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งแสดงถึ ง
การถ่ายทอด (Deploy) เป้าหมายของตัวชี้วัดองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ รวมถึงมีการถ่ายทอด
Risk Appetite ระดับองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน รวมถึงเป้าหมายดังกล่าว
ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ
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๗. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value
Creation) ซึ่งมูลค่า (Value) ขององค์กรอาจพิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้
๗.๑ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงของการสู ญเสีย “โอกาสของธุรกิจ ” การที่องค์กรสามารถ
พลิกผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยที่ “โอกาสของธุรกิจ ” อาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ “SWOT” ขององค์กร โดยมีการ
ระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุ Opportunity ใน SWOT
ขององค์ ก ร และได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งของเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว และน ามาเข้ า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถทาให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
ลดลง โดยต้องสะท้อนถึงการที่ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโอกาสลดลง ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการบริหารความ
เสี่ยงแล้ว รวมถึงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่ออนุมัติ
๗.๒ การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
ของบุ ค ลากร รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และสร้ า งบรรยากาศเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและ
การสร้างสรรค์ขององค์กร เช่นเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ ได้ทาการกาหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ส าหรั บ ความเสี่ ย งที ส่ ง ผลในการที่ ส ร้ า งความมั่ น ใจถึ ง การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Learning Organization) โดยสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕ ประการของ Peter Senge และได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ครบถ้วน และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
๘. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
๘.๑ การดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจ สามารถดาเนินงานตามกิจกรรม
ในแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนและดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
๘.๒ ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะ
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดับความเสียหาย =
ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยง
ที่ลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic Risk/Operational
Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C)
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๘.๓ ในกรณี ที่ มี Risk Appetite รายปั จ จั ย เสี่ ย ง ที่ ร ะบุ เ ป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณใน แต่ ล ะปี
โดยรัฐวิสาหกิจต้องสามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ที่กาหนด ผลลัพธ์
เชิงปริมาณของปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับ Risk Appetite แล้ว ดีกว่า
เป้าหมายที่ Risk Appetite ได้กาหนดไว้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง หรือ หากไม่เป็นไปตาม Risk
Appetite ต้องอยู่ในช่วง Risk Tolerance ที่เหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
๙. Portfolio View of Risk
๙.๑ มีการจัดทาแบบจาลองที่เหมาะสม/นาแบบจาลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้
๙.๒ มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า ๑ ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น
ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบี่ยงเบนสูงสุดในภาพรวมขององค์กรยังอยู่ในวิสัยที่สามารถ
จัดการได้หรือไม่
๑๐. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management - Compliance (GRC)
๑๐.๑ คณะกรรมการต้ อ งมี ก ารก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ของคณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ GRC
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถจั ด ให้ มี ร ะบบความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะป้ อ งกั น ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๑๐.๒ คณะกรรมการต้องกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ
และต้องสร้ างความมั่น ใจถึงกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงส าหรับ ความเสี่ ย งที่ส าคั ญ
ทุกประเภท รวมถึงมีนโยบายในการบูรณาการ/เชื่อมโยง Corporate Governance, Risk
Management และ Compliance (GRC) และกาหนดกระบวนการประสานงานที่ชัดเจน
โดยเน้ น การบู ร ณาการในเรื่อง compliance ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์
กฎหมายต่างๆ
๑๐.๓ คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้ เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐ วิส าหกิ จ
ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัย ที่เป็นความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และมีการสร้าง
กระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่ รัฐวิสาหกิจ ได้มีกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทาให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC
๑๐.๔ คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้ เกิดความมั่ นใจได้ถึงการที่รัฐ วิส าหกิ จ
ได้กาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
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๑๐.๕ คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่ อให้ เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่ รัฐ วิส าหกิ จ
ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เ กี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้
๑๐.๖ คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ มีการ
ติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
๑๐.๗ คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรับรู้ถึงระดับความมีประสิทธิผล
ของการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ฝ่ า ยบริห ารได้จั ดให้ มีขึ้ นในองค์ก ร ตระหนัก และให้ ความ
เห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กรและพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และรับทราบถึง
ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ๆ และพิ จ ารณาว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารได้ มี ก ารตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
อย่างเหมาะสมหรือไม่
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การควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกระบวนการทางานที่กาหนด
ขึ้ น มาเพื่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันหรือลด ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจ ริ ต ภายในองค์ ก ร และก าหนดหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ดชอบ ความเชื่อ ถื อได้ข องรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ
 ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 คาแนะนา : การนามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน สานักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน
 การควบคุมภายใน : วิถีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ
เงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission หรือ COSO

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๔๒

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

หลักเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมภายใน
วิธีกาหนดค่าเกณฑ์วัด
กาหนดตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก ๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ๒. การประเมิน
ความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๕. การติดตามผลและการประเมินผล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (น้าหนัก ร้อยละ ๓๔) ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหาร
และบุคลากรภายในองค์กรควรสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดจิตสานึกที่ดี ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี ประกอบด้วย
๑.๑ ระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อ บั ง คับ ขององค์ กร โดยพิ จ ารณาจากการจั ด ทาข้ อ กาหนดด้ า นจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งาน และการสื่ อ สารข้ อ กาหนดด้ า นจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานภายในองค์ ก ร
รับทราบ นอกจากนี้ มีการจัดทาแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการแจ้งให้
พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และการกาหนดข้อห้ามของฝ่ายบริหารและพนักงานมิให้ปฏิบัติตน
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กั บองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น รวมทั้ง
การระบุช่องทางการรับข้อร้องเรียน การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ การกาหนดระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน การสรุปและจัดทารายงานบทวิเคราะห์ เสนอผู้บริหาร
๑.๒ การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่า งหน่วยงาน
ภายในองค์ ก รที่ เ หมาะสม ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ ขนาดและการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ซึ่งการประเมินโครงสร้างองค์กรนี้จะมุ่งเน้นที่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยตรง
เช่น โครงสร้างของสานักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ๒ เป็นต้น
๑.๓ การมอบอานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากการจัดทาคู่มือมอบหมายอานาจหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมีการระบุอย่างชัดเจน ถึงอานาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นงานที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น ต้ น การท าหลั ก ฐานเอกสารอ้ า งอิ ง
โดยระบบงานใดที่มีความสาคัญจาเป็น ควรมีจัดทาหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือไว้ เช่น การจัดทา
คู่มือ/โครงสร้ างการควบคุม ภายใน การจัดท าคู่มื อการปฏิบัติ งานไว้ให้ ส มบูรณ์ เพียงพอของการ
ปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งพิจารณาจากการแบ่งแยกหน้าที่งานของหน่วยงานหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัติ
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หน้าที่ทุกขั้นตอนของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย มีระบบการควบคุมและการสอบทานการมอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบให้ แก่บุคลากรในแต่ล ะตาแหน่งอย่างเหมาะสม (Check &
Balance) การกาหนดขอบเขตระดับของอานาจอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและการสื่อสาร
ให้พนักงานภายในองค์กรทราบ รวมทั้งมีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับ
ปฏิบัติการ
๑.๔ ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถของบุ ค ลากร พิ จ ารณาจากการก าหนดให้ มี เ อกสารก าหนด
ลักษณะงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่สาคัญ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมภายใน เช่น การอบรม Control Self Assessment เป็นต้น
๑.๕ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร พิจารณาจากการกาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
และเป็นธรรม โดยการประเมินนโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุ่งเน้นที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน
โดยตรง เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักตรวจสอบภายใน เป็นต้น
๑.๖ บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ คณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริ ห าร และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ภายใน พิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในและมีการทบทวน
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงาน
ทางการเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในหรือความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
การเปิ ด เผยรายงานกิ จ กรรมคณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ว ยงาน การมอบข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบนโยบาย
อันเป็นประโยชน์ ต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ผู้บริหารควรดาเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยการประเมิน
ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (น้าหนัก ร้อยละ ๔๒) ผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็นให้
กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ซึ่งการพิจารณาประกอบด้วย
๓.๑ การอนุมัติ พิจารณาจาก การกาหนดขอบเขตระดับของอานาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ
๓.๒ การสอบทานงาน พิจารณาจาก การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานที่มิใช่
การเงิน และการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่การสอบทานการกระทาที่เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร รวมถึงกรณี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเป็นการสอบทาน
จากผู้บริหารแต่ละระดับขององค์กร
๓.๓ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน พิจารณาจาก การที่องค์กรดูแล รักษา ป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง
ระบบที่ ส าคัญ และข้อ มูล สารสนเทศขององค์กร โดยจ ากัดการเข้าถึ งทรัพ ย์สิ นที่มี ความเสี่ ยงสู ง
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพี ยงพอ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด พิจารณา
จากการเปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับ
ทะเบียนคุม เป็นต้น
๓.๔ การทาเอกสารอ้างอิง พิจารณาจาก การจัดทาหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือ สาหรับระบบงาน
ที่มีความสาคัญ เป็นต้น
๓.๕ การควบคุมระบบสารสนเทศ พิจารณาจากการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ผู้บริหารควรให้จัดมีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หน่วยรับตรวจ
ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ประกอบด้วย
๔.๑ สารสนเทศ พิจารณาระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานมิใช่การเงิน (Non-financial Information System)
๔.๒ การมีระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางาน โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควรมี
เนื้อหาที่จาเป็นต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน
ความทันกาล และความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ
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๔.๓ มีสารสนเทศที่เป็นสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงสิ่งขาดตกบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
๔.๔ การจัดระบบสื่อสารให้เชื่อมโยงกัน (Integrated) นั้นสามารถให้สารสนเทศส่งถึงผู้ที่ควรได้รับหรือ
มีไว้พร้อมอย่างทันกาล
๔.๕ การสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารสองทาง เช่น การสื่ อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง หรือจากล่าง
ขึ้นบน การจัดสัมมนาระหว่างผู้บริหารและพนักงานประจาปี การจัดให้มี Intranet เพื่อถาม-ตอบ
ภายในองค์กร เป็นต้น
๕. การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) (น้าหนัก ร้อยละ ๒๔) ผู้บริหารควรจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ว างไว้เพียงพอ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดาเนินงานไปอย่าง มีประสิทธิผล ข้อตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา และการควบคุม
ภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย
๕.๑ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) พิจารณาการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self - Assessment) ครบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็น ระบบ และมีการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ความถี่ในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน และความสาเร็จในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ/รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย รวมทั้งการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ข้อ ๖ แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒ การประเมิน การควบคุ มอย่ างเป็ น อิ ส ระ (Independent Assessment) เช่น การประเมิ น
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณาการ
จัดทารายงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนด และมีการประเมิน IA ครบทั่วทั้งองค์กร และมีการ
ติดตามข้อเสนอแนะ
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การตรวจสอบภายใน
หลักการและเหตุผล

เพื่ อ ให้ รั ฐ วิส าหกิ จ เข้า ใจในงานตรวจสอบภายในว่า เป็ นเครื่ อ งมื อส าคั ญของฝ่ า ยบริ ห าร
โดยเฉพาะการช่วยติดตามงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นกลไกที่สาคัญ
ประการหนึ่งในกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจ
บทบาทและใช้ประโยชน์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยังเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจพัฒนางานและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในบนพื้นฐานของหลักการที่พึงประเมิน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจใน
บทบาทและประโยชน์ขององค์กรที่ได้จากหน่วยตรวจสอบภายใน และเพื่อช่วยให้รัฐวิสาหกิจ
มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
การประเมิ น การตรวจสอบภายในอาศั ย แนวทางและหลั ก การของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โดยมุ่งเน้นการประเมินตามแนวปฏิบัติหลัก ซึ่ งประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านองค์กรและ
แนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติงานเป็นหลัก
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบภายใน
วิธีกาหนดค่าเกณฑ์วัด :
กาหนดตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก ๑. บทบาทและความรับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. ความเป็นอิสระ ๓. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ๔. ความสัมพันธ์ของหน่วยตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และ
องค์กรกากับดูแลอื่น ๕. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม ๖. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
๗. การวางแผน ในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๘. การรายงานและการปิดการตรวจสอบ ๙. ความ
มั่นใจในคุณภาพ และ ๑๐. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๑. บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้าหนัก ร้อยละ ๘) บทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้วัตถุประสงค์ อานาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กฎบัตรจะต้องนาเสนอต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ และทาการเผยแพร่
สร้างการยอมรับ ประกอบด้วย
๑.๑ การจั ด ทากฎบัต รของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้ : มีการจัดทากฎบัตรที่กาหนดวัตถุประสงค์ อานาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในไว้เป็ น ลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดครบถ้ว นทั้ง ๑๐ ข้อ ประมวลจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการนาเสนอ กฎบัตรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ ควรมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ ผู้บ ริ หารระดับสู ง และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับคานิยามของการ
ตรวจสอบภายใน ประมวลจริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
๑.๒ บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
มีบทบาทในการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีสาระสาคัญต่อ
สภาพแวดล้ อมของความเสี่ ย งของรัฐ วิส าหกิจ และมีความรับผิ ดชอบในการช่ว ยป้องกันการทุจริต
โดยการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ควรมี
บทบาทในการให้บริการ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ ความรู้ กับ ผู้ ที่ ได้ รั บ การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งและการบริ ห าร
การควบคุม รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และควรขอความเห็นจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานและนาความเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ ความรั บ ผิด ชอบของหน่ว ยงานตรวจสอบภายในต่ อองค์ก รหรื อ หน่ วยงานอื่น (ประเมิ นเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทร่วม) โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ตรวจสอบภายในในการขอข้อมูล
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น มีการบันทึกการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน
และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบสรุปความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
๒. ความเป็นอิสระ (น้าหนัก ร้อยละ ๘) กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความอิสระ และผู้ตรวจ
สอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความเป็น
อิสระหมายถึง การที่สามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นโดยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเงื่อนไขที่ลดทอน
ความเป็นกลาง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นจะต้องถูกจัดการทั้งในระดับผู้ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หน่วยตรวจสอบภายในและองค์กร ประกอบด้วย
๒.๑ ระดับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ :
 โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ : หัวหน้ารัฐวิสาหกิจและผู้บริหารระดับสูงเห็นความสาคัญ
ในความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยที่หน่วยตรวจสอบภายในมีฐานะเที ยบเท่าระดับฝ่าย และหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในจะต้องมีสถานภาพสูงพออย่างน้อยเทียบเท่ากับหัวหน้าของหน่วยงานสาคัญอื่นๆ
ในองค์กร โดยมีระดับตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป อีกทั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ารัฐวิ สาหกิจในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายสามารถเข้ า พบกั บ หั ว หน้ า
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบได้ บ่อยครั้ง หรือสามารถสื่อสาร
กันอย่างไม่เป็นทางการ
 ความเป็ น อิ ส ระเที่ ย งธรรมของผู้ ต รวจสอบภายใน : ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งไม่ ไ ด้ รั บ การ
มอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ควรมีการสับเปลี่ย นผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่การปฏิบัติงานต้องใช้
เวลานาน หลายปี เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
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 การเปิ ด เผยความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ : มี นโยบายอย่า งละเอี ย ดและได้ด าเนิ นการ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อ
ความเป็ น อิ ส ระหรื อเที่ย งธรรม รวมถึง ความขั ดแย้ง ทางผลประโยชน์ข องผู้ ต รวจสอบภายใน
ที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ทุกครั้งที่มี
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. ความสัม พัน ธ์ กับ คณะกรรมการตรวจสอบกับ หน่ว ยตรวจสอบภายใน ฝ่า ยบริ หาร และผู้ สอบบัญ ชี
(น้าหนัก ร้อยละ ๘) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อทาหน้าที่ในการ
กากับ ดูแลให้ร ายงานทางการเงิน ที่น่ าเชื่อถือ ให้ รัฐ วิส าหกิจมีระบบ การควบคุมภายในและการบริห าร
ความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การปฏิ บั ติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบนี้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนินการโดยการกากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
และการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบด้วย
๓.๑ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค ณ ะกรรม การตรวจสอบกั บหน่ ว ยตร วจสอบภ ายใน ฝ่ า ยบริ ห า ร
และผู้สอบบัญชี โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
 บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ๓-๕ ปี แผนการตรวจสอบประจาปีแผนการสรรหา
และฝึกอบรมบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรหน่ว ยตรวจสอบ
ภายในและพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย การกาหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบ
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน
 การปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการ
 การติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี : มีการหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึง
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
๔. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกากับดูแลอื่น (น้าหนัก ร้อยละ ๘) หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในควรหารื อ และวางแผนการตรวจสอบภายในร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ บ ริ ห าร
หน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบขององค์กรกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า แผนการตรวจสอบภายในและการด าเนิ น การต่ า งๆ ครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย
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๔.๑ รูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีและองค์กรกากับ
ดู แ ล โดยประเด็ น ในการประเมิ น พิ จารณารายละเอี ยดดั ง ต่ อ ไปนี้ :
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน
ได้ ใ ห้ ค วามสนใจในผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบอื่ น หรื อ องค์ ก รก ากั บ ดู แ ลที่ มาปฏิ บั ติ ง าน
ในรั ฐวิสาหกิ จเป็ นอย่ างยิ่ ง เพื่อให้ มั่ นใจว่าผู้ ตรวจสอบอื่ นหรื อองค์กรกากั บดู แลมี ความเข้ าใจเกี่ยวกั บ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรกากับดูแลทุก
ไตรมาส มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ซ้าซ้อนกันกับผู้ตรวจสอบและองค์กร กากับดูแล และ
มีการติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบอื่นอย่างครบถ้วน
๔.๒ ความเหมาะสมของการทางานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : มีกลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบมุ่ งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหารโดยในการ
จัดทากลยุทธ์หรื อแผนการตรวจสอบได้มีการขอความเห็ นจากฝ่ ายบริห าร และฝ่ายบริหาร มีความ
เชื่อมั่นในความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน และขอคาแนะนาปรึกษาจาก
หน่วยตรวจสอบภายในอยู่เสมอ
๕. บุค ลากร การพัฒ นา และการฝึกอบรม (น้าหนัก ร้อยละ ๘) หน่ว ยตรวจสอบภายในควรมีจานวน
ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับของเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ
และด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ประกอบด้วย
๕.๑ ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : หน่วยตรวจสอบภายในโดยภาพรวมประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย ได้แก่
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ความรู้
ทางด้านคอมพิว เตอร์ ความเป็น ผู้ นา มีผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะ ด้านอื่นที่จาเป็นต่อองค์กร
มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่ องและพนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
พั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ ทั้ ง จากหลั ก สู ต รภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ จากภายนอก โดยฝ่ า ยบริ ห ารได้
ขอคาแนะนาปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจาเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ และ
กลยุทธ์การตรวจสอบกาหนดทรัพยากรและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๕.๒ การสรรหาและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ โดยประเด็นในการ
ประเมิน พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถจาก
หน่วยงานอื่นในองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาสั้นๆ หรือปานกลาง พร้อมทั้ งได้รับการอบรมอย่าง
ละเอียด การโอนย้ายบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร และการสรรหาบุคลากรแสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ส่วนหนึ่งจะต้องมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานมากกว่าการตรวจสอบ หรือการบัญชี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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๕.๓ การพั ฒ นาและการฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบภายใน โดยประเด็ น ในการประเมิ น พิ จ ารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในกาหนดประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตามแนวทางของ Core Competency และ Functional
Competency ไว้อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง ต่อคนต่อปี และอบรมได้ตามแผนอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ได้รับ
งบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ส ม่ า เ ส ม อ มี ก า ร ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น เ ข้ า ร่ ว ม
ในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจา นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้
ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ในการเป็น Certified Internal Auditor (CIA) หรือ ประกาศนียบัตร
ทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานหน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ ของจานวนพนักงานเฉลี่ยของหน่วยตรวจสอบภายใน
๖. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการจัดทาแผนการตรวจสอบประจา ๓-๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจาปีตามความเสี่ยงของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยแผนการตรวจสอบนี้
ต้องระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และความประหยัด เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการกากับดูแล ประกอบด้วย
๖.๑ การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
แผนเชิงกลยุทธ์การตรวจสอบภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่สาคัญของรัฐวิสาหกิจ
และแผนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีกาหนดในระยะยาว เช่น ระยะ ๔-๕ ปี แผนเชิงกลยุทธ์ได้กาหนด
บทบาทในการเป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า
รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลที่มีประสิทธิผล ทาให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของรัฐ วิส าหกิจ ได้ ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคอมพิว เตอร์ได้กาหนดขึ้นได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและการพิจารณาความต้องการของฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นในการจัดทาแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
๖.๒ การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
:แผน กา รต รว จ สอ บภ าย ในก าห นด ขึ้ น ต าม คว าม เสี่ ย ง มี ก ารป ระ เมิ นค ว าม เสี่ ยง แล ะ
การควบคุ มตามลั ก ษณะของกิจ กรรมในขั้ น ตอนของการวางแผน หน่ ว ยตรวจสอบภายในติด ตาม
การเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจอยู่ตลอดเวลา และประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญ อยู่ตลอดเวลา
ความเสี่ ย งสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร มี ก ารหารื อ เรื่ อ งความเสี่ ย งกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินของฝ่ายบริหาร มีการจัดทาแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และมีการจัดลาดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ
รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
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๗. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้าหนัก ร้อยละ ๑๔) แผนการตรวจสอบใน
รายละเอีย ดของแต่ละกิจ กรรมตรวจสอบควรจัดทาขึ้นและหารือกับผู้ บริห ารหน่ว ยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความหมาย และ
บันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
๗.๑ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดัง ต่ อ ไปนี้ :การจั ด ทาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งอย่ า งเป็ นระบบและ
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของรั ฐวิสาหกิจ
แผนการตรวจสอบประจาปีได้กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยกาหนดเกี่ยวกับ โครงการ/
กิจกรรม/กระบวนงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง/ลาดับความสาคัญ ระยะเวลา
การในการปฏิบัติงานตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน และแผนการ
ตรวจสอบกาหนดกิจกรรมในการเป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ /การให้บริการให้คาแนะนา
ปรึกษา (Consulting) โดยมีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจาเป็นและ
เหมาะสม เช่น การเพิ่มหน่วยธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ หรือการ
เปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยง ซึ่งการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อหั วหน้า
รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เพื่ออนุมัติ
๗.๒ การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ โดยประเด็น
ในการประเมินพิจ ารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการจัดทาแผนการตรวจสอบในรายละเอียด
ทั้งในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
มีการสอบทานและ/หรื อจั ดทาทางเดินของงาน (Flow Chart) และการประเมินความเสี่ ยงใน
กระบวนงานที่สาคัญ ตลอดจนการประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต และวิธีการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการทุจริตขององค์กร แผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดได้กาหนดขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้ อยกาหนดเกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(โดยจะต้องกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Mandays)) บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียดได้มีการหารือกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสายงานก่อนเริ่มปฏิบัติ มีการ
รายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสายงานในการปฏิบัติงานตามความจาเป็น และความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของ แต่ละรัฐวิสาหกิจ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสะท้อนมากจาก
ผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกากับดูแล
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๗.๓ แนวทางการตรวจสอบกาหนดขึ้นเพื่อช่วยในการหา และบันทึกข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
นาไปใช้ใน การสรุปผลการตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
แ น ว ท า ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ค ว า ม เ สี่ ย ง ไ ด้ จั ด ท า ขึ้ น เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก ค รั้ ง
รวมทั้งการปฏิบัติงาน ในการให้คาแนะนาปรึกษา มีการจัดทาแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ความเห็น
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีก ารหารือเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห ลั ก ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ส า ย ง า น แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
มีการพิจารณาความเสี่ยงในการให้คาแนะนาปรึกษาด้านอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
๗.๔ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วน มีการจัดทารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความเห็นของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับ
ข้อตรวจพบจากการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๘. การรายงานและการปิดการตรวจสอบ (น้าหนัก ร้อยละ ๑๒) ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสาร
ผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และทันเวลา ประกอบด้วย
๘.๑ การรายงานและการปิดการตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
 การรายงานผลการตรวจสอบ : จัดทารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐานซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยมีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจ
บทคัดย่อ และรายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ และนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
 การปิดการตรวจสอบ : จัดให้มีการประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นและคาชี้แจงจาก
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแผนการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๘.๒ การรายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้ :
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับ ตรวจอย่างละเอียดและทันเวลาภายใน ๑ สัปดาห์ โดยรายละเอียด
ในรายงานประกอบด้วยบทคัดย่อสาหรับผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบและ
ความเสี่ยง ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระดับความสาคัญของผลการตรวจสอบ และการจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอแนะ การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุมโดยรวม ความเห็นของผู้บริหารสายงานต่อ ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
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๘.๓ การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
เช่น ไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง เป็นต้น โดยรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย การเปรียบเทียบ
ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ดาเนินการ
ระหว่างงวดที่รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่สาคัญ ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน /การกากับ
ดูแลในรายงานครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข สรุปประเด็นที่ยังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ ประเด็นที่หน่วย
ตรวจสอบภายในจะดาเนินการในอนาคต และการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการสอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
๙. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน และการควบคุมดูแล (น้าหนัก ร้อยละ ๙) งานตรวจสอบภายใน
ควรได้รับการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กาหนด ไว้ในมาตรฐานประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย
๙.๑ การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเป็นทางการ
โดยก าหนดระยะเวลาหรื อ ความถี่ ไ ว้ ชั ด เจน และรั บ ความเห็ น ของผู้ รั บ การต รวจเกี่ ย วกั บ
ผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องตามความเห็นของผู้รับการตรวจ มีการนาความเห็นของผู้รับการตรวจ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทันเวลา
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ การตรวจ มาประกอบการวั ด ผล
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดให้มีการสอบทาน
คุ ณ ภาพของงานตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น จากบุ ค คลภายนอกอย่ า งสม่ าเสมอ
อย่างน้อย ทุกๆ ๕ ปี และ จัดทาแผนปรับปรุง (Improvement Program) จากผลประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก และดาเนินการให้ครบถ้วนตามแผนปรับปรุงฯ โดยแผนปรับปรุงฯ
และผลการดาเนินงานจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
๙.๒ การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน โดยประเด็ น ในการประเมิน พิ จ ารณารายละเอี ย ดดัง ต่ อ ไปนี้
มี น โยบายและระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยครอบคลุ ม ถึ ง บทบาทและ
ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบทานงาน แนวทางในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
การรายงานการติดตามการปฏิบั ติ ตามข้ อเสนอแนะ การฝึ กอบรม การวัดผลงาน และดัช นีวัด ผลงาน
มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้รับการสอบทาน/ปรับปรุง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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๑๐. การปฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความระมั ดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิ บั ติ (น้ าหนั ก ร้อยละ ๑๕)
ผู้ ต รวจสอบภายในควรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบเยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ ง ปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : ผู้ ตรวจสอบภายในตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีแนวทาง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ชั ด เจนที่ อ ธิ บ ายและแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านเยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
พึงปฏิบั ติ มีกระบวนการเปิ ดเผยการกระทาผิ ดหรือละเลย ที่ก่อให้ เกิดข้อผิ ดพลาด ความไม่มี
ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล การสู ญเสี ย หรือทาให้ เกิดความล้ มเหลวในการปฏิบัติ ตามนโยบาย
รวมทั้งมีการเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม มีการพิจารณาและบันทึก
งานที่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบและปฏิ บั ติ ง าน
ตามแนวทางที่ถูกต้อง อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบ
ผลการตรวจสอบ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี ส าระส าคั ญ หากพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ถ้ า ไม่ เ ปิ ด เผย
อาจท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ในรายงานของผู้ ต รวจสอบภายใน หรื อ อาจท าให้ พิ จ ารณาได้ ว่ า
เป็นการปกปิดความผิดตามกฎหมาย
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การบริหารจัดการสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล

เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี แ นวทางการจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของรั ฐ วิส าหกิจ นโยบายของรัฐ บาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบั ญญัติว่าด้วยการกระทาผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
ได้ครบถ้วนและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจมีการติดตามการดาเนินงานตามแผน
แม่บทฯที่องค์กรได้กาหนดขึ้น และมีการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานดังกล่าว
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารจัดการสารสนเทศ
วิธีกาหนดค่าเกณฑ์วัด :
การประเมินการบริ หารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการประเมิ นผลด้านการบริห ารจัดการ
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ พิจารณาจาก ๑. การประเมินแผนแม่บท
สารสนเทศ (IT Master Plan) และ ๒. การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยคะแนนเบื้องต้นจากการ
ประเมินของส่วนที่ ๒ จะนามาคูณกับตัวคูณ (Multiplier) เพื่อให้ได้คะแนนประเมินสุดท้ายที่สะท้อนตาม
คุณภาพของแผนแม่บทฯ
ทั้งนี้ สาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศประจาปี (พิจารณา
จากผลปีบัญชี ๒๕๕๓ เป็นปีแรก) น้อยกว่าระดับ ๓.๐๐๐๐ ให้พิจารณาเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหาร
จัดการสารสนเทศให้ดีขึ้น (Improvement)
นอกจากนั้น สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนดให้มีการพิจารณา
เรื่องการส่งข้อมูล เข้าระบบ GFMIS-SOE หากไม่สามารถดาเนินการส่งข้อมูล เข้าระบบ GFMIS-SOE ให้
ครบถ้วนและทันตามกาหนดเวลาจะถูกหักคะแนนจากผลประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศแต่ไม่เกิน
๑.๐๐๐๐ ทั้งนี้ การหักคะแนนดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร. ซึ่งทาง สคร. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทริส
ทราบเพื่อหักคะแนน
สรุปกระบวนการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศดังแผนภาพ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๕๘

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

การประเมินการบริหารการจัดการสารสนเทศ
๑. การพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐)
๑.๑ การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบาย (น้าหนัก ร้อยละ ๖.๕)
๑.๒ องค์ประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (น้าหนัก ร้อยละ ๓.๕)
หมายเหตุ : กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศอย่างชัดเจน จะถูกหักคะแนนร้อยละ ๒๐
จากคะแนนประเมิ น ผลสุ ดท้าย (ยกเว้น รั ฐ วิ ส าหกิจที่เข้าระบบประเมินผลการบริห ารจัด การสารสนเทศ
ในปี ๒๕๕๕ เป็นปีแรก)
ส่วนที่ ๒
๒. การบริหารการจัดการสารสนเทศ (น้าหนัก ร้อยละ ๙๐) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้
๒.๑ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
๒.๑.๑ ระบบ MIS / EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร (น้าหนัก ร้อยละ ๔)
๒.๑.๒ ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามหรือวัดผลการดาเนินงานขององค์กร (น้าหนัก ร้อยละ ๓)
๒.๑.๓ ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย (น้าหนัก ร้อยละ ๓)
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
๒.๒.๑ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง (น้าหนัก
ร้อยละ ๕)
๒.๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่เกิด /
Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร) (น้าหนัก ร้อยละ ๕)
๒.๒.๓ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance Implementation)
(น้าหนัก ร้อยละ ๑๐)
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
๒.๓.๑ การนาระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน (น้าหนัก ร้อยละ ๔)
๒.๓.๒ ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit) (น้าหนัก ร้อยละ ๔)
๒.๓.๓ การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลักด้านสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสาคัญ* (น้าหนัก ร้อยละ ๒)

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๕๙

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

หมายเหตุ *
 กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการนาระบบสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์กรอย่ างมีนั ย ส าคัญ มาดาเนินการหรือดาเนินการแล้ ว เสร็จแล้ ว น้าหนักของการ
ประเมินผลข้อนี้จะเฉลี่ยไปที่หัวข้อ ๒.๓.๑
๒.๔ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล *
๒.๔.๑ ระบบสารสนเทศที่ส นั บ สนุ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ าน Competency ของบุค ลากร
ทุกตาแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) (น้าหนัก
ร้อยละ ๕)
๒.๔.๒ การยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการ
ด้านเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร (น้าหนัก ร้อยละ ๕)
๒.๔.๓ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศ
ที่องค์กรมีอยู่ (น้าหนัก ร้อยละ ๕)
หมายเหตุ *
 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศในปี ๒๕๕๔ ≥ ๔.๐๐๐๐ จะพิจารณา
ประเมินผล เพียง ๒ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ ๒.๔.๑ (ปรับน้าหนักเป็นร้อยละ ๑๐) และหัวข้อ ๒.๔.๓
(น้าหนักร้อยละ ๕)
 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศในปี ๒๕๕๔ < ๔.๐๐๐๐ จะพิจารณา
ประเมินผลทั้ง ๓ หัวข้อ โดยมีน้าหนักในแต่ละหัวข้อเท่าเดิม
๒.๕ ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และ
ประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
๒.๕.๑ การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
และประชาชน (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐)
๒.๕.๒ ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ (น้าหนัก
ร้อยละ ๓)
๒.๕.๓ การดาเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่จาเป็นจะต้องนาระบบสารสนเทศ
เข้ามาช่วย เช่น การปิดบัญชีรายไตรมาส เป็นต้น (น้าหนัก ร้อยละ ๓)
๒.๕.๔ การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม (น้าหนัก ร้อยละ ๔)

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๖๐

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๒.๖ ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
๒.๖.๑ การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร (น้าหนัก
ร้อยละ ๓)
๒.๖.๒ การน าระบบสารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต หรื อ ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก าร (น้ าหนั ก
ร้อยละ ๕)
๒.๖.๓ ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ (น้าหนัก
ร้อยละ ๒)
๒.๖.๔ การนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
(น้าหนัก ร้อยละ ๕)

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๖๑

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการและเหตุผล

๑. เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐาน
และมีทิศทางการพัฒนา ที่ถูกต้อง โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่จะ
ขับเคลื่อนให้รัฐวิสาหกิจสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถดาเนินการ
ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับแนวทางการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ
๒. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งสอดรับกับทิศทาง การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควร
จะประกอบด้วยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้าง
องค์กรที่สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจ นโยบาย เกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคล นโยบายด้านอัตรากาลัง และการบริหารอัตรากาลัง และอื่นๆ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

๖๒

เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

หลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิธีกาหนดค่าเกณฑ์วัด :
กาหนดหลั กเกณฑ์การบริ ห ารทรั พยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก ๑. การมีนโยบายและกลยุท ธ์
ด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
๒. การมี ร ะบบในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Management) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) และ ๓. การมีโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๓ หลักเกณฑ์ คือ
๑. การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ ๒๐)

การจัดทานโยบายและและกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ทั้งกระบวนการการจัดทา การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน/
ภายนอก (SWOT) การเปรี ยบเทียบการดาเนินงานที่สาคัญกับคู่เทียบ (HR Benchmarking)
การจัดทาแผนที่ทางกลยุทธ์ (HR Strategy map) ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์
ด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative)
ได้ แ ก่ การมี น โยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลพื้ น ฐานที่ มี เ นื้ อ หาที่ ค รบถ้ ว นเหมาะสม
เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และอื่นๆ ประกอบการพิจารณาความสาเร็จของการนานโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว
ไ ป ป ฏิ บั ติ โ ด ย มี ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
๒. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และระบบ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (น้าหนัก ร้อยละ ๔๐)
ประกอบด้วย
 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM)
๒.๑ การสรรหาและการจัดการอัตรากาลัง (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากโครงสร้างงานและกลุ่ม
ของงาน กระบวนการจั ด ทาค าบรรยายลั ก ษณะงานและการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะ และ
ความต้องการของงาน (Job analysis and Job description) องค์ประกอบของคาบรรยาย
ลักษณะงาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตรากาลัง กระบวนการสรรหาบุคลากร
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โดยใช้หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา การบริหารจัดการ
อัตรากาลังที่พิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตรากาลังขององค์กร (Demand and Supply)
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) การวิเคราะห์กระบวนการทางาน (Workflow
analysis) หรือการศึกษาเวลาทางาน (Time and Motion study) การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร (Retention) เป็นต้น
๒.๒ การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากกระบวนการ
วิเคราะห์และการประเมินค่างาน (Job Valuation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ค่างานและการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล
สวัสดิการและการประกอบวิชาชีพที่เป็นธรรมกับพนักงาน เป็นต้น
๒.๓ การวัดและประเมินผลการดาเนินงาน (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลการดาเนินงาน เช่น การกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ (Key Performance Indicator: KPI)
การก าหนดแบบประเมิ น ผลรายบุ ค คล การน าสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะรายต าแหน่ ง
(Competency) มาใช้ในการประเมินผล เป็นต้น อีกทั้งพิจารณาองค์กรประกอบของเครื่องมือ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงาน วิธี การประเมินผลการดาเนินงาน การพัฒนาเครื่ องมือประเมิ นผล
การดาเนินงาน องค์กรประกอบของเครื่องมือประเมินผลการดาเนินงาน กระบวนการติดตามผล
การดาเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของพนักงาน เป็นต้น
 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD)
๒.๔ การพัฒนาทรั พยากรบุ คคล (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) พิ จารณาการพั ฒนาทรัพยากรบุคคลตั้ งแต่
การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะหลั ก สมรรถนะรายต าแหน่ ง (Core/Managerial/Functional
Competency) จนถึงการวางแผนการฝึ กอบรมทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวที่ สอดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์ ความต้องการฝึกอบรม (Training
Needs Assessment) การจัดทาแผนฝึกอบรมรายตาแหน่ง (Training Roadmap) สาหรับบุคลากร
แต่ละตาแหน่ง การจัดทาการประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและ
ลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development) การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career management & planning) การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management)
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับการวางแผน
การพัฒนาศักยภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม (Return on Investment in
Training) การใช้ประโยชน์จาก ROI in Training ในการตัดสิ นใจเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผน
การฝึกอบรม การวิเคราะห์ ศึกษา กระบวนการจัดทาแผนงานด้าน KM หรือ LO ที่เหมาะสมกับ
องค์กร โดยมีแผนงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่มีฐานข้อมูล
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และระบบจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการแบ่งปันทักษะ ในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงาน
มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ทางานและหั วหน้างาน มีการสร้างนวัตกรรมในสภาพการทางาน
และมีการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ลาออก เป็นต้น
๓. การมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ ๔๐)
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
๓.๑ ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสั มพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงาน (น้าหนัก ร้อ ยละ ๘)
พิจ ารณาจากกระบวนการการสื่ อสารและแรงงานสั ม พันธ์ ภ ายในองค์ก ร ช่ องทางการสื่ อสาร
ที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ อ งมื อ หรื อ ระบบในการสื่ อ สารกั บ พนั ก งาน การทบทวน
ความจาเป็นในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ การมีแนวทาง/นโยบาย/กลยุทธ์
การสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy workplace) รวมถึงการการสร้างความผูกพันองค์กร
(Employee engagement) เป็นต้น
๓.๒ หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (น้าหนัก ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการจัดทา Code of Conduct
การก าหน ดกฎ ระเ บี ยบ ที่ สอ ดคล้ อ ง มี กิ จก รรมส่ งเส ริ ม ช่ องท างใน การ รั บฟั ง
ข้ อร้ องเรี ย นต่ างๆ ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ รั บความไม่ เป็ นธรรม การใช้ ระบบบริ หารทรั พยากรบุ คคล
ในการสนั บสนุ นระบบตรวจสอบขององค์กรเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest: COI) การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล (HR Governance) เป็นต้น
๓.๓ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ ๘) พิจารณาจากมีการจัดเก็บ
หรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบสารสนเทศและ
พัฒนาการของระบบข้อมูล และการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทารายงาน หรือ
บทวิ เ คราะห์ เ พื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การในระดับ ต่ า งๆ เช่ น ระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Administrative tasks) ระดับการจัดการภายในองค์กร (Internal process) ระดับกลยุทธ์องค์กร
(Strategic planning) เป็นต้น
๓.๔ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (น้าหนัก ร้อยละ ๖) พิจารณาจากการให้สาคัญ
ต่อความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององค์กรและในภาพย่อยระดับพนักงาน การจัดทา
แผนงานด้ า นความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย ฯ ทั้ ง ในภาวะปกติ และการจั ด ท าแผนงาน
ด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างความตระหนัก
ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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๓.๕ การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานเชิงรุกและ
การปรั บ บทบาทของฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลในการเป็ นหุ้ นส่ ว นกลยุ ทธ์ (Strategic partner)
ของหน่วยงานในองค์กร โดยการมีข้อมูลแสดงสถานะและปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
หน่วยงาน ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ
แผนงานในการให้คาแนะนาปัญหาของแต่ละหน่วยงาน การติดต่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งองค์ ก รเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การใช้ ร ะบบทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุผลทางกลยุทธ์ เป็นต้น
วิธีที่ใช้ในการประเมิน - Evaluation Methodology
 รูป แบบ (Form) พิจ ารณาจากการมีกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ที่มีความเพียงพอ และ
สอดคล้องต่อการดาเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
 เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
 การดาเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ได้ถูกนามาใช้ได้
อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต /ผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย และ/หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา
และ/หรื อ ดี ก ว่ า คู่ เ ที ย บในอุ ต สาหกรรม โดยผลผลิ ต /ผลลั พ ธ์ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเชื่อมโยงจากกระบวนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ :
เกณฑ์การประเมินผลที่มกี ารปรับเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๕
๑. การเปรียบการดาเนินงานที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
(HR Benchmarking)
๒. การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ทุกระดับ (Career management & planning)
๓. การมี แ นวทาง/แผนงานการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง
(Talent pipeline & development)
๔. การมีแนวทางในการพัฒนากลุ่มพนักงาน Outsource
และลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม
องค์กร (Temporary & Outsourcing development)
๕. การมี แนวทาง/นโยบาย/กลยุ ทธ์ การสร้า งความสุ ข
ในที่ ท างาน (Happy workplace) รวมถึ ง การสร้ า ง
ความผูกพันองค์กร (Employee engagement)

หัวข้อย่อย
๑.๑ นโยบายและกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
๒.๔ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒.๔ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒.๔ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓.๑ ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์
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ภาคผนวก
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