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การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
 
ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 เห็นชอบให้มีการน าระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจมาใช้ เพ่ือมุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สูงขึ้น  และได้ 
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท าหน้าที่เจรจาและจัดท าบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจกับแต่ละรัฐวิสาหกิจ ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ รวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงระบบประเมินผลฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลฯ โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสร้างระบบการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 มี
รัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบประเมินผลฯ จ านวน 35 แห่ง  
 
หลักการ 
  รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลการ
ด าเนินงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพส าหรับอนาคต โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การด าเนินการและ/
หรือกระบวนการหลักซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกน ามาประเมินผลฯ นั้น 
ประกอบด้วย 
 
 
 

เกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน 
การบริหารจัดการสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

 

 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  2 
 

โดยในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร จะอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ 
  1. ในแต่ละเกณฑ์วัด ซึ่งได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหาร             
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น จะประเมินโดยพิจารณาใน 3 ด้าน ดังนี้                                                    
      1.1  ระบบหรือกระบวนการที่มีอยู่ 
               1.2  การปฏิบัติจริง 
                        1.3  ผลลัพธ์ที่ปรากฏ 
  2. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ 
ด้วยกัน  และเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)  
  3. ในบางประเด็นจะไม่พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจ แต่จะพิจารณา
จากปัจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เช่น ความจ าเป็นขององค์กร สภาพธุรกิจ การด าเนินการตาม 
นโยบาย ฯลฯ 
 
แนวทางการด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการส าหรับเกณฑ์วัดด้านการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑ์วัดด้านการบริหาร
จัดการองค์กร โดย PAC สคร. หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ        
ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ของเกณฑ์วัดที่ 1 (การด าเนินงานตามนโยบาย) และ     
เกณฑ์วัดที่ 2 (ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ) ณ ต้นป ี

PAC ประเมินผล ณ สิน้ปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 
แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบ โดย สคร. และที่ปรึกษา         

น าเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ 

รัฐวิสาหกิจน าเสนอและ 
รายงานสรุป ณ สิ้นป ี

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ 3) 
พิจารณาเกณฑ์ประเมินข้อ 3 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
  1.  การก าหนดน้ าหนัก 
       ในการก าหนดน้ าหนักในการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร                     
ทั้ง 6 หัวข้อ ได้ก าหนดน้ าหนักในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมินการบริหารจัดการองค์กร น้ าหนัก (ร้อยละ) 
1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 6 

2. การบริหารความเสี่ยง 7 
3. การควบคุมภายใน 4 
4. การตรวจสอบภายใน 6 

5. การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 

รวม 35 
   

2.  วิธีการประเมิน 
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยข้อมูล

จากกระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บท
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา และการพบปะและสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจประกอบการ
พิจารณาให้คะแนน โดยที่บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาได้จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้าที่และบุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเบื้องต้นและจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 

ส าหรับการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 6 หัวข้อที่ได้กล่าวมานั้น 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ในลักษณะเปรียบเทียบการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจกับหลัก
ปฏิบัติทั่วไปที่ได้รับการยอมรับหรือ Best Practices เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ สร้างกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีและเป็นมาตรฐานขึ้นในองค์กร โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่มุ่งเน้น
การประเมินในเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
         หลักการและเหตุผล 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นในเรื่องการก ากับดูแลที่ดี  (Good 
Corporate Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิผล   โดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ในการก าหนดให้มี
ทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นใจในความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแล ติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบ
ต่างๆและคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปรับปรุง
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
โดยใช้วิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
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แนวคิด/หลักการส าหรับเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ก าหนดพิจารณาจากหลักการด้านการก ากับดูแลที่ดี และแนวทางการประเมินภาวะผู้น าของระบบ
ประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 

 หลักการก ากับดูแลที่ดีของต่างประเทศ เช่น หลักการก ากับดูแลที่ดีของ OECD และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลของหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์            
ในต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์เซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ของจีน       
ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange : ASX) และตลาดหลักทรัพย์     
ของมาเลเซีย (Bursa Malaysia) เป็นต้น 

 หลักการก ากับดูแลที่ดีในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณา เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจ และการ
พัฒนาการของตลาดทุนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
หลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร จากการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข เป็นต้น  

 แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 

 

ซึ่งจากการศึกษา และวิเคราะห์หลักการด้านการก ากับดูแลทั้งในและต่างประเทศข้างต้น ท าให้
สามารถสรุปประเด็นหลักส าหรับการประเมินผลการก ากับดูแลที่ดี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท า
หน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลที่ดีทั้งในและต่างประเทศให้ความส าคัญ ดังนี้ 

การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านบทบาท  
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดย
พิจารณาจาก 1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 2. การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ  

เงื่อนไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่ส าคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผล
กระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการน าเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ 
พิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายามในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จาก
ผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก 

เหตุการณ์ที่มีโอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน เช่น เหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดจากความผิดพลาดใน 
การปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินค้าและให้บริการ ความไม่เพียงพอในการก ากับดูแล ความไม่
เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร พนักงาน ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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การปรับค่าเกณฑ์วัด : 

ช่วงการปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ 1 ระดับ ต่อเกณฑ์วัด 1 ระดับ โดยก าหนดค่าเกณฑ์วัดของ
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

 

ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

 
วิธีก าหนดค่าเกณฑ์วัด : 

ก าหนดตามหลักเกณฑ์ประเมินบทบาทของคณะกรรมรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก 
คือ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา น้ าหนัก (ร้อยละ) 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 90 
1.1 การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส าคัญ 20 
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ* 10 
1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 10 
1.4 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด 10 
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 10 
1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR* 20 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 10 
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 6 
2.2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถ 4 

รวม 100 
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่ส าคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผลกระทบในเชิง

ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการน าเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล พิจารณารายละเอียดข้อมูล 
สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายาม ความส าเร็จ ความคืบหน้าในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาของบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

เกณฑ์การพิจารณา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก 
            

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 90) 

 แบ่งเป็น 7 ประเด็นย่อย ดังนี้  

1.1 การก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ าปี และแผนการด าเนินงานระยะยาว
หรือแผนวิสาหกิจ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน (น้ าหนักร้อยละ 20) โดย
พิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่  

1.1.1 การจัดให้มี ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงควรมีการ
ทบทวนแผนงานอย่างน้อยเป็นประจ าปีทุกปี หรือเมื่อจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ แผนงานที่ได้มาตรฐาน ควรมีกา ร
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้แผนงานควรมีรายละเอียดหรือองค์ประกอบของแผนงานที่ครบถ้วน 
ตลอดจนคณะกรรมการควรพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานล่วงหน้าก่อนที่แผนงาน
ดังกล่าวจะน าไปใช้ปฏิบัติ (น้ าหนักร้อยละ 12) 

 
เกณฑ์การพิจารณา : 

 ข้อมูลสนับสนุนให้กับคณะกรรมการได้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน  
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

สังคม ผู้มีส่วนได้เสียและอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีตทั้งในด้านภารกิจหลักและ

ด้านการเงินสถานภาพองค์กร ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร และอ่ืนๆ 
  รายละเอียดของแผนการด าเนินงานที่ครบถ้วนและชัดเจน 
- แผนวิสาหกิจหรือแผนการด าเนินงานระยะยาว ควรประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ

หรือพันธกิจวัตถุประสงค์หรือนโยบาย แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of 
Directions : SOD) กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก ที่ชัดเจน ครบถ้วน และมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ประเด็นที่ระบุไว้ใน SWOT จะต้องมีการน าไปก าหนด
เป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร 

- แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือแผนการด าเนินงานระยะสั้น โดยในแต่ละแผนงาน ควร
ประกอบไปด้วยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนครบถ้วน และ
แผนการด าเนินงานในระยะสั้นควรมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนงานในระยะยาว 

-  
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 ระยะเวลาที่จัดท าแผนแล้วเสร็จและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
-  แผนวิสาหกิจหรือแผนการด าเนินงานระยะยาว ไม่ว่าแผนดังกล่าวจะครบก าหนด

ระยะเวลาแล้วหรือไม่ คณะกรรมการควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกล่าวเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อยเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อมีความจ าเป็น และควรให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว (เช่น แผนวิสาหกิจ ปี 2556-2559 
ควรมีการทบทวนให้แล้วเสร็จและให้ความเห็นชอบภายในปีบัญชี 2555 ก่อนที่จะ
น าไปใช้ในการบริหารองค์กร ในปี 2556) 

- แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือแผนการด าเนินงานระยะสั้น คณะกรรมการควรให้
ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว (เช่น แผนการด าเนินงานประจ าปี
บัญชี 2556 ควรเห็นชอบภายในปีบัญชี 2555) นอกจากนี้ ในระหว่างปี ควรมีการ
ทบทวนแผนงาน โครงการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างน้อย ทุก 6 
เดือน (เช่น ควรมีการทบทวนแผนงาน และเป้าหมายประจ าปี 2555 ในระหว่างปี 2555 
ทุก 6 เดือน) 

 
1.1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายของรัฐวิสาหกิจ  

(น้ าหนักร้อยละ 8) 
เกณฑ์การพิจารณา : 
 คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวน 

ปรับปรุงแผนการด าเนินงานทั้งในส่วนของแผนวิสาหกิจ ซึ่งควรมีการทบทวนทุกปี และ
แผนการด าเนินงานประจ าปี โดยมีการพิจารณา ซักถาม อภิปราย ขอข้อมูลเพ่ิมเติมอย่าง
จริงจังและกว้างขวาง รวมถึงควรมีข้อเสนอแนะที่มีสาระส าคัญเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีการเสนอหรือริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ มีมาตรการ
หรือกลยุทธ์ที่จะค านึงถึงความยั่งยืนขององค์กร และเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
รายละเอียดของแผนงานได้อย่างครบถ้วน และท าให้แผนงานมีคุณภาพเพียงพอ 
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ 
ได้แก่ การแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานในเบื้องต้น การจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ของ
องค์กรที่เหมาะสม ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดท้าย เป็นต้น 

  
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ

องค์กรที่ส าคัญ อย่างสม่ าเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ได้แก่ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 10)  

เกณฑ์การพิจารณา : 
    คณะกรรมการควรมีการทบทวนความเพียงพอของระบบในการบริหารจัดการองค์กรที่

ส าคัญอย่างสม่ าเสมอใน 5 เรื่อง ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 
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ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  และ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในแต่ละระบบควรมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
1.2.2 มีแผนงานในการด าเนินงานหรือแผนแม่บทที่ชัดเจน ควรจัดท าแล้ว เสร็จและให้

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว 
1.2.3 คณะกรรมการควรมีการติดตามความคืบหน้าในแต่ละระบบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
1.2.4 คณะกรรมการต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไข หรือแผนพัฒนามาตรฐานการ

บริหารจัดการองค์กรประจ าปี การจัดให้มีการน าแผนงานฯไปปฏิบัติ และติดตามผลส าเร็จ
ของการปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนามาตรฐานเป็นรายไตรมาส หากผลประเมินภาพรวม
ด้านการบริหารจัดการองค์กรประจ าปีบัญชี 2554 ขององค์กรมีคะแนนต่ ากว่า 3.0000  

 
1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีระบบและการรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่
การเงินที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือ
มอบอ านาจที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ส าคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 10) 
1.3.1 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน และการมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การด าเนินงาน และมีการน าไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (น้ าหนักร้อยละ 5) 

เกณฑ์การพิจารณา : 

 คณะกรรมการควรมีการดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน            
อย่างครบถ้วน สม่ าเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ตลอดจนฝ่ายบริหารควรน าไปปรับปรุง
แก้ไข      ในกรณีที่ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ 

1. ความครบถ้วนของรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลัก ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
หรือแผนงานประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญ การด าเนินงานตามมติ
ของคณะกรรมการ และการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ถ้ามี)  
ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
(ก.คลัง) ความคืบหน้าในการน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และ
อ่ืนๆ 

2. ความสม่ าเสมอในการติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส 
3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

หรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

4. การติดตามและก ากับดูแลให้ รส. ด าเนินการตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน 
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- ด้านการเงิน พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ 

1. ความครบถ้วนของรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลก าไรขาดทุน ก าไรเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) (ถ้ามี) ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถ
ในการช าระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอ่ืนๆ 

2. ความสม่ าเสมอในการติดตามผลการด าเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส 
3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

หรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

4. การติดตามและก ากับดูแลให้ รส. ด าเนินการตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน 

 
1.3.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

แก่องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
เกณฑ์การพิจารณา : 
 คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่

องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนของวาระเพ่ือพิจารณา 
และวาระเพ่ือทราบเฉพาะการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร เช่น การด าเนินงานที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย หรือมีปัญหา/อุปสรรค เป็นต้น 

 
1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด  และผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินผลงานและการทบทวน/ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 
และการด าเนินงานให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และควรมีการด าเนินงานดังนี้ 

- จัดตั้ งอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง และควรเป็นกรรมการที่ ไม่ เป็น
กรรมการบริหาร 

- ตกลงกับผู้บริหารสูงสุดไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็น

รูปธรรมไว้ตั้งแต่ต้นปี 
- ติดตามประเมินผลอย่างน้อยทุก 6 เดือน  
- น าผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การก าหนดค่าตอบแทน หรือก าหนดแรงจูงใจ

อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งมีการ

ทบทวน หรือก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจ าปีทุกปี 
  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด  2 

ระดับ) โดยอาจจะมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
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- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการตกลงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกับผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า 
ในช่วงต้นปี 

- มีการก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมาย ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้า  
- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
- น าผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเชื่อมโยงกับการก าหนดค่าตอบแทนหรือ

แรงจูงใจ เป็นต้น 
 

1.5 การประชุมคณะกรรมการควรก าหนดการประชุมและวาระประชุมล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุม
ทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม และมีการจัดกลไกส าหรับวาระที่มีความซับซ้อน เพ่ือให้มีเวลาใน
การพิจารณา และดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ และได้รับล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมภายในเวลาที่ เหมาะสม โดยเฉพาะวาระเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีหลักฐานแสดงว่า 
คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนั้นอย่างเพียงพอ ทั้งนี้กรรมการควรเข้าประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุม (น้ าหนัก
ร้อยละ 10) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการทราบ

ล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ 
ทั้งปี  

 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม อย่างน้อย 7 วัน (โดยให้นับรวมวันหยุดท าการ เช่น ประชุมวันที่ 8 ควรมีการจัดส่ง
เอกสารให้กับกรรมการภายในวันที่ 1)  

 คณะกรรมการควรจัดให้มีการด าเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้มีการแจ้งไว้
ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณา ควรหลีกเลี่ยงการเพ่ิม ถอน เวียน 
วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันย้อนหลัง  

  คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ  
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ทั้งหมด ควรมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นช่องทางใน

การติดตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้ โดยข้อมูลส าคัญที่องค์กรต้อง
เปิดเผยควรรายงานในรายงานประจ าปีทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินครบถ้วน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย(น้ าหนักร้อยละ 10) 
1.6.1 การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรในรายงานประจ าปี  ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่

การเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา  
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เกณฑ์การพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา ดังนี้ 

- ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเลขที่ส าคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมทั้งมีการระบุแนวทางแก้ไข และควร
ประกอบด้วย 

1) ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ท้ังในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน) 
2) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี 
3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เช่น สินทรัพย์ สภาพคล่อง การลงทุน 

และแหล่งที่มาของเงินทุน เป็นต้น 
4) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ

รัฐวิสาหกิจในอนาคต 
5) การด ารงอัตราส่วนต่างๆ ตามก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล (ถ้ามี) 

- ด้านการเงิน ควรประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนใน
การจัดท ารายงานทางการเงิน 

2) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
3) งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน   
- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ควรประกอบด้วย 

1) ประวัติของคณะกรรมการ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และ
ต าแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ 

2) รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการแยกในแต่ละท่าน และแยกตาม
คณะกรรมการ ในแต่ละชุด 

3) โครงสร้างและรายชื่อของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
4) นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่

เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 
5) ข้อมูลจ านวนและรายชื่อรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทที่กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใน

ฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง  2 
ระดับนับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) ในระหว่างปีบัญชี 2555 
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6) ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส าคัญที่กรรมการถือครองในระหว่างปีบัญชี 2555 โดย
เปิดเผยข้อมูลจ านวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่กรรมการถือครอง
หลักทรัพย์ (หุ้น) เฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

7)  รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ก าหนดให้เปิดเผยแยกเป็น 2 
กรณี ดังนี้ 

- กรณีท่ีมีรายการดังกล่าวให้มีการเปิดเผยประเด็นส าคัญ ได้แก่  

1.   ข้อมูลบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจ โดยระบุ
ให้เปิดเผย รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ
รฐัวิสาหกิจ  

2.   ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือข้อมูลรายการระหว่างรัฐวิสาหกิจกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบุให้เปิดเผย รายชื่อ
บริษัท ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกับ และมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกัน  

3.   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยระบุที่มา 
เหตุผลหรือความจ าเป็นของการเกิดรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว  

4.   ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- กรณีที่ รส. ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2555 ให้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าไม่มีรายการดังกล่าว 

 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม :  
1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) หมายถึง การท ารายการ

หรือธุรกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับบริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอันได้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทหรือนิติ
บุคคลที่คนข้างต้นถือหุ้นหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมก าหนดนโยบายการจัดการ 
หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น 
- รายการที่รัฐวิสาหกิจท ากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีอ านาจควบคุมนโยบายหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว 

- รายการที่รัฐวิสาหกิจท ากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าว เป็นต้น        
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2. มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกันที่ควรเปิดเผยได้แก่  

 มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปิดเผย 

ไม่มีสาระส าคัญ มีสาระส าคัญ มีสาระส าคัญมาก 

 

(1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA (มูลค่า asset ที่มีตัวตนสุทธิ))(20 ลบ. หรือ 3% ของ 
NTA ) 

 
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอ้ือให้พวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์แล้วท าให้
องค์กรเสียประโยชน์ที่ควรได้   

8) สภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ และลักษณะการประกอบ
ธุรกิจที่ผ่านมา ภาพรวมการประกอบธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันและภาพรวมแผน
วิสาหกิจและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ส าคัญ 

9) นโยบายการก ากับดูแลที่ดี และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลที่ดีในปี
บัญชี 2555 รวมถึงผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

10) นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และกิจกรรมส่งเสริม รวมถึง
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

11) การค านึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชน สังคม และประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น 

 
1.6.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญใน website ขององค์กร ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือสะท้อนความโปร่งใส และการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เกณฑ์การพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน และมิใช่การเงินที่ส าคัญของ
องค์กร เช่น รายงานประจ าปี ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การแถลง
ทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) แผนงานที่
ส าคัญ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการ
ด าเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ เป็นต้น ใน website ขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย 
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1.7 การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (น้ าหนักร้อยละ 20) 

1.7.1 การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (น้ าหนักร้อยละ 10) 
เกณฑ์การพิจารณา : 

●  โครงสร้างของอนุกรรมการในการก ากับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้องกับขนาด
องค์กร  ลั กษณะภารกิจ  หรื อธุ รกิ จขององค์กร  เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการประเมินผลและก าหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง หรือ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดท ากฎบัตร
ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้มาตรฐานส าหรับคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ที่ชัดเจน 

●   การก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลและก ากับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit) ทั้งนี้สามารถสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของ Compliance Unit ออกเป็น 4 หน้าที่ ดังนี้  
1.   การท าให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จ าเป็นจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบและถูกมอบหมาย
อย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว 

2.  การท าให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง  

3.  สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร
อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม 

4.   ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้
เ พ่ือไม่ให้กิจกรรมนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การแยกกิจกรรมและความรับผิดชอบระหว่างผู้
ขออนุมัติเงินกู้ และผู้อนุมัติเงินกู้เป็นต้น 

ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เผยแพร่ให้
พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องมีการปฏิบัติงานจริงในปีบัญชี 2555 

 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล 
ประจ าปีบัญชี 2555 ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องไปกับการด าเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ และน าเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนเริ่มปีบัญชี 

 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
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1.7.2 การส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (น้ าหนักร้อยละ 10) 

แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้ดังนี้ 

1.7.2.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)  

รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ และมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เช่น การจัดท าแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คู่มือการด าเนินงานเพ่ือการมอบหมายและถ่ายโอนงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมประจ าปี  เป็นต้ น  และมี การ เผยแพร่หน้ าที่ ค ว ามรั บผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

1.7.2.2 การก าหนดแผนการด าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ าปี และแผนการด าเนินงานระยะ
ยาวหรือแผนวิสาหกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) 

รัฐวิสาหกิจควรมีการก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดย
แผนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนที่รัฐวิสาหกิจมีรายละเอียดที่ระบุถึงความมุ่งมั่นและ
เจตนารมณ์ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) โดยแผน
ระยะยาว อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก ส าหรับ
แผนระยะสั้น ควรประกอบไปด้วย รายละเอียดของแต่ละแผนงานหรือโครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอน รายละเอียดของระยะเวลา งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งแผนการด าเนินงานทั้งระยะยาวและ
ระยะสั้นดังกล่าว ควรมีความชัดเจน มีคุณภาพ และสอดคล้องไปกับการด าเนินธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ และแผนการด าเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้นคณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรให้ความเห็นชอบก่อนที่เริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว ทั้งนี้  

1.7.2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไป  

ในการด าเนินงานด้านสังคมและสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น รัฐวิสาหกิจควรเปิด
โอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่กระบวนการ
คิดค้นและการออกแบบการด าเนินงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน หรือเป็นการด าเนินงานที่ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน และมีการแบ่งสรร
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานร่วมกัน 

1.7.2.4 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแล
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแล
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการติดตามการด าเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส 
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เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
รัฐวิสาหกิจ (CSR) ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output) หรือ
เป้าหมายของแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ 
(CSR) ประจ าปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการก ากับดูแลให้มีการจัดท ารายงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR Report) 

 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) เพ่ือหาประเด็นส าคัญที่กรรมการควร
จะปรับปรุงแก้ไข และน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขประเด็นส าคัญเหล่านั้น ดังนั้นการประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการควรจะสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา/อุปสรรค ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์
ของการประเมินตนเองที่ระบุไว้อย่างชัดเจน การด าเนินการจริง และการใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (น้ าหนักร้อยละ 6) 

เกณฑ์การพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (หากมีคณะกรรมการมากกว่า 1 ชุด ในระหว่างปีบัญชี 2555) และควรน า
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการด าเนินงาน 
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอภิปรายร่วมกันอย่างเป็นทางการ รวมถึง
ก าหนดแนวทางท่ีจะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางท่ีท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมี
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ควรก าหนด
บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานหรือผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างมี
หลักเกณฑ์ที่ ชัด เจน และนอกจากการประเมินการปฏิบัติ งานโดยภาพรวมแล้ว 
คณะกรรมการยังสามารถประเมินผลเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่ส าคัญได้  

 

2.2 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร 
และการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่และคณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจาก
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการต่างๆ โดยจัดให้มี Introduction 
Program ส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ โดยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการ
ทุกท่านนั้น การประเมิน จะให้ความส าคัญต่อสาระของกิจกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก เนื้อหา
สาระ ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น รวมถึง
ความหลากหลายของคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว (น้ าหนักร้อยละ 4) 
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2.2.1 การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ ส าหรับ
กรรมการใหม่ (น้ าหนักร้อยละ 1) 

เกณฑ์การพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ
ให้กับกรรมการใหม่ หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีบัญชี 2555 โดยกิจกรรมควร
ประกอบไปด้วย 
- การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น คู่มือกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดตั้ง

องค์กร รายงานประจ าปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอ่ืนๆ เป็นต้น 
- การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือจัดให้มีการอบรม 

สัมมนา ปฐมนิเทศ เป็นต้น 
- การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 
 
ทั้งนี้ในกรณีที่ปีบัญชี 2555 รัฐวิสาหกิจไม่มีกรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะไม่มีการประเมินหัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น และให้น าน้ าหนักไปรวมกับข้อ 2.2.2 

2.2.2 การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทุกท่าน   
(น้ าหนักร้อยละ 3) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
 คณะกรรมการควรริเริ่มให้มี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นการส่งเสริมความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการ หรือเป็นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่องค์กรจะ
น ามาใช้พัฒนาองค์กรหรือต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจจะจัด
กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ในรูปแบบของ การอบรม ดูงานสัมมนา และการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก โดยในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจาก 
- ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักขององค์กร 
- ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ หรือ จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 
 - การน ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม หรือ ธุรกรรมขององค์กร และประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

จากกิจกรรมดังกล่าว เช่น การต่อยอดธุรกิจ การน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ 
หรือกลยุทธ์ขององค์กร เป็นนวัตกรรมใหม่ที่องค์กรสามารถน ามาใช้ในอนาคต การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร เป็นต้น 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่ส าคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและ
ส่งผล กระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ประเมินผล พิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่ เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายาม 
ความส าเร็จ ความคืบหน้าในการเร่งรัด แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร  ซึ่งอาจมีผลต่อการ
ปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก 
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เหตุการณ์ที่มีโอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน เช่น เหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดจากความผิดพลาดใน  
การปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินค้าและให้บริการ ความไม่เพียงพอในการก ากับดูแล ความไม่
เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร พนักงาน ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การพิจารณา : 
 ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์หรือระดับผลกระทบที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการก ากับดูแล

ที่ดีและภาพลักษณ์องค์กร เช่น มูลค่า/จ านวนเงินที่องค์กรได้รับความเสียหาย จ านวนลูกค้า
หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ ระดับผลกระทบที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ระดับต าแหน่งของผู้บริหาร/บุคลากรผู้กระท าผิด จ านวนบุคคลที่เก่ียวข้อง  

 สาเหตุของปัญหาเกิดจากความไม่เพียงพอของระบบงานหรือกลุ่มบุคคล/ตัวบุคคล 
 ความส าเร็จ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร  

 
เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

I. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ร้อยละ 90) 90% 
1.1 การก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ าปีและแผนการด าเนินงาน

ระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน  
20% 

1.1.1  การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย โดยมีข้อมูลสนับสนุน ให้กับคณะกรรมการ
พิจารณาได้อย่างเพียงพอ และมีของแผนการด าเนินงานที่ครบถ้วนชัดเจน  

12% 

1. มีข้อมูลสนับสนุนให้กับคณะกรรมการได้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาก าหนด
แผนการด าเนินงาน  

2% 

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจมหภาคภาวะอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจ สังคม ผู้มีส่วนได้เสียและอ่ืนๆ   

1% 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีต ทั้งในด้าน
ภารกิจหลักและด้านการเงิน สภานภาพองค์กร ปัญหา และอุปสรรค
ขององค์กรและอ่ืนๆ  

1% 

         2. มีรายละเอียดของแผนการด าเนินงานที่ครบถ้วนและชัดเจน  4% 
             2.1 แผนวิสาหกิจหรือแผนการด าเนินงานระยะยาว   2% 
                   1) วิสัยทัศน์    0.25% 
                   2) ภารกิจหรือพันธกิจ    0.25% 
                   3) วัตถุประสงค์/นโยบาย     0.25% 
                   4) กลยุทธ์     0.50% 
                   5) เป้าหมายหลัก   0.75% 
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            2.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือแผนระยะสั้น    2% 
                  1) วัตถุประสงค์   0.40% 
                  2) เป้าหมาย 0.40% 
                  3) ขั้นตอน 0.30% 
                  4) ระยะเวลา 0.30% 
                  5) งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน  0.30% 
                  6) ผู้รับผิดชอบ   0.30% 
         3. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  6.00% 
            3.1 แผนวิสาหกิจ     3.00% 
            3.2 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 3.00% 

1.1.2  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ นโยบายของ
รัฐวิสาหกิจ       

8% 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ นโยบายของ
รัฐวิสาหกิจ       

8% 

1.2 การจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

10% 

1. ระบบการควบคุมภายใน 1.30% 
           - มีแผนการด าเนินงานประจ าปี  0.50% 
           - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  0.80% 

2. ระบบการตรวจสอบภายใน  2.10% 
           - มีแผนการด าเนินงานประจ าปี  0.80% 
           - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  1.30% 
       3. ระบบการบริหารความเสี่ยง  2.40% 
           - มีแผนการด าเนินงานประจ าปี  1.00% 
           - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  1.40% 
       4. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  2.10% 
           - มีแผนการด าเนินงานประจ าปี  0.80% 
           - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  1.30% 
       5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  2.10% 
           - มีแผนการด าเนินงานประจ าปี  0.80% 
           - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  1.30% 

1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินที่ส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ  

10% 
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1.3.1 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน และการมอบข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

10% 

1. ด้านภารกิจหลัก  5.00% 
1.1 ความครบถ้วนและความถี่ในการน าเสนอรายงาน 1.50% 
1.2 คุณภาพของรายงาน  2.25% 
1.3 การวินิจฉัยของคณะกรรมการและ ผลการด าเนินงานตามข้อวินิจฉัย 1.25% 

2. ด้านการเงิน 5.00% 
2.1 ความครบถ้วนและความถี่ในการน าเสนอรายงาน   1.50% 
2.2 คุณภาพของรายงาน  2.25% 
2.3 การวินิจฉัยของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานตามข้อวินิจฉัย 1.25% 

1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจ  

10% 

      1. การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด  6.00% 
          1.1 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน 
                และการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจน 

6.00% 

     2. การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง  4.00% 
1.5 การประชุมคณะกรรมการควรก าหนดการประชุมและวาระ 
    ประชุมไว้ล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือนหรือตาม 
    ความเหมาะสม  

10% 

1.5.1 จ านวนครั้งที่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ  2% 
1.5.2 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  5% 
          1. การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบ 
              การประชุม  

2% 

          2. การด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนดไว้            3% 
1.5.3 ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมของ 
          คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

3% 

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ  10.0% 
1.6.1 การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรในรายงานประจ าปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 

5.00% 

      1. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
(Management Discussion & Analysis : MD&A)  

0.40% 
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     2. ด้านการเงิน 1.2% 
         2.1 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนใน
การจัดท ารายงานทางการเงิน 

0.20% 

         2.2 งบการเงิน ได้แก่ งบดุล, งบก าไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี 

1.0% 

               - การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี   
               - งบดุล    
               - งบก าไรขาดทุน   
               - งบกระแสเงินสด   
               - หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
     3. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน 3.4% 
         3.1 ประวัติของคณะกรรมการ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษาประวัติการท างาน และ
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ 

0.20% 

         3.2 การเข้าประชุมของคณะกรรมการ  0.20% 
         3.3 โครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ  0.20% 
         3.4 นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ  0.50% 
         3.5 รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการหรือ 
ผู้บริหารระดับสูงในระหว่างปีบัญชี  

0.30% 

         3.6 รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส าคัญท่ีกรรมการถือครอง ที่เก่ียวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจในระหว่างปีบัญชี 

0.50% 

         3.7 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของ รส. 0.50% 
         3.8 สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์  0.30% 
         3.9 นโยบายและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการขององค์กร  0.25% 
         3.10 นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรมส่งเสริม และ
ผลส าเร็จ 

0.25% 

         3.11 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย  0.20% 
1.6.2 ระยะเวลาการจัดท าและเปิดเผยรายงานประจ าปีที่เป็นปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ 1.00% 
1.6.3 การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญใน website ขององค์กรทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันกาล  

4.00% 

1.7 การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CorporateGovernance : CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

20.00% 

1.7.1 การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 10.00% 
      -โครงสร้างของอนุกรรมการในการก ากับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม 2.25% 
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เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
      -การจัดให้มีหน่วยงาน Compliance Unit ที่มีการระบุหน้าที่ 
        ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

2.00% 

      -การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
ประจ าปี 

2.25% 

      -การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1.75% 

      -บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามการด าเนินงาน 
        ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ รส. 

1.75% 

1.7.2 การส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  10.00% 
      -การจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ 
(CSR) 

0.50% 

      -การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้าน CSR ที่ชัดเจน มี
คุณภาพ 

2.50% 

      -การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานชุมชน ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไป ในกิจกรรมและแผนงาน/ โครงการด้าน CSR ของ รส.  

2.25% 

      -บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามการด าเนินงานด้าน  CSR 2.50% 

      -การก ากับดูแลงานด้าน CSR ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.25% 

II. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (ร้อยละ 10) 10% 
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment)  และการใช้ประโยชน์จาก
ผลการประเมิน หรือหาประเด็นที่กรรมการควรปรับปรุงแก้ไข  

6% 

2.1.1 การใช้ประโยชน์จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  6% 
2.2 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องที่เก่ียวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่และคณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง เช่นการอบรมสัมมนา 
และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน 

4% 

2.2.1 การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ 
ส าหรับกรรมการใหม่ 

1% 

2.2.2 การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทุกท่าน  3% 
คะแนนรวม 100% 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน 
และไม่สามารถ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบาง
ระบบ (ไม่ใช่
ระบบงานส าคัญ) 
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
เป็นส่วนใหญ่/ผล
การด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงาน
ของระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีระบบงานที่
ส าคัญเป็น
มาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบ
ครบทุกระบบและ
มีการปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี 
(Best Practice) /
มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ
เป็นรายไตรมาส 
และบางเดือน /มี
ผลการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่
ในบางประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /
ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)/
มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ
เป็นรายเดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 
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การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 หลักการและเหตุผล 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการก าหนดระดับ       
ที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับน้อยมาก ได้แก่     
การก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระดับที่มีการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพ่ิม
มูลค่าให้แก่รัฐวิสาหกิจได้ 

2.  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติมจากระดับมาตรฐาน  เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดัน
ให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถมูลค่าสูงสุด
ให้กับองค์กรได ้ 

3.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง  จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญของการบริหาร  
ความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี (IT Governance) ผลลัพธ์ของ
การบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบของคณะกรรมการ 

 
 
หลักเกณฑ์การประเมิน 
 หลักเกณฑ์การประเมินบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนในส่วนแรกที่ยึด
หลักเกณฑ์ตาม COSO ERM และคะแนนในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินเพ่ือสนับสนุนระบบการ
บริหารความเสี่ยง  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

คะแนนในส่วนแรก แบ่งเป็นเกณฑ์ข้ันบันไดใน 3 ระดับ ได้แก่   
ระดับที่ 1  การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง

บริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ 
รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดท าคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง 

ระดับที่ 2  การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกล
ยุทธ์ระยะสั้น มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มี
องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) 
ที่ชัดเจน เป็นระบบ และ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุก
ระดับ 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

 

 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  26 
 

ระดับที่ 3  การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในระดับที่ 2 และ การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือ การด าเนินงานที่
ต่อเนื่อง ทั้งองค์กร มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน 
รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง
แยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงาน
ระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการก าหนด risk appetite และ risk 
tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

 

 
คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้ าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ 

1. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี  
2. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจ  
3. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และท าการปรับปรุงเมื่อจ าเป็น  
4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทน  
6. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าขององค์กร 
7. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value 

Creation)  
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
9. Portfolio View of Risk 
10.  Integrated Governance, Risk and Compliance 
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รายละเอียดการประเมินผล  
 
ส่วนที่หนึ่ง   เกณฑ์การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง 
 
 ประเมินในลักษณะมีการด าเนินการที่สมบูรณ์ในแต่ละประเด็น โดยประเมินว่ามีการด าเนินงาน 
ผ่าน และไม่ผ่าน ในแต่ละประเด็น ตามการถ่วงน้ าหนักของประเด็นนั้น ๆ และต้องผ่านในแต่ละระดับจึง
สามารถข้ามไปอีกระดับได้  

 
ระดับ 1 :  การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก 
ระดับที่ 1  การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง

บริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ รัฐวิสาหกิจ
ไม่มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดท าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 

1. มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่หรือมีการบริหารความเสี่ยงในระดับเบื้องต้น 
1.1  รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงหรือการด าเนินการ

แก้ไขปัญหาเป็นการด าเนินการภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หรือความเสียหายแล้ว เช่น  
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเลย ต่อเมื่อมีความเสียหาย เช่น การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐวิสาหกิจจึงเริ่มศึกษาหรือบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

1.2 รัฐวิสาหกิจยังไม่มีการด าเนินการเบื้องต้น โดยการก าหนดกระบวนการ/ด าเนินการสร้าง     
ความตระหนักเก่ียวกับความส าคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเท่านั้น ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าว เช่น การจัดสัมมนาทั้งภายนอกและภายในองค์กรการจัดนิทรรศการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วารสารภายใน และเสียงตามสาย เป็นต้น 

การฝึกอบรม/ชี้แจง/ท าความเข้าใจถึงพ้ืนฐานด้านการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการให้ความรู้
กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงาน (พนักงานทุกคนในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก/ใน
กรณีองค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีการสื่อสารและฝึกอบรม/ชี้แจง/ท าความเข้าใจถึงพ้ืนฐานด้าน
การบริหารความเสี่ยงส าหรับพนักงานในระดับที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในแต่ละปัจจัย
เสี่ยง) และมี   การสื่อสารส าหรับนโยบายหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง   

 

2. แนวทางในการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ โดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
2.1 รัฐวิสาหกิจยังมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่ ไม่ครบถ้วน  

ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ ที่ดี ได้แก่  
1)  นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ

ด าเนินการ รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
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2)  การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยง
ด้าน      การด าเนินงาน อาจประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ 
เป็นต้น  

3)  การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับ 
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการ
จัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  

4)  การก าหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) 
5)  การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

2.2  รัฐวิสาหกิจไม่มีการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Control) 

2.3 รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักข้างต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถ้วนทั้ง 5 
องค์ประกอบ แต่ขาดการก าหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีล าดับความเสี่ยงสูง 

2.4 การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจขาดความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบหลักทั้ ง 5  
องค์ประกอบข้างต้น เช่น 
- มีการระบุการก าหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่วิเคราะห์และ

ระบุ เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการจัดการต่อความเสี่ยงเพียง 3 
ประเภทเท่านั้น 

- การระบุถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท ไม่ครบหรือ 
ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการระบุ
ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (ระดับความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 
เพียง    3 ประเภทเท่านั้น 

- การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล ไม่ครบหรือไม่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ เป็นต้น เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการจัดท ารายงาน
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลเพียง 3 ประเภทเท่านั้น  เป็นต้น  

 

3. รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะท างาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร  
 

4. รัฐวิสาหกิจไม่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
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ระดับ 1 - การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก 
1. มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องต้น  
   1.1  รส. ขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   1.2  รส. มีการด าเนินการเบื้องต้นในการสร้างความเข้าใจในการบริหาร 
        ความเสี่ยง 
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ  
   2.1  รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีไม่ครบถ้วน(องค์ประกอบหลักของ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรประกอบด้วย นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การก าหนด
วัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตามผลและ
การรายงาน) 

   2.2  รัฐวิสาหกิจไม่มี Risk Based Internal Control 
   2.3  รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบครบถ้วน แต่ขาดการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีล าดับสูง 
   2.4  รัฐวิสาหกิจขาดความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบหลัก 
     ตามข้อ 2.1 
3. รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะท างานเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร 
4. รัฐวิสาหกิจไม่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

 

 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  30 
 

ระดับ 2 :  การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ 
 
ระดับที่ 2  การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกล

ยุทธ์  ระยะสั้นมีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มี
องค์ประกอบ ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่
ชัดเจนเป็นระบบ และมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ 

1. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 

1.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของรัฐวิสาหกิจ 

1.3 การด าเนินงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ต้องมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นแผนงานปกติ (แผนงานควบคุมภายใน) ที่จะจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk) ได้ว่ามีความเหมาะสมและ/หรือมีความเพียงพอหรือไม่ หาก
มีความไม่เหมาะสมและ/หรือมีความไม่เพียงพอ จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

2. รัฐวิสาหกิจมีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ เพ่ือ
รับผิดชอบและติดตามในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งโครงสร้างของคณะท างานหรือ
ผู้รับผิดชอบยังเป็นลักษณะเฉพาะกาล (เช่น คณะท างานมีอายุการท างานเพียง 1 ปี หรือ มีการ
ท างานเฉพาะเรื่องเพ่ือเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวไป เป็นต้น) และ/หรือยังไม่มี
การท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง (ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลงานที่นอกเหนือจากการ
ประชุม เช่น การมีโครงการน าร่องในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)  

3. มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L)    
ที่ชัดเจนเป็นระบบ 
3.1 รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน แต่ยังมีการ

บริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงอยู่ ซึ่งองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยงที่ดี ได้แก่  
1)   นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ

ด าเนินการ รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2)   การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือ
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและ 
การจัดการ เป็นต้น  
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3)   การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท 
(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และ
มีการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 

4)   การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 

5)   การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง   
โดยการระบุความเสี่ยงต้องระบุความเสี่ยงครบทุกด้าน (เช่น ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน
ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business 
Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง 
4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk/ Financial Risk และ 
Compliance Risk (S-O-F-C) 

3.2 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการด าเนินงานเฉพาะส่วนหรือฝ่ายไม่ใช่  
ในระดับองค์กร และ/หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุและวิเคราะห์ไว้ หรือรัฐวิสาหกิจไม่มีการ
จัดท า Risk Map (การแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในแต่ละส่วนขององค์กร เพ่ือ
แสดงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกันในแต่ละฝ่าย เพ่ือสะท้อนถึงภาพรวมความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งตัวอย่าง Risk Map แสดงหน้า 29) โดยระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยง 
ในแต่ละด้าน รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะทราบถึงต้นเหตุของการเกิด
ความเสี่ยงนั้นๆ  

3.3 รัฐวิสาหกิจ โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบ ทั้งนี้ 
รัฐวิสาหกิจ จะต้องใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพ่ือประกอบกับการ
ก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)  

4. รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับ คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีควรประกอบไปด้วย 
1. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร    

ความเสี่ยง / ระบบการติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง) 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการด าเนินการ 

รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ

ขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือ ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น  
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4. การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความ
เสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับ
ความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 

5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ ที่ได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 

6. การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางที่
เหมาะสม  โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของ
ผู้บริหารและพนักงานในคู่มือดังกล่าว หากผลส ารวจถึงความเข้าใจในคู่มือต่ ากว่าที่
รัฐวิสาหกิจ ที่ประมาณการไว้ รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการปรับปรุงในจุดที่ต้องการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และเผยแพร่ใหม่ในช่วงปีที่ประเมิน 

 
ระดับ 2 - การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ น้ าหนัก 

1. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น  20 
    1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจ าปี 5 
    1.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปี 10 
    1.3 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการพิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอของแผนงาน
ปกติ (แผนงานควบคุมภายใน)  

5 

2. มีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งโครงสร้างคณะท างานเป็นลักษณะเฉพาะกาล 10 
3. มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง 
I/Lที่ชัดเจนเป็นระบบ  

50 

3.1 มีองค์ประกอบหลักครบถ้วน แต่ยังมีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนๆ  20 
3.2 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานเฉพาะส่วนหรือฝ่าย ไม่ใช่ใน ระดับ

องค์กร 
20 

3.3 มีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบทั้งนี้ รส. จะต้องใช้ฐานข้อมูลใน
อดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพ่ือประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)  

10 

4. รส. มีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณสมบัติของคู่มือที่ดีครบถ้วน และมี การ
เผยแพร่ คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ 

20 

รวม 100 
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ระดับ 3 :  การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ 
1. มีการด าเนินงานครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระดับท่ี 2   

2. การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือการด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร 
2.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
2.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย และสอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละฝ่ายงานของรัฐวิสาหกิจ  

3. มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่าย เพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 

3.1 รัฐวิสาหกิจมีหน่วยงาน/คณะท างานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (เช่น สามารถ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ
ก าหนดการควบคุมท่ีต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้มีการจัดการในปัจจุบันแล้ว  
เป็นต้น) และมีการท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง (เช่น มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น) 

3.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมด้านการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร 

3.3 มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน/คณะท างานที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจ าปี และแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น แผนการฝึกอบรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามก าหนด เป็นต้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน 

4. มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ
รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส 

4.1 มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ    
การคาดการณ์ในอนาคตเพ่ือประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ ( Risk 
Boundary) 

4.2  ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยงได้  โดยเป็น
เป้าหมาย ณ สิ้นปีบัญชี พร้อมทั้งเป้าหมายที่คาดหวังในเชิงระดับความรุนแรงต้องสามารถ
อธิบายได้  โดยใช้ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน 
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4.3  สามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่  
คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางทีจะบรรลุถึงเป้าหมาย  

 

5. มีการก าหนด Risk appetite และ risk tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง 
5.1 องค์กรมีการก าหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ในลักษณะของระดับที่เป็นเป้าหมาย       

(ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการก าหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk Appetite และ Risk 
Tolerance ต้องแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้ าหมาย/
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective) และค านึงถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

5.2 จาก Business Objective รัฐวิสาหกิจ ควรมีการถ่ายทอด Risk Appetite/Risk 
Tolerance โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงโดยสามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic 
Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) 

5.3 Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจ าปีบัญชีที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี หรือ ค่า “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า 

5.4 Risk Tolerance ต้องสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี หากไม่มีระบุ ต้องเป็นค่า Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ ผลต่างของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน แล้วแต่ค่าใดต่ ากว่า 

 

6. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
6.1 การบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาถึงนโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการ

ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจโดยกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
ของรัฐวิสาหกิจ และมีการทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ในช่วงเวลาที่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจ าปี เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเพ่ือสร้างความม่ันใจถึงการบรรลุเป้าหมายองค์กร โดย
การใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

6.2 การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร      
โดย Risk Map ขององค์กร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในแต่ละปี  
6.2.1  การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถก าหนดระดับ

ความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก 
Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
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6.2.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์   
ของสาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง 

6.2.3  การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบของ
สาเหตุ โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณของ
สาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง 

6.2.4  การน า Risk Map ไปใช้ในการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการบริหารถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลัก และมีการ
กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง และส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าว รวมถึงมีการประเมินถึงความส าเร็จของเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงหลัก ว่าเป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ 
หรือการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง 

6.2.5  การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Map ให้กับบุคลากรในองค์กร โดย Risk 
Owner  มีส่วนร่วมในการจัดท า Risk Map และยอมรับในการร่วมกันจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงบุคลากร
ในองค์กร รับรู้และเข้าใจเรื่อง Risk Map   

 
ระดับ 3 - การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ น้ าหนัก 

1. มีการด าเนินงานครบถ้วนตามที่ก าหนดในระดับที่ 2    
2. การบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องท้ังองค์กร  20 
    2.1  แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของ รส. 10 
    2.2  เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละฝ่ายงาน 

10 

3. มีหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วน 

20 

   3.1 มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการท างานที่เป็นรูปธรรม 10 
    3.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมด้านการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 

5 

   3.3 มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
และแผนฯ ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

5 

4. มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
รายไตรมาส 

20 
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ระดับ 3 - การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ น้ าหนัก 
    4.1 มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ
การคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือประกอบการก าหนดระดับความรุนแรง 

10 

    4.2 ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง  5 

    4.3 มีการรายงานระดับความรุนแรงเป็นรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง พร้อม
วิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย 

5 

5. มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง 20 

   5.1 มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance   5 

   5.2  Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่ก าหนด แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง/ความ
สอดคล้อง กับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ชัดเจน 

5 

    5.3 Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ หรือ ค่า “ระดับ 3” ใน
บันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า 

5 

5.4 Risk Tolerance ต้องสอดคล้องกับระดับขององค์กรยอมให้เบี่ยงเบนได้ ที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการ / Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ รส. หรือ ผลต่างของค่า
เกณฑ์วัด “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่ค่าใดต่ ากว่า 

5 

6. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ  20 

   6.1  พิจารณาถงึนโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการต่างๆ มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบและมีการท างานเป็นรูปธรรม 

10 

   6.2 การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร โดย Risk Map ขององค์กร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในปีบัญชี 

10 

รวม 100 
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ส่วนที่สอง  เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 
 

ค าอธิบายหลักเกณฑ์หากรัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถือว่ามีการด าเนินงานที่สมบูรณ์ 
จะได้ระดับคะแนน เท่ากับ 5 

1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี 
1.1  ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดให้มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบด้าน IT และ ITG โดยมี 

CIO ของรัฐวิสาหกิจเป็นประธาน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
รวมถึงด าเนินการประชุมทุกเดือน หรือ มีการประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส าคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานขององค์กร  

1.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก IT เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการมอบข้อสังเกตต่อ
แผนงาน/โครงการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรัฐวิสาหกิจ 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม  หมายรวมถึง 
 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในด้านการเงินโดยการเพ่ิมขึ้นของรายได้และควบคุม

ค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น  
 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การทางด้านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยการ

ให้บริการที่รวดเร็ว หรือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด  เช่น One Stop 
Service เป็นต้น 

 การสร้างความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
และการบริหารสัญญา  

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและ
ติดตาม การจัดการกระบวนการป้องกันความเสียหาย การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแก่
ฝ่ายตรวจสอบด้านการจัดการที่ดีทางด้าน  IT 

1.4 มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : 
BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business 
Impact Analysis : BIA) เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น โดย BCM มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่ดี (ด้าน IT, IT Related และ  
Non-IT จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้) มีการฝึกซ้อมตามแผนส ารองฉุกเฉินที่
ครอบคลุมงานทุกประเภทที่ส าคัญจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business 
Impact Analysis : BIA) ครบถ้วนตามแผนงานที่ก าหนด และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อที่
ต้องปรับปรุง  หรือหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง องค์กรสามารถด าเนินการแก้ไข 
และฝึกซ้อมใหม่จนสามารถลดความผิดพลาดดังกล่าวลงได้ 
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1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธ์ทางด้าน IT ของรัฐวิสาหกิจ เช่น  
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการการก าหนดกลยุทธ์ทางด้าน IT (IT Strategy Committee) เป็น
ต้น Committee โดยอย่างน้อยมี CIO ของ รัฐวิสาหกิจ เป็นประธาน และก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน รวมถึงด าเนินการประชุมทุกเดือน หรือ มีการประชุม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร 

1.6 ฝ่ายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทางด้าน
การเงินและมิใช่การเงิน เช่น อัตราการเพ่ิมของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทางด้าน IT 
และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น โดยมีวาระ      
เข้าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร       
โดยเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และมีการเสนอกล
ยุทธ์หรือการด าเนินงานเพ่ิมเติมส าหรับกรณีที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมถึงการ
น าเสนอการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร และหากมีกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจน
รองรับ 

1.7 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีกระบวนการสร้างความมั่นใจถึงความสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวาระ  
เข้าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการลงทุนเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค์กร โดยเปรียบเทียบทั้งในเชิงต้นทุน และผลประโยชน์ทั้งทางด้านการเงินและ มิใช่
การเงินอย่างชัดเจน และก าหนดเป็นวาระประชุมอย่างต่อเนื่อง หากมีกรณีดังกล่าว 

1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสร้างเกณฑ์วัดคุณภาพงานและผลส าเร็จของกลยุทธ์หรือ
นโยบายและการจัดการด้าน IT ตามท่ีก าหนดไว้  เช่น กลยุทธ์หรือนโยบายด้าน IT ในการ
สนับสนุนให้องค์กรมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น กลยุทธ์หรือนโยบายด้าน IT ใน
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มี
การทบทวนเกณฑ์วัดของการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร โดย
เปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งใช้ข้อมูลประกอบอย่าง
เพียงพอทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน/ธุรกิจใกล้เคียง
กัน 

1.9 รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการตามแผน ISO 27001 ในกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้
ครบถ้วน และดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.10 การบริหารความเสี่ยงส าหรับ IT (IT Risk Management) มีการก าหนด IT Risk เป็น
ปัจจัยเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบครบถ้วน 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
2. มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การ

ลงทุน โดยต้องผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และน าเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอนุมัติ และมีมาตรการ/หลักการที่ชัดเจน ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ/
ผู้บริหารสูงสุด ในการวางแผน/การลงทุน โดยใช้องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงมาเป็น
ส่วนในการตัดสินใจวางแผน/การลงทุน 

 

3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอและท าการปรับปรุงเมื่อจ าเป็น เช่น  
ควรมกีารปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณี
ที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการได้ครบถ้วน  
ทั้ง 3 ประการ ได้แก่   

- การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ 
- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับประเด็นปัญหา/อุปสรรค 

ที่ผ่านมา 
- พัฒนาอบรม และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 

 

4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เช่น จรรยาบรรณ และ
ผู้บริหารรับฟังการท้วงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เช่น การสื่อสาร
สองทางที่มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยพิจารณา
เพ่ิมเติมถึงความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการส ารวจทัศนคติของพนักงาน
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ

ก าหนดช่องทางที่เหมาะสม และมีการทบทวนความเพียงพอของช่องทางดังกล่าวโดยฝ่าย
งานที่รับผิดชอบและใช้ช่องทางที่มีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง จากการส ารวจ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือสามารถระบุช่องทางและทบทวนความเพียงพอ        
ของช่องทางที่เหมาะสม 

4.2 ประสิทธิผลของการใช้ช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของแต่ละช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงได้ และมี
แผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทางดังกล่าว โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นลักษณะ 
face to face เช่น ผู้บริหารพบพนักงานเพ่ือแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น และสามารถด าเนินการตามแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทาง  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเน้นการใช้ช่องทางที่มีประสิทธิผลสูงสุด และ
ท าการสรุปประสิทธิผลในการใช้ช่องทางดังกล่าว 

4.3 การส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีการส ารวจ
ทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถสรุปผลการ
ส ารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้
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จากการส ารวจ รวมถึงผลการส ารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการส ารวจครั้ง
ก่อน แล้วแต่ว่า ครั้งใดเป็นครั้งล่าสุด 

 
5. มีการบริหารความเสี่ ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เ พ่ือเ พ่ิมมูลค่าฯ (Value 

Enhancement) 
5.1 ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีครบถ้วน โดยทุกฝ่ายงานมีการปฏิบัติตามแผน

บริหารความเสี่ยงประจ าปีครบทุกแผนงานหรือกิจกรรมที่ก าหนด ทั้งนี้ รวมถึงแผนงานที่
เพ่ิมเติมระหว่างปี ในกรณีที่มีการปรับแผนการบริหารความเสี่ยง หรือเพ่ิมเติมแผนการ
บริหารความเสี่ยง และมีการประชุมร่วมกันระหว่าง Risk Owner และฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงถึงการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของแผนงานดังกล่าว 

5.2  มีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้ 
การวิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการ
เติบโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือการควบคุม/บริหารต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และบริหาร ความเสี่ยง หรือการที่รัฐวิสาหกิจมีการ
วิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด 
เป็นต้น โดยต้องจัดท า Value Driver เพ่ือแสดงถึงการที่องค์กรจะมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินได้/ไม่ใช่การเงิน และท าการระบุปัจจัยเสี่ยงรวมถึงบริหารความเสี่ยงตาม 
Value Driver         ที่ก าหนด 

รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง          
เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ขององค์กร เช่นเดียวกัน โดยสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของ Peter 
Senge รวมถึงสามารถประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้ 

 
หลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของ Peter Senge ประกอบด้วย 
1. Systems Thinking  กระบวนการคิด/วางแผน/จัดการที่เป็นระบบ 
2. Personal Mastery  การสร้างวินัยของบุคคล 
3. Mental Models  การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคคล 
4. Building shared vision การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
5. Team learning  การเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่าย/ทีม 

5.3 มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างต่อเนื่อง (ตามที่
ระบุ/ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง) โดยมีการบรรจุวาระรายงานความคืบหน้า
ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการทุกไตรมาส 
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นอกเหนือจากการบรรจุในวาระการประชุมแล้ว สามารถแสดงได้ถึงประสิทธิผลของการใช้
ช่องทางอ่ืน เพ่ือสื่อสารถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และ รัฐวิสาหกิจ ใช้ช่องทางดังกล่าวได้จริงใน
การสื่อสาร 

การสื่อสารภายใน ควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิผล 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
 การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องความเสี่ยง 
 บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่างๆ     

ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 

 นอกจากความจ าเป็นที่ต้องมีการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองค์กรแล้ว ยังจ าเป็นที่จะต้อง
มีการสื่อสารภายนอกที่เหมาะสมด้วย ด้วยช่องทางการสื่อสารภายนอกที่เปิดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเฉพาะการเปิดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้กับช่วงความเบี่ยงเบน
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) นั้น มีความส าคัญ โดยเฉพาะส าหรับ
องค์กรที่ต้องเชื่อมโยงกับองค์กรอ่ืน ซึ่งการสื่อสารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องให้สารสนเทศท่ีตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆ 

 
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่

ส าคัญ       ของการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือความดีความชอบ    
6.1 แผนงานในการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับ Performance Evaluation        

ขององค์กร รัฐวิสาหกิจ โดยมีแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหาร
ความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และ
สามารถด าเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยง                 
กับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยแผนงาน
ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ 

6.2 มีแผนงานในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลหรือสายงานในองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เช่น ความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แต่ละบุคคล
หรือสายงานมีต่อองค์กร และการวัดระดับของความเสี่ยงที่บุคคลหรือสายงานนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบ ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผลเพียงใด โดยได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสาย
งาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงาน          
และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่
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องค์กรต้องมีการจัดท า Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจในแต่ละขั้น      
กับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับท่ีสามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน 

6.3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรโดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐวิสาหกิจต้องแสดง
ถึงการถ่ายทอด (Deploy) เป้าหมายของตัวชี้วัดองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ รวมถึงมีการ
ถ่ายทอด Risk Appetite ระดับองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน รวมถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ 

 
7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร 

(Value Creation) ซึ่งมูลค่า (Value) ขององค์กรอาจพิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้  
7.1 องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ” การที่องค์กรสามารถ

พลิกผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยที่ “โอกาสของธุรกิจ” อาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ “SWOT” ขององค์กร 
โดยมีการระบุ เหตุการณ์ที่ เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับการระบุ 
Opportunity ใน SWOT ขององค์กร และได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์
ดังกล่าว และน ามาเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถท าให้ระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลง โดยต้องสะท้อนถึงการที่ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นโอกาสลดลง ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง 
หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมถึงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือ
อนุมัต ิ

7.2 การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์  
ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและ          
การสร้างสรรค์ขององค์กร เช่นเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ ได้ท าการก าหนดแผนบริหารความ
เสี่ยงส าหรับความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้        
5 ประการของ Peter Senge  และได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ครบถ้วน และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความม่ันใจถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 

8.1 การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจ สามารถด าเนินงานตาม
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนและดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

8.2 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะ
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดับความเสียหาย = 
ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความ
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เสี่ยง   ที่ลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic 
Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) 

8.3 ในกรณีที่มี Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง ที่ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณในแต่ละปี โดย
รัฐวิสาหกิจต้องสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ที่ก าหนด ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณของปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับ Risk Appetite แล้ว ดีกว่า
เป้าหมายที่ Risk Appetite ได้ก าหนดไว้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง หรือ หากไม่เป็นไปตาม Risk 
Appetite ต้องอยู่ในช่วง Risk Tolerance ที่เหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ 

 

 9. Portfolio View of Risk 
9.1 มีการจัดท าแบบจ าลองที่เหมาะสม/น าแบบจ าลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง    

ในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ 
9.2 มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น 

ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบี่ยงเบนสูงสุดในภาพรวมขององค์กรยังอยู่ในวิสัย 
ที่สามารถจัดการได้หรือไม่   

 
10. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management  - Compliance (GRC) 

10.1  คณะกรรมการต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ GRC 
เพ่ือที่จะสามารถจัดให้มีระบบความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

10.2 คณะกรรมการต้องก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจ และต้องสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความ
เสี่ยงที่ส าคัญทุกประเภท รวมถึงมีนโยบายในการบูรณาการ/เชื่อมโยง Corporate 
Governance, Risk Management และ Compliance  (GRC) และก าหนดกระบวนการ
ประสานงานที่ชัดเจน โดยเน้นการบูรณาการในเรื่อง compliance ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ 

10.3  คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ      
ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และมีการสร้าง
กระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ ได้มีกระบวนการระบุปัจจัย
เสี่ยง ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC 

10.4  คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิ สาหกิจ      
ได้ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น 

10.5  คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ      
ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เก่ียวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่ก าหนดไว้ 
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10.6  คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ  
มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

10.7  คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรับรู้ถึงระดับความมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นในองค์กร ตระหนักและ
ให้ความเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร  สอบทานความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององค์กรและพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  
และรับทราบถึงความเสี่ยงที่ส าคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้มีการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

หัวข้อ น้ าหนัก (ร้อยละ) 
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 20% 
   1.1  ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดให้มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบด้าน IT และ 
ITG และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร 

5% 

   1.2  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์
จาก IT เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   

15% 

   1.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลและติดตาม การจัดการกระบวนการป้องกัน ความเสียหาย การปรับปรุง 
รวมถึงเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบด้านการจัดการที่ดีทางด้าน IT 

10% 

   1.4 มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity 
Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA)  

15% 

   1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธ์ทางด้าน IT ของ
รัฐวิสาหกิจ 

5% 

   1.6 ฝ่ายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอย่างสม่ าเสมอ  
ทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน 

5% 

   1.7 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีกระบวนการสร้างความมั่นใจถึงความสมดุล
ระหว่างผลตอบแทนจาก  การลงทุน และการจัดการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน 

15% 

   1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสร้างเกณฑ์วัดคุณภาพงานและผลส าเร็จของ
กลยุทธ์หรือนโยบายและการจัดการด้าน IT ตามท่ีก าหนดไว้ 

15% 

   1.9 รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการตามแผน ISO 27001 ในกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนดได้ครบถ้วน 

15% 

 2. มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/
การวางแผน/การลงทุน 

10% 
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 3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอและท าการ
ปรับปรุงเม่ือจ าเป็น เช่น ควรมีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด    

5% 

 4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงมี
การปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาเพิ่มเติมถึงความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร 

5% 

   4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยง 

30% 

   4.2 ประสิทธิผลของการใช้ช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 30% 
   4.3 การส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 40% 
 5. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าฯ 
(Value Enhancement)  

30% 

   5.1 ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีครบถ้วน 20% 
   5.2 มีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการ
แสวงหารายได้ การวิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะ
ในเรื่องของอัตราการเติบโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือการควบคุม/
บริหารต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่าย ที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และบริหาร  ความ
เสี่ยง หรือการที่รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ไม่ใช่การเงิน รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเป็นพ้ืนฐานของการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพ่ือก่อให้เกิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององค์กร เช่นเดียวกัน 

60% 

   5.3  มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่าง
ต่อเนื่อง (ตามท่ีระบุ/ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

20% 

  6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงาน และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการพิจารณาผลตอบแทน  และ/หรือความดีความชอบ    

30% 

   6.1 แผนงานในการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับ Performance 
Evaluation ขององค์กร 

40% 
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   6.2  มีแผนงานในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลหรือสายงานใน
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เช่น 
ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงที่แต่ละบุคคล หรือสายงานมีต่อองค์กร และการวัดระดับของ
ความเสี่ยงที่บุคคลหรือสายงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด 

40% 

   6.3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรโดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง  

20% 

  7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสร้างสรรค์
มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation)  ซึ่งมูลค่า(Value) ขององค์กรอาจ
พิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้   

30% 

   7.1 การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย โอกาสของธุรกิจการที่
องค์กรสามารถพลิกผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยที่ “โอกาสของธุรกิจอาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ 
SWOT”ขององค์กร 

50% 

   7.2 การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนา ทักษะ 
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององค์กรเช่นเดียวกัน      

50% 

  8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง (Risk Result)  30% 
   8.1 การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง     20% 
   8.2 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดย
พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงปานกลาง ถึง  สูงมาก  
แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็น Strategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  และ 
Compliance Risk     (S-O-F-C) 

40% 

   8.3 ในกรณีที่มี Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง ที่ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 
2552  รัฐวิสาหกิจต้องสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ที่
ก าหนด 

40% 

  9. Portfolio View of Risk 30% 
   9.1  มีแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับเพ่ือสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนของทุกปัจจัย
เสี่ยง ที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้   

50% 

   9.2  มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้น
พร้อมกัน  ดังนั้น ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบี่ยงเบนสูงสุด   ในภาพรวมของ
องค์กรยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได้หรือไม่  

50% 
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10. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management  
- Compliance  (GRC) 

10% 

   10.1 คณะกรรมการต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับ GRC เพ่ือที่จะสามารถจัดให้มีระบบความเสี่ยง   ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

10% 

   10.2 คณะกรรมการต้องก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีประสิทธิภาพ และ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ  และต้องสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ส าคัญทุกประเภท 

20% 

   10.3 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่  
รส. ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะท าให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และมี
การสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่  รส. ได้มีกระบวนการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียงที่เก่ียวข้องกับการที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC  

20% 

   10.4 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่   
รส. ได้ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง 
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น 

10% 

   10.5 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่  
รส. ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

10% 

   10.6 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่  
รส. มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้ 

10% 

   10.7 คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรับรู้ถึงระดับความ
มีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นในองค์กร  
ตระหนักและให้ความเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร  สอบทาน
ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรและพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได ้ และรับทราบถึงความเสี่ยงที่ส าคัญๆ  และพิจารณาว่าฝ่ายบริหาร
ได้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

20% 

รวม 2 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน และ
ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
เป็นส่วนใหญ่/ ผล
การด าเนินงานเป็น
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบาง
ระบบ (ไม่ใช่
ระบบงานส าคัญ) 
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
เป็นส่วนใหญ่/ผล
การด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่
ส าคัญเป็น
มาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบ
ครบทุกระบบและ
มีการปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี 
(Best Practice) /
มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอเป็น
รายไตรมาส และ
บางเดือน /มีผล
การด าเนินงานที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่
ในบางประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /ผล
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)/มี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
เดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 
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ค าอธิบาย 
 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
 วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรจะระบุไว้ในแผนกล
ยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กรเช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์
ในภาพรวมขององค์กร 

 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่ เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนดเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ควรมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดภารกิจขององค์กร 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ 
3. ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่

ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 
 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง ตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็น
จะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง ความเสี่ยงจากการ
จัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด เป็นต้น 

 
การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์
ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี เพราะการ
วัดความเสี่ยงเป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบต่อองค์กรเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโดยประเมินนัยส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง (Materiality) และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Frequency) โดยการใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
โอกาสจะเกิดความ

เสี่ยง 
ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 
สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 3 
น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 1 
  
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร) 
 
ระดับของความ

รุนแรง 
มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก > 10 ล้านบาท 5 
สูง > 2.5 แสนบาท  -  10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง > 50,000  -  2.5 แสนบาท 3 
น้อย > 10,000  -  50,000 บาท 2 

น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 1 
        หมายเหตุ : มูลค่าความเสียหาย และความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรมีการก าหนดให้
เหมาะสมกับ  

           ขนาดภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อชื่อเสียงขององค์กร) 
 
ระดับของความ

รุนแรง 
ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก มีการพาดหัวข่าวทั้งจากสื่อภายในและ
ต่างประเทศ 

5 

สูง มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างส าหรับสื่อ
ภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวใน
วงจ ากัดของสื่อต่างประเทศ 

4 

ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์
ภายในประเทศหลายฉบับ (2-5 วัน) 

3 

น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัดภายในประเทศ 
(1  วัน) 

2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 
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        หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรมีการก าหนดให้
เหมาะสมกับ  

           ขนาดภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 
 
ระดับของความ

รุนแรง 
ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด 
และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ 

5 

สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบ
ความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลบางส่วน 

4 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 3 
น้อย เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้ 2 

น้อยมาก เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความส าคัญ 1 
        หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรมีการก าหนดให้
เหมาะสมกับ  

           ขนาดภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
 
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจ) 
 
ระดับของความ

รุนแรง 
มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ก า ร ห ยุ ด ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ
กระบวนการ    เป็นเวลา 2 เดือน 

5 

สูง มี ผ ลกร ะทบต่ อก ร ะบวนกา รและกา ร
ด าเนินงานทางธุรกิจอย่างรุณแรง เช่น การ
หยุดด าเนินงาน  1 เดือน 

4 

ปานกลาง มี ก า ร ช ะ งั ก งั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ข อ ง
กระบวนการและการด าเนินงานทางธุรกิจ 

3 

น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 

2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 

1 

หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้ ควรมีการก าหนดให้
เหมาะสมกับ  
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              ขนาดภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
 
ผู้บริหารความให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่อาจลดความ

สนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 2 จุดนี้ 
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยู่ในระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงท าได้ยาก โดยอาจพิจารณา
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใด  ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้ 

 
ระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 

 

ผลกระทบ
ของ      

ความเสี่ยง 

5      
4      
3      
2      
1      

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
         มีความเสี่ยงสูงมาก 
   มีความเสี่ยงสูง 
   มีความเสี่ยงปานกลาง 
   มีความเสี่ยงต่ า 
 

การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Control) 
กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม

ของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า อาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุม
เกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น การก าหนดนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพ
และราคาการก าหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณการจัดซื้อการแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  การก าหนดให้มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น 
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บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง1 
 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
คณะกรรมการ  มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และท าให้

มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่ เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร 

 ก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
 ติดตามประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน 
 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญ 

และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง 
 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 รายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 

กรรมการผู้จัดการ  ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งองค์กร และท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่
เหมาะสม 

 ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และท าให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

 ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ  และ
ท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้อ านวยการ
ฝ่ายให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝ่ายของตน 

ผู้อ านวยการฝ่าย  ท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมิน จัดการและรายงานความ
เสี่ยงอย่างเพียงพอ 

 ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ
เสี่ยง 

 
 

                                                 
1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
ผู้อ านวยการฝ่าย  ท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมิน จัดการและรายงานความ

เสี่ยงอย่างเพียงพอ 
 ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ

เสี่ยง 
หัวหน้างานหรือ
พนักงาน 

 ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการฝ่าย 
และเข้าร่วมในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และน าแผนไปปฏิบัติ 

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ        
การบริหารความ
เสี่ยง 

 ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 จัดท านโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนการให้กับหน่วยธุรกิจและเสนอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ืออนุมัติ 
 ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 
ผู้ตรวจสอบภายใน  ท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และ

การควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร 
 ท าให้มั่นใจว่าได้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

และมีการปฏิบัติตามท่ัวทั้งองค์กร 
 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง 
 สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความ

เสี่ยงและด าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based 
auditing) 
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ความหมายของ IT Governance 
 

 IT Governance คือหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่กันไปกับความสามารถด้านอ่ืนๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ใช้เป็นกรอบ 
และองค์ประกอบของกระบวนการบริหารงานในการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์เพ่ือสร้างศักยภาพและ
คุณค่าเพ่ิม  และการเติบโตอย่างยั่งยืน  อย่างรู้คุณค่าให้กับองค์กร  ควบคู่กันไปกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีที่แยกกันไม่ได้  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการจัดการ ตั้งแต่การ
วางแผน การจัดองค์กร การพนักงาน การด าเนินการและการควบคุม 
 
อธิบายเพิ่มเติม 
 IT Governance  ท าให้เกิดการบริหารและการบูรณาการที่เป็นระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอน  
ลดความซ้ าซ้อน  ลดความเสี่ยง เพ่ิมศักยภาพโดยท างานข้ามสายงานได้ และประสานงานระหว่างองค์กรได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพ สอดประสานกับการด าเนินงานระดับต่างๆ จากการใช้ความสามารถ
และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการผลักดันความส าเร็จ ของการจัดการ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเสี่ยงใหม่ๆ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินการ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ฯลฯ และ
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน ซึ่งเป็นหัวใจของ
การบริหารและการควบคุมภายในอย่างคาดไม่ถึงในการบริหารงานระดับต่างๆ ขององค์กรควบคู่กันไปด้วย 
ดังนั้น การผสมผสานความสามารถด้านต่างๆ ขององค์กรกับศักยภาพของระบบงานและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี จึงเป็นทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในปัจจุบัน 
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การควบคุมภายใน 
 
 
  

  หลักการและเหตุผล 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันหรือลด  ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตภายในองค์กร และก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการ 

 
 
การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ค าแนะน า : การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส านักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน   

 การควบคุมภายใน : วิถีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย คณะกรรมการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

 การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission หรือ COSO 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมภายใน 

 
 
วิธีก าหนดค่าเกณฑ์วัด  

 ก าหนดตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การ
ประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การติดตามผลและการ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (น้ าหนัก ร้อยละ 34) ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรภายในองค์กรควรสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม   
ของการควบคุมที่ดี ประกอบด้วย 
1.1  ระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับขององค์กร โดยพิจารณาจากการจัดท าข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงาน และการสื่อสารข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร
รับทราบ  นอกจากนี้ มีการจัดท าแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการแจ้งให้
พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และการก าหนดข้อห้ามของฝ่ายบริหารและพนักงานมิให้ปฏิบัติ
ตน  ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
รวมทั้งการระบุช่องทางการรับข้อร้องเรียน การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ การก าหนดระยะเวลา
ในการตอบสนองข้อร้องเรียน การสรุปและจัดท ารายงานบทวิเคราะห์ เสนอผู้บริหาร 

1.2 การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับขนาดและการด าเนินงานขององค์กร              
ซึ่งการประเมินโครงสร้างองค์กรนี้จะมุ่งเน้นที่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยตรง  
เช่น โครงสร้างของส านักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ2 เป็นต้น 

1.3 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากการจัดท าคู่มือมอบหมายอ านาจหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมีการระบุอย่างชัดเจน ถึงอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่มีความส าคัญ เป็นต้น การท าหลักฐานเอกสารอ้างอิง             
โดยระบบงานใดที่มีความส าคัญจ าเป็น ควรมีจัดท าหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือไว้ เช่น การ
จัดท าคู่มือ/โครงสร้างการควบคุมภายใน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้ให้สมบูรณ์เพียงพอของ
การปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งพิจารณาจากการแบ่งแยกหน้าที่งานของหน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน
ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย มีระบบการควบคุมและการสอบทานการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 
(Check & Balance) การก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
และการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรทราบ รวมทั้งมีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับปฏิบัติการ  
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1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร พิจารณาจากการก าหนดให้มีเอกสารก าหนด   
ลักษณะงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ส าคัญ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เช่น การอบรม Control Self Assessment เป็นต้น 

1.5 นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร  พิจารณาจากการก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยการประเมินนโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุ่งเน้นที่
เกี่ยวข้องการควบคุมภายในโดยตรง เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

1.6 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน พิจารณาจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในและมีการทบทวน
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
รายงานทางการเงินเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหรือความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากล การเปิดเผยรายงานกิจกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน การมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบ
นโยบายอันเป็นประโยชน์ ต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร 

     

2. การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) ผู้บริหารควรด าเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 

 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)   
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
 การจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (น้ าหนัก ร้อยละ 42) ผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส าหรับกิจกรรมการควบคุมภายใน
เบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน ซึ่งการพิจารณาประกอบด้วย 
3.1 การอนุมัติ พิจารณาจาก การก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ  

3.2 การสอบทานงาน พิจารณาจาก การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานที่
มิใช่การเงิน และการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่การสอบทานการกระท าที่เป็นไป
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ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร รวมถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยเป็นการสอบ
ทานจากผู้บริหารแต่ละระดับขององค์กร  

3.3 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน พิจารณาจาก การที่องค์กรดูแล รักษา ป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง 
ระบบที่ส าคัญ และข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง      
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด พิจารณา
จากการเปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชี
กับทะเบียนคุม เป็นต้น   

3.4  การท าเอกสารอ้างอิง พิจารณาจาก การจัดท าหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือ ส าหรับ
ระบบงาน  ที่มีความส าคัญ เป็นต้น  

3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศ พิจารณาจากการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน เป็นต้น 
 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ผู้บริหารควรให้จัดมีสารสนเทศ

อย่างเพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หน่วยรับ
ตรวจ  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ประกอบด้วย 
4.1 สารสนเทศ พิจารณาระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และระบบ

สารสนเทศที่เก่ียวกับการด าเนินงานมิใช่การเงิน (Non-financial Information System)  

4.2 การมีระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควร
มีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็น
ปัจจุบัน ความทันกาล และความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ  

4.3 มีสารสนเทศท่ีเป็นสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงสิ่งขาดตกบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  

4.4 การจัดระบบสื่อสารให้เชื่อมโยงกัน (Integrated) นั้นสามารถให้สารสนเทศส่งถึงผู้ที่ควรได้รับหรือ    
มีไว้พร้อมอย่างทันกาล  

4.5 การสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารสองทาง เช่น การสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง หรือจากล่าง  
ขึ้นบน การจัดสัมมนาระหว่างผู้บริหารและพนักงานประจ าปี การจัดให้มี Intranet เพ่ือถาม-ตอบ
ภายในองค์กร เป็นต้น  

 

5.  การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) (น้ าหนัก ร้อยละ 24) ผู้บริหารควรจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม       
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในด าเนินงานไปอย่าง  มีประสิทธิผล ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา และการ
ควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย 
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5.1 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) พิจารณาการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  
(Control Self - Assessment) ครบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการบูรณาการกับการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ความถี่ในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน และความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย รวมทั้งการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ข้อ 6 แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ( Independent Assessment) เช่น การประเมิน            
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณา
การจัดท ารายงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด และมีการประเมิน IA ครบทั่วทั้งองค์กร และมี
การติดตามข้อเสนอแนะ     

 

 
เกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน น้ าหนัก 

1. การควบคุมภายใน  100.00% 

  1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 33.00% 

  
 

1.1.1 ระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  

4.00% 

      1) การจัดท าข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน    

  
  

 - การมีข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณฯ        

  
  

 - พิจารณาองค์ประกอบของข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณฯ   

  
  

 - มีการสื่อสาร 10 ช่องทางให้แก่พนักงานภายในองค์กร (แจก/อบรม/
โครงการรณรงค์/ลง Intranet/วารสาร/ติดบอร์ด/รายงานประจ าปี/ 
แบบสอบถาม&ส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน/แจกรางวัลพนักงานดีเด่น/
เสียงตามสาย)                                              

  

      
2) มีระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  
4.00% 

      

  - มีการระบุช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1.ผู้บริหารโดยตรง (website/จดหมาย) 
2.ศูนย์รับข้อร้องเรียน(Call center/e-mail/web Board) 
3.ตู้แสดงความคิดเห็น 
4.หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ  
5.หน่วยงานภายนอกองค์กร 

1.00% 

        - มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 0.50% 

      
  - มีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียนฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

ข้อร้องเรียนฯ 
0.50% 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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 - มีการจัดท าเป็นรายงานสรุปรายเดือน (บทวิเคราะห์) รายไตรมาส (วิเคราะห์) 
และประจ าปี (บทวิเคราะห์)  
กรณีท่ีเดือนไหนไม่มีข้อร้องเรียน รัฐวิสาหกิจจะไม่มีการจัดท าสถิติ/รายงานฯ 
จะหักคะแนน 

2.00% 

    1.1.2 การจัดโครงสร้างองค์กร   

  
 

1.1.3 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 15.50% 

  
  

1) การจัดท าคู่มือมอบหมายอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการ 4.00% 

      
  - การจัดท าคู่มือคณะกรรมการ/การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  
  

  
  

 - การท าหลักฐานเอกสารอ้างอิง โดยระบบงานใดที่มีความส าคัญจ าเป็นควรมี
จัดท าหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ คู่มือการปฏิบัติงานไว้ เช่น การควบคุม
ภายในมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้ให้สมบูรณ์เพียงพอของการ
ปฏิบัติงานนั้น (คู่มือการอนุมัติรายการแนววิธีปฏิบัติงานที่ดี) เป็นต้น 

4.00% 

      

2) การแบ่งแยกหน้าที่ เพ่ือมิให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ท้ัง 4 
หน้าที่ 
1. การอนุมัติรายการ/การให้ความเห็นชอบ 
2. การประมวลผล/การบันทึกรายการ 
3. การดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และ 
4. การด าเนินงาน/การตรวจสอบ 
(พิจารณาในการปฏิบัติงานจริงว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่หรือไม่) 

3.00% 

      

3) การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
อย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถสอบยันการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานได้ (Check & Balance) (พิจารณาจากการมีระบบการ
ควบคุม(การแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการพิเศษต่างๆ เพ่ือดูแลการ
ด าเนินงานของโครงการนั้น) มีการสอบทาน/ตรวจสอบหรือไม่ว่า ระบบการ
ควบคุมมีความเพียงพอหรือไม่) 

5.00% 

  
  

4) การอนุมัติควรก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และควรสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กร 

1.50% 

  
  

 - ก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น การมอบอ านาจการซื้อการจ้าง เป็นต้น และมีระเบียบ/นโยบาย
ควบคุมการจัดซื้อและการบริหารทั่วไป (พิจารณาการมีข้อร้องเรียนเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชี้แจงไม่ได้ หรือ การบริหารทั่วไปขององค์กร) 

1.50% 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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5) มีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ ครบ 4 
ขั้นตอน 
1.รูปแบบรายงานที่เป็นทางการ 
2.ขั้นตอนวิธีปฏิบัติชัดเจน (ข้ันตอนการติดตามงาน) 
3.การด าเนินการกรณีมีปัญหาอุปสรรค และ  
4.ความถี่ของรายงาน (กรณีติดตามผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานควร
ติดตามทุกรายไตรมาส) 

2.00% 

    1.1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร   

      
1) การก าหนดให้มีคุณสมบัติของบุคลากรเหมาะสมตามคุณลักษณะงาน (JD) เน้นที่

เกี่ยวข้องการควบคุมภายในและสามารถตรวจสอบได้ 
  

      

2) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินการฝึกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เช่น การอบรม/ศึกษากฎ ระเบียบ มติ ครม.ที่
เกี่ยวข้อง หนังสือแนะน ามาตรฐาน การวางระบบการควบคุมภายใน การ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นต้น 

  

    1.1.5 นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร   

  
 

1.1.6 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ  13.50% 

  
 

 และผู้บริหาร   

  
  

1) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการควบคุม
ภายใน 

2.00% 

  
  

 - มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/นโยบาย ที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  

1.00% 

      

  - มีการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ และข้อห้ามพนักงานในการปฏิบัติตนในลักษณะที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร และการติดตามแก้ไขเมื่อเกิดกรณีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หมายเหตุ: ความถึ่ของการน าเสนอการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการ มีการประเมินอยู่ในหัวข้อ Board) 

1.00% 

  
  

2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 5.50% 

  
  

 - เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติฯ             
หมายเหตุ : องค์ประกอบของกฎบัตรจะถูกพิจารณาในส่วนของ "การ
ตรวจสอบภายใน" 

0.50% 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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  - การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอเป็นรายไตร
มาสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
(ดูแลกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินให้มีความ
ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ตลอดจนการสอบทาน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน โดย
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร)  

2.00% 

      

  - สอบทาน/ทบทวนการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน(ดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน โดยสอบทานขอบเขตการตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึงการประเมินและตรวจสอบความเพียงพอ และประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน) 

3.00% 

  
  

3) บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 6.00% 

  
  

 1. ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายอย่างเป็นทางการให้มีผู้รับผิดชอบในการวางระบบ
การควบคุมภายใน (ส าหรับ รส. ที่ยังไม่มีการวางระบบการควบคุมภายใน)  
/การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจโดย
มอบหมายผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรอืคณะท างาน 

1.50% 

      
  2. การมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบการควบคุมภายในขององค์กร  
2.50% 

  
  

 3. ความถี่ของการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุดและ/หรือระดับรอง ผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก  

2.00% 

  1.2 การประเมินความเสี่ยง   

  1.3 กิจกรรมการควบคุม 43.00% 

  
 

1.3.1 การอนุมัติ   

      

1) การอนุมัติ โดยก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์ของพนักงานทุกระดับ และมีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กร
รับทราบ  

  

  
 

1.3.2 การสอบทานงาน 23.00% 

  
  

1) การสอบทานรายงาน 8.00% 

      

  - การสอบทานรายงานทางการเงิน (สอบทานรายไตรมาส/ระบุหน่วยงานใด 
(บุคลากร) ที่รับผิดชอบ/เนื้อหาสาระของการสอบทาน)  ผู้สอบทานนั้นเป็น 
บุคลากรระดับปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ให้มีการลงนามความถูกต้อง 

4.00% 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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  - สอบทานรายงานผลการด าเนินงานที่มิใช่การเงิน (สอบทานรายไตรมาส/ระบุ 
หน่วยงานใดรับผิดชอบ/เนื้อหาสาระของการสอบทาน) รายงานที่มิใช่
การเงิน ประกอบด้วย รายการด าเนินงานขององค์กร รายงานแผนการ
ตรวจสอบรายงานด้านสถิติต่างๆ ที่ส าคัญขององค์กร 

4.00% 

      2) การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน 12.00% 

  
  

 - รัฐวิสาหกิจได้มีการสอบทานการกระท าท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กร รวมถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (คณะกรรมการ รส. 
ผู้บริหาร และพนักงาน) และกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน 

1.00% 

      

  - ผลการสอบทานการกระท าท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  
(พิจารณาจากเอกสารอ้างอิงประกอบ เช่น รายงานการตรวจสอบภายใน 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) 

6.00% 

      

  - ผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (พิจารณาจาก
เอกสารอ้างอิงประกอบเช่น รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ) 

5.00% 

  
  

3) การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง พิจารณาจากการที่
ผู้บริหารสูงสุดมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกับผลงานในอดีตและเป้าหมายตามแผนงาน/ประมาณการ  การ
เปรียบเทียบกับงบประมาณ การสอบทานโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง  และ
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  เป็นต้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และชี้ให้เห็นถึง
สถานการณ์ที่ผิดปกติหรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

3.00% 

    1.3.3 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 8.00% 

      
1) การจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง

รัดกุมและเพียงพอ เช่น ก าหนดระดับของพนักงานที่เข้าถึง เป็นต้น 
3.00% 

      

2) การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน และให้มีการตรวจนับทรัพย์สินเทียบกับทะเบียน/
หลักฐานทางบัญชีเป็นระยะๆ (โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดหา
และดูแลทรัพย์สินนั้นๆ) กรณีมีผลต่างเกิดขึ้น ควรติดตามหาสาเหตุแล้ว
ด าเนินการตามควรแก่กรณี 

3.00% 

      

3) การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ยอดเงินสดรับจากการรับช าระหนี้ใน
ทะเบียนเงินสดรับเท่ากับยอดรวมรับช าระหนี้ในบัญชีลูกหนี้รายตัว (ถ้าไม่มี
รายการ error = 5 / ถ้ามีรายการ error จะข้ึนอยู่กับประเด็นว่ารุนแรงหรือไม่)  

2.00% 

    1.3.4 การท าหลักฐานเอกสารอ้างอิง  4.00% 

      

1) การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (พิจารณาจากงานที่เป็นธุรกิจหลัก
ขององค์กร) 
 

4.00% 
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เกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน น้ าหนัก 

    1.3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศ (การควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน)  8.00% 

      

1) การควบคุมทั่วไปที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1.โครงสร้างและการแบ่งแยกหน้าที่ 
2.การควบคุมประมวลผล 
3.การจัดหาระบบคอมฯ และ 
4.การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

4.00% 

      

2) การควบคุมเฉพาะระบบงาน ที่เก่ียวกับการควบคุมการประมวลของระบบงาน
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ผ่านมาสู่ระบบงานดังกล่าวได้รับการบันทึก การ
ประมวลผล และรายงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ประกอบด้วย 
1.การควบคุมข้อมูลเข้า 
2.การประมวลผลและการบันทึกรายการ 
3.การควบคุมผลลัพธ์ 
หมายเหตุ: มีการสอบทานความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาระบบงาน การ
แก้ไข การติดตั้ง การใช้งาน การจัดเก็บและการดูแลรักษาระบบงาน Hardware 
Software) 

4.00% 

  1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร - 

  1.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 24.00% 

  
 

1.5.1 การประเมินเป็นรายครั้ง (Separate Evaluations) 24.00% 

  
  

 1.5.1.1 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : 
CSA) 19.00% 

  
  

 - มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 5.00% 

      
  - การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ประเมินการควบคุมด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา 
5.00% 

      
  - ความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา 
8.00% 

      

  - เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรายงานแก่ผู้บริหาระดับสูงสุด เพ่ือลงนาม ปอ1. ปอ
2. ปอ3. แบบติดตาม ปอ.3 เสนอต่อ สตง. รายงานการควบคุมภายในตาม 
ระเบียบ ข้อ 6 (พิจารณาวันที่รัฐวิสาหกิจน าส่ง สตง.) 

1.00% 

  
  

 1.5.1.2 มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent 
Assessments)   5.00% 

        - มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร 5.00% 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน และ
ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
เป็นส่วนใหญ่/ ผล
การด าเนินงานเป็น
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบาง
ระบบ (ไม่ใช่
ระบบงานส าคัญ) 
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
เป็นส่วนใหญ่/ผล
การด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่
ส าคัญเป็น
มาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบ
ครบทุกระบบและ
มีการปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี 
(Best Practice) /
มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอเป็น
รายไตรมาส และ
บางเดือน /มีผล
การด าเนินงานที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่
ในบางประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /ผล
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)/มี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
เดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 
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การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

   หลักการและเหตุผล 
 

เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเข้าใจในงานตรวจสอบภายในว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะการช่วยติดตามงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นกลไกที่ส าคัญประการ
หนึ่งในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจบทบาทและใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีจะช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย  

 

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจพัฒนางานและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในบนพ้ืนฐานของหลักการที่พึงประเมิน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจในบทบาทและ
ประโยชน์ขององค์กรที่ได้จากหน่วยตรวจสอบภายใน และเพ่ือช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

การประเมินการตรวจสอบภายในอาศัยแนวทางและหลักการของคู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดย
มุ่งเน้นการประเมินตามแนวปฏิบัติหลัก ซึ่งประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านองค์กรและแนวทาง
ปฏิบัติด้านการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบภายใน 
 
วิธีก าหนดค่าเกณฑ์วัด : 

  ก าหนดตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก 1. บทบาทและความรับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 2. ความเป็นอิสระ 3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์ของหน่วยตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร 
ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ากับดูแลอ่ืน 5. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม 6. การวางแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว 7. การวางแผน ในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 8. การรายงานและการปิด
การตรวจสอบ 9. ความมั่นใจในคุณภาพ และ 10. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 

1. บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้ าหนัก ร้อยละ 8) บทบาทและความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้วัตถุประสงค์ อ านาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กฎบัตรจะต้องน าเสนอต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจเพ่ือ
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ืออนุมัติ และท าการ
เผยแพร่สร้างการยอมรับ ประกอบด้วย 
1.1 การจัดท ากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : มีการจัดท ากฎบัตรที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีการน าเสนอ กฎบัตรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ืออนุมัติ ควร
มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการซักซ้อมความเข้าใจกับ
ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจริยธรรม 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการแจ้งให้บุคคลที่เก่ียวข้องรับทราบ 

1.2 บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้    
มีบทบาทในการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่มีสาระส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และมีความรับผิดชอบในการช่วยป้องกันการทุจริต     โดย
การสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ควรมีบทบาทใน
การให้บริการ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร       การควบคุม รวมทั้ ง
แนวปฏิบัติที่ดี และควรขอความเห็นจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ  ผลการปฏิบัติงานและน า
ความเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน  (ประเมินเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทร่วม) โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ตรวจสอบภายในในการขอข้อมูล  เพ่ือใช้



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

 

 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  70 
 

ในการปฏิบัติงานจากองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน มีการบันทึกการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน และมีการ
จัดเก็บเอกสารประกอบสรุปความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. ความเป็นอิสระ (น้ าหนัก ร้อยละ 8) กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความอิสระ และ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความ
เป็นอิสระหมายถึง การที่สามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นโดยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเงื่อนไขที่
ลดทอนความเป็นกลาง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นจะต้องถูกจัดการทั้งในระดับผู้ ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในและองค์กร ประกอบด้วย 
2.1 ระดับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ : 

 โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ : หัวหน้ารัฐวิสาหกิจและผู้บริหารระดับสูงเห็นความส าคัญ 
ในความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยที่หน่วยตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเท่าระดับฝ่าย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในจะต้องมีสถานภาพสูงพออย่างน้อยเทียบเท่ากับหัวหน้าของหน่วยงานส าคัญอ่ืนๆ  ในองค์กร โดยมี
ระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป อีกทั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายสามารถเข้าพบกับหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้บ่อยครั้ง หรือสามารถสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการ 

 ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ได้รับการมอบหมาย
ให้ไปช่วยปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีการ
สับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่การปฏิบัติงานต้องใช้เวลานาน  หลายปี เพ่ือให้เกิด
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน  
 

 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มีนโยบายอย่างละเอียดและได้ด าเนินการ 
ตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อ  ความเป็น
อิ ส ร ะ ห รื อ เ ที่ ย ง ธ ร ร ม  ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  
ที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ทุกครั้ งที่มี    
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี  
(น้ าหนัก ร้อยละ 8) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ให้รัฐวิสาหกิจมีระบบ การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการโดยการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  
และการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
3.1 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี   
โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :  
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 บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ   
มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 3-5 ปี แผนการตรวจสอบประจ าปีแผนการสรรหา 
และฝึกอบรมบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของ หน่วย
ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรหน่วยตรวจสอบภายในและพิจารณา
การแต่งตั้ง โยกย้าย การก าหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 

 การปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือหารือเก่ียวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ  

 การติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญช ี: มีการหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึงข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอแนะ  
 

4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ากับดูแลอ่ืน (น้ าหนัก ร้อยละ 8) หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร  
หน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบขององค์กรก ากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายในและการด าเนินการต่างๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย 
4.1 รูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับ
ดูแล โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้  : หน่วยตรวจสอบภายใน 
ได้ ให้ความสนใจในผลการปฏิบัติ งานของผู้ตรวจสอบอ่ืนหรือองค์กรก ากับดูแลที่มาปฏิบัติ งาน  
ในรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบอ่ืนหรือองค์กรก ากับดูแลมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรก ากับดูแลทุกไตร
มาส มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ซ้ าซ้อนกันกับผู้ตรวจสอบและองค์กร ก ากับดูแล และมี
การติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบอื่นอย่างครบถ้วน 
4.2  ความเหมาะสมของการท างานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : มีกลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับฝ่ายบริหารโดยในการจัดท า
กลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบได้มีการขอความเห็นจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหาร มีความเชื่อมั่นในความ
เป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน และขอค าแนะน าปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบ
ภายในอยู่เสมอ 
  

5. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม (น้ าหนัก ร้อยละ 8) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีจ านวน 
ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับของเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ 
และด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ประกอบด้วย 
5.1 ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : หน่วยตรวจสอบภายในโดยภาพรวมประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย ได้แก่  
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร   
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ความเป็นผู้น า มีผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะ ด้านอ่ืนที่จ าเป็นต่อองค์กร  
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มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและพนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ทั้งจากหลักสูตรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือจากภายนอก โดยฝ่ายบริหารได้ขอค าแนะน าปรึกษา
จากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจ าเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ และกลยุทธ์การตรวจสอบก าหนด
ทรัพยากรและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

5.2 การสรรหาและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ โดยประเด็นในการ
ประเมิน พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอ่ืน
ในองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาสั้นๆ หรือปานกลาง พร้อมทั้งได้รับการอบรมอย่างละเ อียด การ
โอนย้ายบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร และการสรรหาบุคลากรแสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนหนึ่งจะต้องมี
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานมากกว่าการตรวจสอบ หรือการบัญชี 
5.3 การพัฒนาและการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในก าหนดประเด็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตามแนวทางของ Core Competency และ Functional Competency 
ไว้อย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี และอบรมได้ตามแผนอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ได้รับงบประมาณอย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มี
การกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจ า นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้ ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ในการเป็น 
Certified Internal Auditor (CIA) หรือ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานหน่วย
ตรวจสอบภายในควรได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอย่างน้อย ร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานเฉลี่ยของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (น้ าหนัก ร้อยละ 10)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ า 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปีตามความเสี่ยงของ
รัฐวิสาหกิจและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุ มัติ  โดยแผนการตรวจสอบนี้ 
ต้องระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และความประหยัด เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล ประกอบด้วย 
6.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : 
แผนเชิงกลยุทธ์การตรวจสอบภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจและ
แผนของรัฐวิสาหกิจ  โดยมีก าหนดในระยะยาว เช่น ระยะ 4-5 ปี แผนเชิงกลยุทธ์ได้ก าหนดบทบาทในการ
เป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ ารัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผล ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจได้ ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและการพิจารณาความต้องการของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นใน
การจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

6.2 การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
:แผนการตรวจสอบภายในก าหนดขึ้นตามความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตามลักษณะ
ของกิจกรรมในขั้นตอนของการวางแผน หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจอยู่
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ตลอดเวลา และประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยงสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีการหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและเปรียบเทียบกับผลการประเมินของฝ่ายบริหาร มีการ
จัดท าแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือใช้
ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
7. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ าหนัก ร้อยละ 14) แผนการตรวจสอบใน
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตรวจสอบควรจัดท าขึ้นและหารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความหมาย และ
บันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
7.1 การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ :การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีที่มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ แผนการตรวจสอบ
ประจ าปีได้ก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยก าหนดเกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง/ล าดับความส าคัญ ระยะเวลาการในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน และแผนการตรวจสอบก าหนดกิจกรรมในการ
เป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้/การให้บริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting) โดยมีการ
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การเพ่ิมหน่วยธุรกิจหรือการ
เปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ซึ่งการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
แผนการตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ืออนุมัติ 

7.2 การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ โดยประเด็นใน
การประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการจัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทั้งในกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ  มีการสอบทานและ/
หรือจัดท าทางเดินของงาน (Flow Chart) และการประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานที่ส าคัญ ตลอดจนการ
ประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของ
องค์กร แผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดได้ก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยก าหนด
เกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (โดยจะต้องก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน (Mandays)) บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบในรายละเอียดได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหาร
สายงานก่อนเริ่มปฏิบัติ มีการรายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสายงานในการปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็น และความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของ แต่ละรัฐวิสาหกิจ  และวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบสะท้อนมากจากผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการก ากับดูแล 
 
7.3 แนวทางการตรวจสอบก าหนดขึ้นเพื่อช่วยในการหา และบันทึกข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
น าไปใช้ใน การสรุปผลการตรวจสอบ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : แนว
ทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทุกครั้งรวมทั้งการปฏิบัติงาน ในการให้
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ค าแนะน าปรึกษา มีการจัดท าแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้ความเห็นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสาย
งาน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มีการพิจารณาความเสี่ยงในการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านอ่ืน
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 

7.4 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :  
มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วน มีการจัดท ารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความเห็นของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับข้อ
ตรวจพบจากการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 

8. การรายงานและการปิดการตรวจสอบ (น้ าหนัก ร้อยละ 12) ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสาร   
ผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และทันเวลา ประกอบด้วย 
8.1 การรายงานและการปิดการตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้  :  

 การรายงานผลการตรวจสอบ : จัดท ารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐานซึ่งได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยมีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจ บทคัดย่อ 
และรายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ และน าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น  

 การปิดการตรวจสอบ : จัดให้มีการประชุมปิดการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นและค าชี้แจงจาก
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8.2 การรายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้ : 
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจอย่างละเอียดและทันเวลาภายใน 1 สัปดาห์ โดยรายละเอียด ในรายงาน
ประกอบด้วยบทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบและความเสี่ยง  
ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ระดับความส าคัญ
ของผลการตรวจสอบ และการจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอแนะ  การประเมินสภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการควบคุมโดยรวม ความเห็นของผู้บริหารสายงานต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 
8.3 การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง เป็นต้น โดยรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย การเปรียบเทียบความ
คืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ด าเนินการระหว่างงวดที่
รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่ส าคัญ ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน /การก ากับดูแลในรายงาน
ครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข สรุปประเด็นที่ยังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ ประเด็นที่หน่วยตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการในอนาคต และการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
สอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน และการควบคุมดูแล (น้ าหนัก ร้อยละ 9) งานตรวจสอบภายใน
ควรได้รับการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามที่ก าหนด ไว้ในมาตรฐานประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 
9.1 การติดตามและวดัผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเป็นทางการ โดยก าหนด
ระยะเวลาหรือความถ่ีไว้ชัดเจน และรับความเห็นของผู้รับการตรวจเกี่ยวกับผล การปฏิบัติงานภายหลังเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามความเห็นของผู้รับการ
ตรวจ  มีการน าความเห็นของผู้รับการตรวจ ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เช่น การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทันเวลา การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจ มาประกอบการวัดผล การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการ
ประเมินจากบุคคลภายนอกอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี และ จัดท าแผนปรับปรุง (Improvement 
Program) จากผลประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก และด าเนินการให้ครบถ้วนตาม
แผนปรับปรุงฯ โดยแผนปรับปรุงฯ และผลการด าเนินงานจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.2 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้  
มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งอย่างน้อยครอบคลุมถึง บทบาทและ 
ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบทานงาน แนวทางในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร การ
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การฝึกอบรม การวัดผลงาน  และดัชนีวัดผลงาน  
มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในได้รับการสอบทาน/ปรับปรุง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
10. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ (น้ าหนัก ร้อยละ 15)  
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้  : ผู้ตรวจสอบภายในตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีแนวทาง 
การปฏิบัติหน้ าที่ที่ ชัด เจนที่ อธิบายและแสดงให้ เห็นถึ งการปฏิบัติ งานเยี่ ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ  
พึงปฏิบัติ  มีกระบวนการเปิดเผยการกระท าผิดหรือละเลย ที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ความไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือท าให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งมีการเสนอแนะให้มี
การสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม  มีการพิจารณาและบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ 
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบผลการตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญ หาก
พิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจท าให้
พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิดตามกฎหมาย 
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เกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายใน น้ าหนัก 
1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (8%)   
   1.1 การจัดท ากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 2.00% 
   1.2 บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  6%/3%* 
   1.3 ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในต่อองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  0%/3%* 

2 ความเป็นอิสระ (8%)   
   2.1 ระดับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ   
          - โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 2.00% 
          - ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 3.00% 
          - การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3.00% 
3 ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายใน     ฝ่ายบริหาร 
และผู้สอบบัญชี (8%) 

  

   3.1 บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน  2.67% 
   3.2  การปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร  2.67% 
   3.3  การติดตามการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  2.67% 
4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดูแลอ่ืน (8%)   
   4.1 รูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีและ
องค์กรก ากับดูแล 

4.00% 

   4.2 ความเหมาะสมของการท างานร่วมกับฝ่ายบริหาร 4.00% 
5 บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม (8%)   
   5.1 ระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 2.67% 
   5.2 การสรรหาและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 2.67% 
   5.3 การพัฒนาและการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 2.67% 
6 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (10%)   
   6.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5.00% 
   6.2 การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง 5.00% 
7 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (14%)   
   7.1 การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 3.00% 
   7.2 การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ 4.00% 
   7.3 แนวทางการตรวจสอบก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยในการหาและบันทึกข้อมูลเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และน าไปใช้ในการสรุปผลการตรวจสอบ 

4.00% 

   7.4 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3.00% 
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เกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายใน น้ าหนัก 
8 การรายงานและการปิดการตรวจสอบ (12%)   
   8.1 การรายงานและปิดการตรวจสอบ   
          - การปิดการตรวจสอบ 2.00% 
          - การรายงานผลตรวจสอบ 2.00% 
   8.2 การรายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 4.00% 
   8.3 การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ   
          - การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 2.00% 
          - การรายงานต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ 2.00% 

9 การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล (9%)   
   9.1 การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 6.00% 
   9.2 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 3.00% 
10 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (15%)   
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 15.00% 

คะแนนรวม 100% 
 
  หมายเหตุ * คือน้ าหนักคะแนนส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือ 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน และไม่
สามารถปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบางระบบ 
(ไม่ใช่ระบบงาน
ส าคัญ) และมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ผลการ
ด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่ส าคัญ
เป็นมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบครบ
ทุกระบบและมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี (Best 
Practice) /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส และบาง
เดือน /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่ใน
บางประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /ผล
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)/มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
เดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 
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การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

  
 
หลักการและเหตุผล 

 

 
เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อ 

ความต้องการของรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 เป็นต้น  
ได้ครบถ้วนและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจมีการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทฯที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น และมีการประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานดังกล่าว 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

 
วิธีก าหนดค่าเกณฑ์วัด : 

  การประเมินการบริหารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ พิจารณาจาก 1. การประเมินแผนแม่บท
สารสนเทศ (IT Master Plan) และ 2. การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยคะแนนเบื้องต้นจากการ
ประเมินของส่วนที่ 2 จะน ามาคูณกับตัวคูณ (Multiplier) เพ่ือให้ได้คะแนนประเมินสุดท้ายที่สะท้อนตาม
คุณภาพของ แผนแม่บทฯ 

ทั้งนี้ ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศประจ าปี (พิจารณา
จากผลปีบัญชี 2559) น้อยกว่าระดับ 3.0000 ให้พิจารณาเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สารสนเทศให้ดีขึ้น (Improvement)  

 
สรุปกระบวนการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศดังแผนภาพ 
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การประเมินการบริหารการจัดการสารสนเทศ 

 

1. การพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 
   1.1 การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบาย(น้ าหนัก ร้อยละ 6.5)  
   1.2 องค์ประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (น้ าหนัก ร้อยละ 3.5) 
หมายเหตุ : กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศอย่างชัดเจน จะถูกหักคะแนนร้อยละ 20 
จากคะแนนประเมินผลสุดท้าย (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่เข้าระบบประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ในปี 
2555 เป็นปีแรก) 
 
ส่วนที่ 2 
2. การบริหารการจัดการสารสนเทศ (น้ าหนัก ร้อยละ 90) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

2.1.1 ระบบ MIS / EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร (น้ าหนัก ร้อยละ 4) 
2.1.2 ระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือช่วยในการติดตามหรือวัดผลการด าเนินงานขององค์กร (น้ าหนัก  

ร้อยละ 3) 
2.1.3 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย (น้ าหนัก ร้อยละ 3) 

   2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
2.2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง (น้ าหนัก 

ร้อยละ 5) 
2.2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่

เกิด / Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร) (น้ าหนัก ร้อยละ 5) 

2.2.3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี (IT Governance Implementation)  
(น้ าหนัก ร้อยละ 10)  

 
   2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

2.3.1 การน าระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความม่ันใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ  ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน (น้ าหนัก ร้อยละ 4) 

2.3.2 ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit) (น้ าหนัก ร้อยละ 4) 

2.3.3 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลักด้านสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ* (น้ าหนัก ร้อยละ 2) 

หมายเหตุ * 
 กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการน าระบบสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ มาด าเนินการหรือด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว น้ าหนักของการ
ประเมินผลข้อนี้จะเฉลี่ยไปท่ีหัวข้อ 2.3.1 
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   2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล * 

2.4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุก
ต าแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) (น้ าหนัก ร้อย
ละ 5) 

2.4.2 การยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการด้าน
เทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร (น้ าหนัก ร้อยละ 5) 

2.4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศ  
ที่องค์กรมีอยู่ (น้ าหนัก ร้อยละ 5) 

หมายเหตุ * 
 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศในปี 2554 ≥ 4.0000 จะพิจารณาประเมินผล 

เพียง 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ 2.4.1 (ปรับน้ าหนักเป็นร้อยละ 10) และหัวข้อ 2.4.3 (น้ าหนักร้อยละ 
5)  

 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศในปี 2554 < 4.0000 จะพิจารณา
ประเมินผลทั้ง 3 หัวข้อ โดยมีน้ าหนักในแต่ละหัวข้อเท่าเดิม 

   2.5  ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และ
ประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
2.5.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

และประชาชน (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 
2.5.2 ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ (น้ าหนัก  

ร้อยละ 3) 
2.5.3  การด าเนินการหรือแผนงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องน าระบบสารสนเทศเข้า

มาช่วย เช่น การปิดบัญชีรายไตรมาส เป็นต้น (น้ าหนัก ร้อยละ 3) 
2.5.4 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม (น้ าหนัก ร้อยละ 4) 

   2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
2.6.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร (น้ าหนัก 

 ร้อยละ 3) 
2.6.2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ (น้ าหนัก  

ร้อยละ 5) 
2.6.3 ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กรได้ (น้ าหนัก 

ร้อยละ 2) 
2.6.4 การน าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

(น้ าหนัก ร้อยละ 5) 
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เกณฑ์ประเมินผล น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ส่วนที่ 1 : การประเมินแผนแม่บทสารสนเทศ   
1. การพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan)   
    1.1 การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบาย   
          1.1.1   ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจเต็มตามศักยภาพของระบบสารสนเทศ 3.5 
          1.1.2 การด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายที่ส าคัญ   
                   1. เพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1 
                   2. ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ 

1 

                   3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน 1 
    1.2  องค์ประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ   
           1.2.1 จัดกลุ่ม/ล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม 1.5 
          1.2.2 KPI ที่แสดงถึงความส าเร็จและสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2 

รวมคะแนนส่วนที่ 1 10 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการสารสนเทศ   
2.   การบริหารการจัดการสารสนเทศ    
2.1  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ   
2.1.1   ระบบ MIS / EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร 5 
2.1.2   ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามหรือวัดผลการด าเนินงานขององค์กร 5 
2.1.3  ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย 5 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง   
2.2.1 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง 

5 

2.2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและ
ประเมินโอกาสที่เกิด / Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึง
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร) 

5 

2.2.3    การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี  (IT Governance)   
          - การดูแลสภาพแวดล้อมท่ีดี มีมาตรฐาน (IT Security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  5 
          - การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up)  5 
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   
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2.3.1   ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความ
มั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 9 

2.3.2   ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit) 6 

2.3.3   การด าเนินงานตามแผน/โครงการด้านสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

- 

2.4 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล   
2.4.1 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของ
บุคลากรทุกต าแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency 
Inventory) 

4 

2.4.2   การยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ใน การผนวกรวม
การจัดการด้านเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร 3 

2.4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับระบบ
สารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ 

3 

2.5    ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 

  

2.5.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร และ ประชาชน 

  

2.5.1 (ก) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ / อนุมัติ / อนุญาต ทั้งการ
ให้บริการภายนอกองค์กร  

2 

2.5.1 (ข) ความสะดวกในการให้บริการ เช่นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
สื่อสารภายนอกองค์กร การติดต่อกับรัฐวิสาหกิจได้หลายช่องทาง หรือ การให้บริการ 
Online 

2 

2.5.1 (ค)  One Stop Service ทั้งในการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่จุดเดียว และ / 
หรือ การร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้บริการร่วมกันที่จุดเดียว 2 

2.5.2   ระบบสารสนเทศท่ีสามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรได้ โดยที่ต่างฝ่ายที่มีข้อมูล จะต้องหารือร่วมกันเพ่ือ Share ข้อมูลในลักษณะของ
การเข้าสู่ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์ใช้ข้อมูล 

4 

2.5.3 การด าเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การปิดบัญชีรายไตรมาส รายปี, e-Auction, การเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 เป็นต้น 

2 
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2.5.4 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 3 
2.6  ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์กร   
2.6.1 การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายใน
องค์กร 

  

2.6.1 (ก) การลดระยะเวลาในการให้บริการ/ การอนุมัติ/ การอนุญาต แก่ผู้ใช้บริการ
ภายในองค์กร 

2 

2.6.1 (ข)  ความสะดวกในการให้บริการ เช่นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
สื่อสารภายในองค์กร การติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในรัฐวิสาหกิจได้หลายช่องทาง  1 

2.6.2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการของ
องค์กร และ/หรือมีความคุ้มค่าในการ 

5 

2.6.3   ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องภายใน
องค์กรได้ โดยที่ต่างฝ่ายที่มีข้อมูล จะต้องหารือร่วมกันเพ่ือ Share ข้อมูลในลักษณะของ
การเข้าสู่ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์ใช้ข้อมูล 

2 

2.6.4  การน าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

5 

รวมคะแนนส่วนที่ 2 90 

 
 
ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน และไม่
สามารถปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบางระบบ 
(ไม่ใช่ระบบงาน
ส าคัญ) และมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ผลการ
ด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ

มีระบบงานที่ส าคัญ
เป็นมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบครบ
ทุกระบบและมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี (Best 
Practice) /มีการ
รายงานผลการ

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /ผล
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
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ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส และบาง
เดือน /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่ใน
บางประเด็น 

Practice)/มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
เดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

      หลักการและเหตุผล 
 
1. เพ่ือผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและมี

ทิศทางการพัฒนา ที่ถูกต้อง โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้
รัฐวิสาหกิจสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

2. เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอด
รับกับทิศทาง  การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควรจะ
ประกอบด้วยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างองค์กรที่
สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจ นโยบาย เกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
นโยบายด้านอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 

 

 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  88 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
วิธีก าหนดค่าเกณฑ์วัด :  

ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก 1. การมีนโยบายและกลยุทธ์     
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Management) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) และ 3. การมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 

หลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ คือ 
1.  การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

 การจัดท านโยบายและและกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ทั้งกระบวนการการจัดท า การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/
ภายนอก (SWOT) การเปรียบเทียบการด าเนินงานที่ส าคัญกับคู่เทียบ (HR Benchmarking)  
การจัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์ (HR Strategy map) ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเชิงปริมาณ (Quantitative)  
ได้แก่ การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลพ้ืนฐานที่มี เนื้อหาที่ครบถ้วนเหมาะสม  
เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร  นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) และอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาความส าเร็จของการน านโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว  
ไปปฏิบัติ โดยมีกระบวนการเผยแพร่ กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น   

 

2.   การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และระบบ    
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (น้ าหนัก ร้อยละ 40) 
ประกอบด้วย  
 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) 

2.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง (น้ าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากโครงสร้างงานและกลุ่ม  
ของงาน กระบวนการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์คุณลักษณะ และ 
ความต้องการของงาน (Job analysis and Job description) องค์ประกอบของค าบรรยายลักษณะ
งาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตราก าลัง กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้
หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา การบริหารจัดการอัตราก าลัง
ที่ พิ จารณาจากอุปสงค์  อุปทานของ อัตราก าลั งขององค์กร  (Demand and Supply)  
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) การวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow 
analysis) หรือการศึกษาเวลาท างาน (Time and Motion study) การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร (Retention) เป็นต้น 

 
2.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  (น้ าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากกระบวนการ

วิเคราะห์และการประเมินค่างาน (Job Valuation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
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ค่างานและการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล 
สวัสดิการและการประกอบวิชาชีพที่เป็นธรรมกับพนักงาน เป็นต้น 

2.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (น้ าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicator: KPI)        
การก าหนดแบบประเมินผลรายบุคคล การน าสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายต าแหน่ง 
(Competency) มาใช้ในการประเมินผล เป็นต้น อีกทั้งพิจารณาองค์กรประกอบของเครื่องมือ
ประเมินผลการด าเนินงาน วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล 
การด าเนินงาน องค์กรประกอบของเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน กระบวนการติดตามผล 
การด าเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของพนักงาน เป็นต้น 

 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) 
2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้ าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่           

การวิ เคราะห์ สมรรถนะหลั ก  สมรรถนะรายต าแหน่ ง  ( Core/Managerial/Functional 
Competency) จนถึงการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training 
Needs Assessment) การจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) ส าหรับบุคลากร
แต่ละต าแหน่ง การจัดท าการประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและ
ลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development) การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career management & planning) การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) 
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับการวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม (Return on Investment in 
Training) การใช้ประโยชน์จาก ROI in Training ในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผน 
การฝึกอบรม การวิเคราะห์ ศึกษา กระบวนการจัดท าแผนงานด้าน KM หรือ LO ที่เหมาะสมกับ
องค์กร โดยมีแผนงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่มีฐานข้อมูล
และระบบจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการแบ่งปันทักษ ในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงาน  
มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ท างานและหัวหน้างาน มีการสร้างนวัตกรรมในสภาพการท างาน 
และมีการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ลาออก เป็นต้น 
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3.   การมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น้ าหนัก ร้อยละ 40) 
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่  
3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงาน (น้ าหนัก ร้อยละ 8) 

พิจารณาจากกระบวนการการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร ช่องทางการสื่อสาร  
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือระบบในการสื่อสารกับพนักงาน การทบทวน  
ความจ าเป็นในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ การมีแนวทาง/นโยบาย/กลยุทธ์ 
การสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy workplace) รวมถึงการการสร้างความผูกพันองค์กร 
(Employee engagement) เป็นต้น 

3.2  หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (น้ าหนัก ร้อยละ 8) พิจารณาจากการจัดท า Code of Conduct 
การก าหนดกฎ  ระ เบี ยบ  ที่ ส อดคล้ อ ง  มี กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม  ช่ อ งท า ง ในการ รั บ ฟั ง 
ข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีที่มีผู้ ได้รับความไม่เป็นธรรม การใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในการสนับสนุนระบบตรวจสอบขององค์กรเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest: COI) การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล (HR Governance) เป็นต้น 

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนัก ร้อยละ 8) พิจารณาจากมีการจัดเก็บ
หรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบสารสนเทศและ
พัฒนาการของระบบข้อมูล และการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงาน หรือ  
บทวิเคราะห์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการในระดับต่างๆ เช่น ระดับการปฏิบัติงาน 
(Administrative tasks) ระดับการจัดการภายในองค์กร (Internal process) ระดับกลยุทธ์องค์กร 
(Strategic planning) เป็นต้น 

3.4  ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (น้ าหนัก ร้อยละ 6) พิจารณาจากการให้ส าคัญ 
ต่อความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององค์กรและในภาพย่อยระดับพนักงาน การจัดท า
แผนงานด้ านความปลอดภัย สุ ขอนามัยฯ ทั้ ง ในภาวะปกติ  และการจัดท าแผนงาน 
ด้านความปลอดภัยเพ่ือรองรับภัยพิบัติ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างความตระหนัก 
ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.5  การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานเชิงรุกและ    
การปรับบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic partner)               
ของหน่วยงานในองค์กร โดยการมีข้อมูลแสดงสถานะและปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
หน่วยงาน ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ 
แผนงานในการให้ค าแนะน าปัญหาของแต่ละหน่วยงาน การติดต่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช้ระบบทรัพยากรบุคคล 
เป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุผลทางกลยุทธ์ เป็นต้น 
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วิธีที่ใช้ในการประเมิน - Evaluation Methodology  
 รูปแบบ (Form) พิจารณาจากการมีกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ที่มีความเพียงพอ และ

สอดคล้องต่อการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
 เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ด้านบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 
 การด าเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ได้ถูกน ามาใช้ได้             

อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย และ/หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา 

และ/หรือดีกว่าคู่เทียบในอุตสาหกรรม โดยผลผลิต/ผลลัพธ์ดังกล่าว ต้องสะท้อนให้เห็นถึง  
ความเชื่อมโยงจากกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก (%) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1: การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (20%)  

 

1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2: การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (40%)  

 

2.1 ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.1.1 การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง 10 
2.1.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 10 
2.1.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  10 
2.2 ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3: การมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(40%)  

 

3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์  8 
3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 8 
3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 
3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 6 
3.5 การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 

 100 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไม่มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน และไม่
สามารถปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานบางระบบ 
(ไม่ใช่ระบบงาน
ส าคัญ) และมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้เป็น
ส่วนใหญ่/ผลการ
ด าเนินงานเป็น
ใกล้เคียงมาตรฐาน
การด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นบาง
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานบาง
ประเด็นที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีระบบงานที่ส าคัญ
เป็นมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ระบบ /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็น
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในทุก
ประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานเกือบครบ
ทุกระบบและมีการ
ปฏิบัติตาม
ระบบงานได้อย่าง
ครบถ้วน /ผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ /ที่ดี (Best 
Practice) /มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
ไตรมาส และบาง
เดือน /มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย และ
ดีกว่าเป้าหมายที่ใน
บางประเด็น 

มีระบบงานที่เป็น
มาตรฐานทุกระบบ
และมีการปฏิบัติ
ตามระบบงานได้
อย่างครบถ้วน /ผล
การด าเนินงาน
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือผลการ
ด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)/มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอเป็นราย
เดือน  
/มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ในทุกประเด็น 

 


