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3. การบริหารจัดการองคกร 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  : บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

 

คําจํากัดความ : 

การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลดานบทบาท 

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ตามหลักเกณฑการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาจาก  

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และ 2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ถามี) : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเหตุการณท่ีสําคัญขององคกรที่เกิดขึ้นในรอบปและสงผลกระทบ

ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีการนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล พิจารณารายละเอียด

ขอมูล สาเหตุท่ีเกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายามในการเรงรัดแกไขปญหาของคณะกรรมการและผูบริหาร 

โดยอาจพิจารณาปรับลดคะแนนตั้งแต 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ไดในสวนแรก 

เหตุการณ ท่ีมี โอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน  เชน  เหตุการณ ท่ีสํ าคัญที่ เกิดจากความผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินคาและใหบริการ ความไมเพียงพอในการกํากับดูแล ความไมเพียงพอ 

ในระบบบริหารจัดการที่สําคัญ เชน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย การทุจริตประพฤติมิชอบของผูบริหาร พนักงาน  

ท่ีสงผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความไววางใจของ ลูกคา ประชาชน 

ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดลอม 

 

การปรับคาเกณฑวัด : 

ชวงการปรับคาเกณฑวัดเทากับ -/+ 1 ระดับ ตอเกณฑวัด 1 ระดับ โดยกําหนดคาเกณฑวัดของบทบาทของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

 

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

 

เหตุผล : 

 1. เพื่อสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบให

ครบถวนและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หนาที่ โดยเฉพาะการกําหนดใหมีทิศทาง  

กลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย การดําเนินงานที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ การดูแลติดตามผลการดําเนินงานและ

สนับสนุน แกไข ปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งการสรางความมั่นใจในความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ ไดแก ระบบ

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน 
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 2. เพื่อใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบตางๆ และ

คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีย่ิงขึ้น เชน การเขารับการอบรม สัมมนา ดูงาน ในเรื่องที่เกี่ยวของและ 

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ การปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคและขอจํากัดตางๆรวมถึงการสะทอน 

ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาโดยใชวิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 

วิธีการประเมิน : 

การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลดานบทบาท 

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ตามหลักเกณฑการประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาจาก  

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และ 2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ถามี) : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเหตุการณท่ีสําคัญขององคกรที่เกิดขึ้นในรอบปและสงผลกระทบ

ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีการนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล พิจารณารายละเอียด

ขอมูล สาเหตุท่ีเกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายามในการเรงรัดแกไขปญหาของคณะกรรมการและผูบริหาร 

ท้ังนี้อาจมีการปรับลดคะแนนตั้งแต 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ไดในสวนแรก 

สําหรับเหตุการณท่ีมีโอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน เชน เหตุการณท่ีสําคัญที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

ความผิดพลาดในการผลิตสินคาและใหบริการ  ความไม เพียงพอในการกํากับดูแล  ความไม เพียงพอ 

ในระบบบริหารจัดการที่สําคัญ เชน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย การทุจริตประพฤติมิชอบของผูบริหาร พนักงาน  

ท่ีสงผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความไววางใจของ ลูกคา ประชาชน 

ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดลอม 
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  แนวคิด/หลักการสําหรับปรับปรุงเกณฑการประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

           แนวคิด/หลักการเพื่อการปรับปรุงเกณฑสําหรับการประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

ปบัญชี 2553 นั้น กําหนดพิจารณาจากหลักการดานการกํากับดูแลที่ดี และแนวทางการประเมินภาวะผูนําของระบบ

ประเมินผลที่เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ ดังนี้ 

 

• หลักการกํากับดูแลที่ดีของตางประเทศ เชน หลักการกํากับดูแลที่ดีของ OECD และหลักเกณฑ 

การประเมินผลของหนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

ในตางประเทศ เชน ตลาดหลักทรัพยเซ่ินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ของจีน  

ตลาดหลักทรัพยของออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange : ASX) และตลาดหลักทรัพยของ

มาเลเซีย (Bursa Malaysia) เปนตน   

• หลักการกํากับดูแลที่ดีในประเทศ ซ่ึงปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา 

เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย การประกอบธุรกิจ และการพัฒนาการของ

ตลาดทุนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน การปรับปรุงการเปดเผยขอมูลหลักทรัพย และการซื้อขาย

หลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหาร จากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 ฉบับแกไข เปนตน 

• แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจป 2544 และแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

• หลักเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  

 

ซ่ึงจากการศึกษา และวิเคราะหหลักการดานการกํากับดูแลทั้งในและตางประเทศขางตน ทําใหสามารถสรุป

ประเด็นหลักสําหรับการประเมินผลการกํากับดูแลที่ดี ท่ีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทําหนาที่หรือเกี่ยวของกับ

การกํากับดูแลที่ดีท้ังในและตางประเทศใหความสําคัญ ดังนี ้

 

     วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

กําหนดตามหลักเกณฑประเมินบทบาทของคณะกรรมรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ 

บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา นํ้าหนัก (รอยละ) 

 2552 2553 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 90 90 

1.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ 20 20 

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ* 15 10 

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 10 10 

1.4 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด 10 10 

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 10 

1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 10 10 

1.7 การสงเสริมการดําเนินงานดาน CG และ CSR* 15 20 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 10 10 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 6 6 

2.2 การสงเสริมความรูความสามารถ 4 4 

รวม 100 100 
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         เง่ือนไขเพิ่มเติม (ถามี) : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเหตุการณท่ีสําคัญขององคกรที่เกิดขึ้นในรอบป 

และสงผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีการนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล 

พิจารณารายละเอียดขอมูล สาเหตุท่ีเกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายาม ความสําเร็จ ความคืบหนาในการ

เรงรัดแกไขปญหาของคณะกรรมการและผูบริหาร เพื่อปรับลดคะแนนตั้งแต 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมิน 

ท่ีไดในสวนแรก 

            

หมายเหต ุ หัวขอที่มีการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑการประเมินผลในป 2552 มี 3 ประเด็นหลัก ไดแก  

                - ขอ 1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ ปรับลดน้ําหนักจาก 

                               รอยละ 15 คงเหลือรอยละ 10 

                - ขอ 1.7 การสงเสริมการดําเนินงานดาน CG และ CSR ปรับเพิ่มน้ําหนักจากรอยละ 15 เปน 

                               รอยละ 20  

                 - เพิ่มเง่ือนไขเพิ่มเติม (ถามี) ตามรายละเอียดขางตน 

 

เกณฑการพิจารณา จะแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก 

       

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 90) 

 แบงเปน 7 ประเด็นยอย ดังนี้  

1.1 การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจําป และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือ 

แผนวิสาหกิจ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน (น้ําหนักรอยละ 20) โดยพิจารณาจาก  

2 สวน ไดแก  

1.1.1 การจัดใหมี ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงควรการทบทวน 

แผนงานอย างน อย เปนประจํ าป ทุกป  หรื อ เมื่ อจํ า เปน  เพื่ อ ให สอดคลองกับสถานการณ  

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ แผนงานที่ไดมาตรฐาน ควรมีการวิเคราะหความสัมพันธของ

ปจจัยตางๆทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้แผนงานควรมี

รายละเอียดหรือองคประกอบของแผนงานที่ครบถวน ตลอดจนคณะกรรมการควรพิจารณาและ 

ใหความเห็นชอบแผนงานลวงหนากอนที่แผนงานดังกลาวจะนําไปใชปฏิบัติ (น้ําหนักรอยละ 12) 

 

 

เกณฑการพิจารณา : 

• ขอมูลสนับสนุนใหกับคณะกรรมการไดอยางเพียงพอตอการพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงาน  

- การวิเคราะหปจจัยภายนอก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ สังคม      

ผูมีสวนไดเสียและอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

- การวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก ผลการดําเนินงานในอดีตทั้งในดานภารกิจหลักและดานการเงิน

สถานภาพองคกร ปญหาและอุปสรรคขององคกร และอื่นๆ 
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•  รายละเอียดของแผนการดําเนินงานที่ครบถวนและชัดเจน 

- แผนวิสาหกิจหรือแผนการดําเนินงานระยะยาว ควรประกอบไปดวย วิสัยทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ

วัตถุประสงคหรือนโยบาย แนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)  

กลยุทธ และเปาหมายหลัก ท่ีชัดเจน ครบถวน และมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ 

ประเด็นที่ระบุไวใน SWOT จะตองมีการนําไปกําหนดเปนกลยุทธขององคกรไดอยางครบถวน 

โดยเฉพาะประเด็นที่เปนจุดออนขององคกร 

- แผนการดําเนินงานประจําปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้น โดยในแตละแผนงาน ควรประกอบไป

ดวยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ

คาใชจายหรือเงินลงทุน และผูรับผิดชอบที่ชัดเจนครบถวน และแผนการดําเนินงานในระยะสั้นควร

มีความสอดคลองกับทิศทางของแผนงานในระยะยาว 

• ระยะเวลาที่จัดทําแผนแลวเสร็จและคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

-  แผนวิสาหกิจหรือแผนการดําเนินงานระยะยาว ไมวาแผนดังกลาวจะครบกําหนดระยะเวลา 

แลวหรือไม  คณะกรรมการควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกลาวเพื่อใหทันตอสถานการณปจจุบัน

อยางนอยเปนประจําทุกป หรือเมื่อมีความจําเปน และควรใหความเห็นชอบกอนที่จะเริ่มปบัญชีของ

แผนดังกลาว  ( เชน  แผนวิสาหกิจ  ป  2554-2557 ควรมีการทบทวนใหแลวเสร็จและ 

ใหความเห็นชอบภายในปบัญชี 2553 กอนที่จะนําไปใชในการบริหารองคกร ในป 2554) 

- แผนการดําเนินงานประจําปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้น คณะกรรมการควรใหความเห็นชอบ 

กอนที่จะเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว (เชน แผนการดําเนินงานประจําปบัญชี 2554 ควรเห็นชอบ

ภายในปบัญชี 2553) นอกจากนี้ ในระหวางป ควรมีการทบทวนแผนงาน โครงการ เปาหมาย ให

สอดคลองกับสถานการณ อยางนอย ทุก 6 เดือน (เชน ควรมีการทบทวนแผนงาน และเปาหมาย

ประจําป 2553 ในระหวางป 2553 ทุก 6 เดือน) 

 

1.1.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และนโยบายของรัฐวิสาหกิจ  

(น้ําหนักรอยละ 8) 

เกณฑการพิจารณา : 

• คณะกรรมการควรใหความสําคัญกับบทบาทในการมีสวนรวมในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานทั้งในสวนของแผนวิสาหกิจ ซ่ึงควรมีการทบทวนทุกป และแผนการดําเนินงาน

ประจําป โดยมีการพิจารณา ซักถาม อภิปราย ขอขอมูลเพิ่มเติมอยางจริงจังและกวางขวาง รวมถึงควรมี

ขอเสนอแนะที่มีสาระสําคัญเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมี

การเสนอหรือริเริ่มกลยุทธใหมๆ มีมาตรการหรือกลยุทธท่ีจะคํานึงถึงความยั่งยืนขององคกร และเพื่อให

คณะกรรมการสามารถพิจารณารายละเอียดของแผนงานไดอยางครบถวน และทําใหแผนงานมีคุณภาพ

เพียงพอ คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ 

ไดแก การแตงตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานในเบื้องตน การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ระดมความคิดเห็น เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดทิศทาง แผนงาน กลยุทธขององคกรที่เหมาะสม กอนที่

จะเสนอใหคณะกรรมการทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดทาย เปนตน 
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองคกรที่สําคัญ 

อยางสม่ําเสมอ และติดตามใหอยูในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ไดแก ระบบการบริหาร 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากร

บุคคล (น้ําหนักรอยละ 10)  

 

เกณฑการพิจารณา : 

•    คณะกรรมการควรมีการทบทวนความเพียงพอของระบบในการบริหารจัดการองคกรที่สําคัญ 

        อยางสม่ําเสมอใน 5 เรื่อง ไดแก ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร 

            ความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแตละระบบ 

            ควรมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.2.1 มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.2.2 มีแผนงานในการดําเนินงานหรือแผนแมบทที่ชัดเจน ควรจัดทําแลวเสร็จและใหคณะกรรมการ 

ใหความเห็นชอบกอนเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว 

1.2.3 คณะกรรมการควรมีการติดตามความคืบหนาในแตละระบบอยางนอยเปนรายไตรมาส  

1.2.4 คณะกรรมการตองกําหนดใหมีการจัดทําแผนปรับปรุงแกไข หรือแผนพัฒนามาตรฐานการบริหาร

จัดการองคกรประจําป การจัดใหมีการนําแผนงานฯไปปฏิบัติ และติดตามผลสําเร็จของการปรับปรุง

แกไขหรือการพัฒนามาตรฐานเปนรายไตรมาส หากผลประเมินภาพรวมดานการบริหารจัดการองคกร

ประจําปบัญชี 2552 ขององคกรมีคะแนนต่ํากวา 3.0000  

 

 

1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ท้ังระยะสั้นและระยะยาวใหเปนไปตาม

เปาหมาย โดยจัดใหมีระบบและการรายงานผลการดําเนินงาน ท้ังดานการเงินและที่ไมใชการเงินที่สําคัญ  

อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตางๆ เพื่อมอบอํานาจที่เหมาะสม    

ในการชวยเหลือ สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ      

ท่ีสําคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(น้ําหนักรอยละ 10) 

1.3.1 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน  และการมอบขอสังเกต ขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนตอ 

การดําเนินงาน และมีการนําไปปรับปรุงแกไขในกรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

(น้ําหนักรอยละ 5) 

เกณฑการพิจารณา : 

• คณะกรรมการควรมีการดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงิน           

อยางครบถวน สม่ําเสมอ อยางนอยเปนรายไตรมาส ตลอดจนฝายบริหารควรนําไปปรับปรุงแกไข      

ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้ 

- ดานที่ไมใชการเงิน พิจารณาจาก 4 สวน คือ 

1. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจําป  

การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ การดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ และการ

ดําเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ถามี) ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงการ

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ก.คลัง) ความคืบหนาในการนําระบบ EVM มาใชใน

การบริหารจัดการองคกร และอื่นๆ 
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2. ความสม่ําเสมอในการติดตามผลการดําเนินงาน อยางนอยควรเปนรายไตรมาส 

3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  

แนวทางแกไข 

4. การมีสวนรวมมอบขอวินิจฉัยของคณะกรรมการผานที่ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ 

และการดําเนนิการตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอยางครบถวน 

 

- ดานการเงิน พิจารณาจาก 4 สวน คือ 

1. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก ผลกําไรขาดทุน กําไรเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Profit) (ถามี) ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความสามารถในการชําระหนี้  

การเบิกจายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอื่นๆ 

2. ความสม่ําเสมอในการติดตามผลการดําเนินงาน อยางนอยควรเปนรายไตรมาส 

3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ

แสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางแกไข 

4. การมีสวนรวมมอบขอวินิจฉัยของคณะกรรมการผานที่ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ 

และการดําเนินการตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอยางครบถวน 

 

1.3.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ เปนประโยชน 

แกองคกรในที่ประชุมคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 5) 

เกณฑการพิจารณา : 

• คณะกรรมการควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกองคกร     

ในที่ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสวนของวาระเพื่อพิจารณา และวาระเพื่อทราบ

เฉพาะการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร เชน การดําเนินงานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย หรือมีปญหา/

อุปสรรค เปนตน 

 

1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  

โดยมุงเนนที่การประเมินผลงานและการทบทวน/กําหนดคาตอบแทนผูบริหารสูงสุด และการดําเนินงาน 

ใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักรอยละ 10) 

เกณฑการพิจารณา : 

• คณะกรรมการมีหนาที่ในการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด และควรมีการดําเนินงานดังนี้ 

- จัดตั้งอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง และควรเปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร 

- ตกลงกับผูบริหารสูงสุดไวลวงหนาในชวงตนป 

- กําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมไว

ตั้งแตตนป 

- ติดตามประเมินผลอยางนอยทุก 6 เดือน  

- นําผลประเมินดังกลาวไปใชประโยชน เชน การกําหนดคาตอบแทน หรือกําหนดแรงจูงใจอื่นๆ   

ตามความเหมาะสม 

- กําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุด รวมทั้งมีการทบทวน หรือ

กําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดเปนประจําปทุกป 
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•  คณะกรรมการควรดูแลใหมีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง(รองจากผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ)   

โดยอาจจะมอบหมายใหผูบริหารสูงสุดเปนผูดําเนินการ ดังนี้ 

- ผูบริหารสูงสุดควรมีการตกลงหลักเกณฑในการประเมินผลกับผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา 

ในชวงตนป 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมาย ท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรมไวลวงหนา  

- ผูบริหารสูงสุดควรมีการติดตามประเมินผลผูบริหารระดับสูงอยางนอยทุก 6 เดือน 

- นําผลประเมินดังกลาวไปใชประโยชน เชน นําไปเชื่อมโยงกับการกําหนดคาตอบแทนหรือแรงจูงใจ เปนตน 

 

1.5 การประชุมคณะกรรมการควรกําหนดการประชุมและวาระประชุมลวงหนา โดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน  

หรือตามความเหมาะสม และมีการจัดกลไกสําหรับวาระที่มีความซับซอน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณา และ

ดูแลใหมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีเพียงพอ และไดรับลวงหนากอนการประชุมภายในเวลาที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะวาระเรื่องที่สําคัญจะตองมีหลักฐานแสดงวา คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนั้น        

อยางเพียงพอ ท้ังนี้กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตางๆ อยางสม่ําเสมอ และ    

มีสวนรวมในการประชุม (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

• รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

• รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจงแกคณะกรรมการทราบลวงหนา 

เพื่อใหคณะกรรมการใชเปนแนวทางเขารวมประชุมอยางครบถวนและสม่ําเสมอทั้งป  

• รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุม 

อยางนอย 7 วัน (โดยใหนับรวมวันหยุดทําการ เชน ประชุมวันที่ 8 ควรมีการจัดสงเอกสารใหกับ

กรรมการภายในวันที่ 1)  

• คณะกรรมการควรจัดใหมีการดําเนินการประชุมเปนไปตามวาระการประชุมที่ไดมีการแจงไวลวงหนา

อยางครบถวน โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา ควรหลีกเล่ียงการเพิ่ม ถอน เวียน วาระการประชุม รวมถึง

การขอสัตยาบันยอนหลัง  

•  คณะกรรมการควรใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ  

อยางสม่ํ า เสมอ  อยางนอยรอยละ  90 ของจํานวนครั้ งของการประชุมคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการตางๆ ท้ังหมดควรมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

 

1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เปนกลไกสําคัญที่ทําใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชเปนชองทางในการติดตาม 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได โดยขอมูลสําคัญที่องคกรตองเปดเผยควรรายงาน       

ในรายงานประจําปท้ังในดานการเงินและไมใชการเงินครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันเวลา และเขาถึงไดงาย

(น้ําหนักรอยละ 10) 

 

1.6.1 การเปดเผยขอมูลที่สําคัญขององคกรในรายงานประจําป  ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงิน 

อยางครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันเวลา  
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เกณฑการพิจารณา : 

• รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน 

ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันเวลา ดังนี้ 

- คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและ 

ไมใชการเงิน โดยมีการวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญทั้งเชิงบวกและ 

เชิงลบ พรอมทั้งมีการระบุแนวทางแกไข และควรประกอบดวย 

1) ภาพรวมผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา (ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงิน) 

2) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําป 

3) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เชน สินทรัพย สภาพคลอง การลงทุน และ

แหลงท่ีมาของเงินทุน เปนตน 

4) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจในอนาคต 

5) การดํารงอัตราสวนตางๆ ตามกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล (ถามี) 

 

- ดานการเงิน ควรประกอบดวย 

1) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํา

รายงานทางการเงิน 

2) การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 

3) งบการเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 

- ดานที่ไมใชการเงิน ควรประกอบดวย 

1) ประวัติของคณะกรรมการ ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงหนาที่      

ในปจจุบันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ 

2) รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการแยกในแตละทาน และแยกตามคณะกรรมการ    

ในแตละชุด 

3) โครงสรางและรายชื่อของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

4) นโยบายการกําหนดคาตอบแทนและรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ ท้ังที่เปนตัวเงิน 

และไมใชตัวเงิน 

5) ขอมูลจํานวนและรายชื่อรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทที่กรรมการเขาดํารงตําแหนงในฐานะ

กรรมการหรือผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง 2 ระดับนับจากผูบริหาร

สูงสุดขององคกร) ในระหวางปบัญชี 2553 

6) ขอมูลหลักทรัพย (หุน) ท่ีสําคัญที่กรรมการถือครองในระหวางปบัญชี 2553 โดยเปดเผย

ขอมูลจํานวน/มูลคาหลักทรัพย (หุน) และรายชื่อบริษัทที่กรรมการถือครองหลักทรัพย (หุน) 

เฉพาะที่อยูในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในปจจุบัน และ 

ที่กรรมการถือครองหลักทรัพย (หุน) ในสัดสวนที่ ≥ รอยละ 10 ของจํานวนหุน 

ท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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7)  รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) กําหนดใหเปดเผยแยกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีท่ีมีรายการดังกลาวใหมีการเปดเผยประเด็นสําคัญ ไดแก  

1.   ขอมูลบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับรัฐวิสาหกิจ โดยระบุใหเปดเผย 

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัท และลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับรัฐวิสาหกิจ  

2.   ขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือขอมูลรายการระหวางรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยระบุใหเปดเผย รายชื่อบริษัท ความสัมพันธ 

รายการที่เกี่ยวโยงกับ และมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

3.   ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยระบุท่ีมา เหตุผล

หรือความจําเปนของการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว  

4.   ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- กรณีท่ี รส. ไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวในระหวางปบัญชี 2553 ใหระบุอยางชัดเจนวา 

ไมมีรายการดังกลาว 

 

คําช้ีแจงเพิ่มเติม :  

1. รายการที่เก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) หมายถึง การทํารายการหรือธุรกรรม

ระหวางรัฐวิสาหกิจ กับบริษัทจดทะเบียนหรือองคกรภาครัฐและเอกชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุน

รอยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอันไดแก กรรมการ ผูบริหาร ผูท่ีเกี่ยวของและญาติสนิท

ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่คนขางตนถือหุนหรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ตัวอยางเชน 

- รายการที่รัฐวิสาหกิจทํากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ถือหุนเกินกวารอยละ 10 หรือมีอํานาจควบคุมนโยบายหรือการดําเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนดังกลาว 

- รายการที่รัฐวิสาหกิจทํากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของบริษัทดังกลาว เปนตน          

2. มูลคาหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปดเผยไดแก  

 มูลคาหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปดเผย 

ไมมีสาระสําคัญ มีสาระสําคัญ มีสาระสําคัญมาก 

 

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

 

3. ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) หมายถึง การหาผลประโยชนสวนตัว

หรือเอื้อใหพวกพองหรือบุคคลอื่นไดรับประโยชนแลวทําใหองคกรเสียประโยชนท่ีควรได   
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8) สภาพธุรกิจ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก ประวัติความเปนมาขององคกร  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ และลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมา ภาพรวม    

การประกอบธุรกิจขององคกรในปจจุบันและภาพรวมแผนวิสาหกิจและเปาหมายการดําเนิน

ธุรกิจขององคกรในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา รวมถึงแผนปฏิบัตกิารประจําปท่ีสําคัญ 

9) นโยบายการกํากับดูแลที่ดี และกิจกรรมที่สงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลที่ดีในปบัญชี 

2553 รวมถึงผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

10)  นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และกิจกรรมสงเสริม รวมถึงผลสําเร็จ 

ท่ีเปนรูปธรรม 

11) การคํานึงถึงผลประโยชนท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน สังคม 

และประชาชนโดยทั่วไป เปนตน 

 

1.6.2 การเปดเผยขอมูลที่สําคัญใน website ขององคกร ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน 

ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันเวลา และเขาถึงไดงาย เพื่อสะทอนความโปรงใส และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

เกณฑการพิจารณา : 

• รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศดานการเงิน และมิใชการเงินที่สําคัญขององคกร  

เชน รายงานประจําป ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ การจัดซ้ือจัดจาง การแถลงทิศทางนโยบายของ

องคกรโดยผูบริหาร การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ (ถามี) แผนงานที่สําคัญ นโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน 

ท่ีสําคัญ เปนตน ใน Website ขององคกรอยางครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันเวลา และเขาถงึไดงาย 

 

1.7  การสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีการเติบโตอยางมั่นคง

และยั่งยืน (น้ําหนักรอยละ 20) 

1.7.1 การสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

●   โครงสรางของอนุกรรมการในการกํากับดูแลกิจการที่ครบถวนเหมาะสม สอดคลองกับขนาดองคกร 

ลักษณะภารกิจ หรือธุรกิจขององคกร เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการประเมินผลและ

กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ

บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะอนุกรรมการตางๆ ตามความเหมาะสม เปนตน 

โดยจัดใหมีการจัดทํากฎบัตรที่ระบุหนาที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดมาตรฐานสําหรับ

คณะอนุกรรมการตางๆ ท่ีชัดเจน 
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●   การกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่มีหนาที่สอดสอง ดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององคกร

ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดวางเอาไว (Compliance Unit) 

ท้ังนี้สามารถสรุปหนาที่และความรับผิดชอบของ Compliance Unit ออกเปน 4 หนาที่ ดังนี้  

1.   การทําใหเกิดความมั่นใจในการบริหารองคกรวาทุกกิจกรรมขององคกรที่จําเปนจะตองปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของไดรับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอยางเหมาะสม 

แกบุคคลใดที่มีหนาที่รับผิดชอบภายในองคกรแลว 

2.    การทําใหนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใชในองคกรแลวไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง  

3.   สรางความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแกบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสม

โดย การฝกอบรม 

4.   ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหแกบุคคลในองคกรดวย ท้ังนี้เพื่อไมให

กิจกรรมนั้นตกอยูในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 

Interest) เชน การแยกกิจกรรมและความรับผิดชอบระหวางผูขออนุมัติเงินกู และผูอนุมัติเงินกู 

เปนตน 

ท้ังนี้จะตองมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เผยแพรใหพนักงานทราบ

อยางทั่วถึงท้ังองคกร และตองมีการปฏิบัติงานจริงในปบัญชี 2553 

• การกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแล ประจําปบัญชี 

2553 ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม และสอดคลองไปกับการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ และนําเสนอ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิกอนเริ่มปบัญชี 

• การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

• บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน และการประเมินผลสําเร็จ 

ท่ีเปนรูปธรรม 

 

1.7.2 การสงเสริมใหองคกรแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) (น้ําหนักรอยละ 10) 

แบงออกเปน 4 ประเด็นยอย ไดดังนี้ 

1.7.2.1 การจัดใหมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)  

รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณ

อักษรที่ชัดเจน เชน การจัดทําแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นดานความรับผิดชอบตอสังคม คูมือ

การดําเนินงานเพื่อการมอบหมายและถายโอนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม 

การจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป เปนตน และมีการเผยแพรหนาที่ 

ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง

ท้ังองคกร 
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1.7.2.2 การกําหนดแผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจําป และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือ
แผนวิสาหกิจดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) 

รัฐวิสาหกิจควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยแผนงาน

ดังกลาวจะเปนสวนที่รัฐวิสาหกิจมีรายละเอียดที่ระบุถึงความมุงมั่นและเจตนารมณในเรื่องการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) โดยแผนระยะยาว อยางนอยควรประกอบไปดวย 

นโยบาย กลยุทธ และเปาหมายหลัก สําหรับแผนระยะสั้น ควรประกอบไปดวย รายละเอียดของ 

แตละแผนงานหรือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย รายละเอียดขั้นตอน รายละเอียดของ

ระยะเวลา งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน หนวยงานผูรับผิดชอบ ซ่ึงแผนการดําเนินงานทั้ง

ระยะยาวและระยะสั้นดังกลาว ควรมีความชัดเจน มีคุณภาพ และสอดคลองไปกับการดําเนินธุรกิจ

ของรัฐวิสาหกิจ และแผนการดําเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้นคณะอนุกรรมการหรือ

คณะกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ควรใหความเห็นชอบกอนที่เริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว ท้ังนี้  

คําช้ีแจงเพิ่มเติม :  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดจัดทําแนวปฏิบัติใหแก

บริษัทจดทะเบียนและกิจการทั่วไป จํานวน 8 หมวด ซ่ึงรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปประยุกตใช 

ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 

1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)  

การกํ ากับดู แลที่ ดี เปนการจัด ใหมี ร ะบบบริหารจัดการอย า งรู หน าที่ 

มีความรับผิดชอบในการจัดการอยางเทาเทียม เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผู เกี่ยวของทุกฝาย ซ่ึงนําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ (ประเมินในหัวขอ 1.7.1  การสงเสริมใหองคกร

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี) 

2) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (Fair Operating Practices)  

รัฐวิสาหกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยชนอ่ืนที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามทํานอง

คลองธรรม เชน มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อปองกันการจายสินบนหรือทุจริต เปนตน 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม (Human Rights)  

รัฐวิสาหกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางานใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและ

เพิ่มพนูทักษะ ในการทํางาน 

4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (Consumer issues)  

รัฐวิสาหกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินเคา และ/หรือบริการใหมีความเปน

สากลและใหทุกคนสามารถเขาถึงได ไมกอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภค 

รวมทั้งควรพัฒนาสินคาและ/หรือบริการเพื่อเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของ

สังคมดวย 
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5) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development)  

รัฐวิสาหกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือมีสวนรวมในการสงเสริมความ

เขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา และ/หรือ

บริการของรัฐวิสาหกิจ โดยการแสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พรอมกับคิดคน

วิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในที่สุด  

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (The Environment)  

การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก  บวกกับปจจัยความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาล 

จนเกินกวาความจําเปน ยังกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ  

ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบตอมนุษยและ

ระบบนิเวศตอไป ดังนั้นรัฐวิสาหกิจจึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการ

จัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน 

7) การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม (Innovation Business)  

รัฐวิสาหกิจสามารถนําแนวคิดดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

รัฐวิสาหกิจ (CSR) มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขากับการวางแผน

กลยุทธทางธุรกิจไดอยางกลมกลืน โดยการพัฒนาความรู ท่ีเกิดจากประสบการณ 

การดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) และ 

นํามาปรับใชคิดคนใหเกิดนวัตกรรมในรัฐวิสาหกิจที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดทั้งตอ

รัฐวิสาหกิจและสังคมไปพรอมๆ กัน 

8) การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility Report) 

รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติ

ตามแนวทางดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ท่ีกลาวมา

อยางครบถวน โดยขอมูลที่เปดเผยนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ทุกฝายแลว ยังชวยในการสอบทานใหรัฐวิสาหกิจทราบไดวา  

ไดดําเนินการในดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ตรงกับ

เปาหมายที่วางไว (ประเมินในหัวขอ 1.7.2 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ

คณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในการกํากับดูแล) 

 

1.7.2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกคา และประชาชนทั่วไป  

ในการดําเนินงานดานสังคมและสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น รัฐวิสาหกิจควรเปดโอกาส 

ใหพนักงานและบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตั้งแตกระบวนการคิดคนและ 

การออกแบบการดําเนินงานไปจนถึงการมีสวนรวมในผลลัพธจากการดําเนินงาน หรือเปน 

การดําเนินงานที่รวมกันระหวางหลายหนวยงาน และมีการแบงสรรทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน

รวมกัน 
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1.7.2.4 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลดาน

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กํากับดูแลดานการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคม ควรมีการติดตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

ของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อยางสม่ําเสมออยางนอยรายไตรมาส เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินงาน

ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ท้ังในระดับผลผลิต (Output) หรือเปาหมายของแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ประจําป ผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ (impact) อยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการกํากับดูแลใหมีการจัดทํารายงาน 

ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) 
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2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนัก รอยละ 10) 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) เพื่อหาประเด็นสําคัญที่กรรมการควรจะปรับปรุง

แกไข และนําไปสูการดําเนินการแกไขประเด็นสําคัญเหลานั้น ดังนั้นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

ควรจะสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่ ปญหา/อุปสรรค ขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการ  

ซ่ึงการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงคและหลักเกณฑของการประเมินตนเองที่ระบุไวอยางชัดเจน            

การดําเนินการจริง และการใชประโยชนจาก ผลการประเมินตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว (น้ําหนักรอยละ 6) 

เกณฑการพิจารณา : 

• รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามความ

เหมาะสม (หากมีคณะกรรมการมากกวา 1 ชุด ในระหวางปบัญชี 2553) และควรนําผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ  ผลการปฏิบัติงาน  และปญหาในการดําเนินงาน  แจงให ท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาและอภิปรายรวมกันอยางเปนทางการ รวมถึงกําหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแกไข

หรือแนวทางที่ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน

หรือผลการดําเนินงานขององคกรอยางมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน และนอกจากการประเมินการปฏิบัติงาน

โดยภาพรวมแลว คณะกรรมการยังสามารถประเมินผลเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่สําคัญได  

 

2.2 การสงเสริมความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกร และ 

การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดดีย่ิงขึ้น ซ่ึงรวมถึงการเตรียมการ 

และสรางความรูความเขาใจในกิจการของรัฐวิสาหกิจ ท้ังในสวนของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมและ

คณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติหนาที่ตอเนื่อง ซ่ึงการประเมินจะพิจารณาจากกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู

ความสามารถของคณะกรรมการตางๆ โดยจัดใหมี Introduction Program สําหรับกรรมการที่ไดรับ 

การแตงตั้งใหม การเขารับ การอบรม สัมมนา การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ  

โดยในการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูแกคณะกรรมการทุกทานนั้น การประเมิน จะใหความสําคัญตอสาระของ

กิจกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก เนื้อหาสาระ ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจําเปน และประโยชน 

ท่ีไดรับจากกิจกรรมนั้น รวมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถดังกลาว (น้ําหนักรอยละ 4) 

2.2.1 การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการ สําหรับกรรมการ

ใหม (น้ําหนักรอยละ 1) 

เกณฑการพิจารณา : 

• รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการ และสรางความรูความเขาใจในกิจการใหกับ

กรรมการใหม หรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในระหวางปบัญชี 2553 โดยกิจกรรมควรประกอบไปดวย 

- การแจกคูมือ เอกสารที่เกี่ยวกับองคกร เชน คูมือกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดตั้งองคกร 

รายงานประจําปรายงานการประชุมยอนหลัง และอื่นๆ เปนตน 

- การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือจัดใหมีการอบรม สัมมนา 

ปฐมนิเทศ เปนตน 

- การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 

 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีปบัญชี 2553 รัฐวิสาหกิจไมมีกรรมการที่แตงตั้งใหมจะไมมีการประเมินหัวขอดังกลาว

ขางตน และใหนําน้ําหนักไปรวมกับขอ 2.2.2 
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2.2.2 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ เปนการสง เสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการทุกทาน  

(น้ําหนักรอยละ 3) 

เกณฑการพิจารณา : 

• คณะกรรมการควรริเริ่มใหมี และเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการสงเสริมความรูความสามารถของ

คณะกรรมการ หรือเปนเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ท่ีองคกรจะนํามาใชพัฒนาองคกรหรือตอยอด

ทางธุรกิจ หรือเปนการสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการสงเสริมใหองคกร 

มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงอาจจะจัดกิจกรรมสงเสริมตางๆ ในรูปแบบของ การอบรม ดูงาน 

สัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในองคกรหรือหนวยงานภายนอก โดยในแตละกิจกรรม 

จะพิจารณาจาก 

- ความสอดคลองของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักขององคกร 

- ระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม 

- การมีสวนรวมของคณะกรรมการ หรือ จํานวนกรรมการที่เขารวมในแตละกิจกรรม 

 - การนํามาประยุกตใชกับกิจกรรม หรือ ธุรกรรม ขององคกร และประโยชนท่ีองคกรไดรับจาก 

       กิจกรรมดังกลาว เชน การตอยอดธุรกิจ การนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ หรือกลยุทธ 

       ขององคกร เปนนวัตกรรมใหมท่ีองคกรสามารถนํามาใชในอนาคต การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ 

       องคกร เปนตน 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม (ถามี) : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเหตุการณท่ีสําคัญขององคกรที่เกิดขึ้นในรอบปและสงผลกระทบ

ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีการนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผล พิจารณารายละเอียด

ขอมูล สาเหตุท่ีเกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายาม ความสําเร็จ ความคืบหนาในการเรงรัดแกไขปญหาของ

คณะกรรมการและผูบริหาร โดยอาจปรับลดคะแนนตั้งแต 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินภาพรวมของบทบาท

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได 

 

เหตุการณ ท่ีมี โอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน  เชน  เหตุการณ ท่ีสํ าคัญที่ เกิดจากความผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินคาและใหบริการ ความไมเพียงพอในการกํากับดูแล ความไมเพียงพอ 

ในระบบบริหารจัดการที่สําคัญ เชน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย การทุจริตประพฤติมิชอบของผูบริหาร พนักงาน  

ท่ีสงผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความไววางใจของ ลูกคา ประชาชน 

ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดลอม 

 

เกณฑการพิจารณา : 

• ระดับความรุนแรงของเหตุการณหรือระดับผลกระทบที่มีตอความนาเชื่อถือในการกํากับดูแลที่ดีและ

ภาพลักษณองคกรเชน มูลคา/จํานวนเงินที่องคกรไดรับความเสียหาย จํานวนลูกคาหรือประชาชน 

ท่ีไดรับผลกระทบ จํานวนพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบระดับผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ระดับ

ตําแหนงของผูบริหาร/บุคลากรผูกระทําผิด จํานวนบุคคลที่เกี่ยวของ  

• สาเหตุของปญหาเกิดจากความไมเพียงพอของระบบงานหรือกลุมบุคคล/ตัวบุคคล ความสําเร็จ  

ความคืบหนาในการแกไขปญหา ของคณะกรรมการ และผูบริหาร 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การบริหารความเสี่ยง 
หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก   : รอยละ 7 
 
หลักการ/เหตุผล 

1. เพื่อสงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดระดับที่สะทอนพัฒนาการ 

ของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแตระดับนอยมาก ไดแก การกําหนดนโยบาย/กลยุทธขององคกร 

ในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแตละ

ประเภทจนถึงระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการ 

ท่ีจะเพิ่มมูลคาใหแกรัฐวิสาหกิจได 

2. รวมถึง มีการกําหนดเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากระดับมาตรฐาน  เพื่อเปนกลไกในการผลักดันให

รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถมูลคาสูงสุดใหกับองคกรได  

3. การประเมินการบริหารความเสี่ยง  จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต 

การสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance) ผลลัพธของการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาใหการบริหาร 

ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบ 

  

วิธีการประเมิน 

1. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการองคกร หัวขอการบริหารความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจะเปนการพิจารณาจัดระดับของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจวารัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีระดับของ 

การบริหารความเสี่ยงเทาใด โดยจะผสมผสานกันระหวางสวนแรกการกําหนดเกณฑวัดในระดับขั้นบันได  

และสวนที่ 2 การกําหนดเกณฑวัดที่พิจารณาจากคะแนนถวงน้ําหนัก  ซ่ึงจะบวกกับคะแนนในสวนแรก  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนแรก วัดเปนระดับขั้นบันได โดยรัฐวิสาหกิจจะตองผานเกณฑการพิจารณายอยในระดับนั้นๆ ครบถวนทุก

เกณฑ   จึงจะไดคะแนนในระดับนั้น  หลักการในสวนนี้  คือ  ยึดการบริหารความเสี่ ยงที่ดี 

ตามองคประกอบหลักของ COSO ERM รวมถึงเกณฑการพิจารณาอื่น ท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา

สําคัญและจําเปนสําหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน 

สวนที่สอง วัดเปนเกณฑยอย ซ่ึงจะมีคะแนนถวงน้ําหนักของแตละเกณฑยอยดังกลาวอยางชัดเจน ท้ังนี้ คะแนน 

ในสวนที่สองจะพิจารณาโดยอิสระ ไมไดกําหนดเปนระดับขั้นบันได ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจ สามารถที่จะ

ดําเนินการในเกณฑสวนที่สองในขอใดกอน - หลัง ได โดยคะแนนในสวนนี้ จะเปนคะแนนรวมของ 

แตละเกณฑ 

ดังนั้น  คะแนนการบริหารความเสี่ยง  จึงเทากับคะแนนในสวนแรก บวก คะแนนในสวนที่สอง 

 

2. คณะกรรมการประเมินผลฯ กําหนดคะแนนแตละหัวขอของเกณฑการประเมินตามกรอบที่กําหนดไว  

3. คณะกรรมการประเมินผลฯ ใหคะแนนในแตละหัวขอของเกณฑการประเมินที่กําหนด โดยอาศัยขอมูลจาก

กระทรวงการคลัง กระทรวงเจาสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สตง.  บทวิเคราะหของที่ปรึกษา และ 

การพบปะและสัมภาษณคณะกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ประกอบการพิจารณาใหคะแนน โดยที่ 

บทวิเคราะหของที่ปรึกษาไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่และบุคลากรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเบื้องตนและ 

จากเอกสารอางอิงตางๆ  
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หลักเกณฑการประเมิน 

 หลักเกณฑการประเมินบริหารความเสี่ยง แบงเปน 2 สวน ไดแก คะแนนในสวนแรกที่ยึดหลักเกณฑ 

ตาม COSO ERM และคะแนนในสวนที่สอง ซ่ึงเปนเกณฑประเมินเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คะแนนในสวนแรก แบงเปนเกณฑขั้นบันไดใน 3 ระดับ ไดแก   

ระดับที่ 1  การบริหารความเสี่ยงนอยมาก ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องตน การบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ รัฐวิสาหกิจไมมีคณะทํางาน

เพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไมมีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 

 

ระดับที่ 2  การบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เปนกลยุทธระยะ

สั้น มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองคประกอบในการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดีครบถวน โดยมีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (I/L) ท่ีชัดเจนเปนระบบ และ มีคูมือการ

บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ และเผยแพรใหพนักงานทุกระดับ 

 

ระดับที่ 3  การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถวน 

ตามที่กําหนดในระดับที่ 2 และ การบริหารความเสี่ยงเปนกลยุทธหรือ การดําเนินงานที่ตอเนื่องทั้งองคกร  

มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเปาหมาย 

ในแผนงานไดครบถวน มีการกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงแยกรายปจจัยเสี่ยง กําหนดเปาหมายในเชิง

ระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยงรายไตรมาส  

มีการกําหนด risk appetite และ risk tolerance ทุกปจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

 

คะแนนในสวนที่สอง เปนเกณฑท่ีมีคะแนนถวงน้ําหนักในเกณฑดังกลาว ไดแก 

 

1. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี  

2. กลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ/การวางแผน/การลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ  

3. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงเมื่อจําเปน  

4. จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมประจําวันของทุกหนวยงานและสัมพันธกับคาตอบแทน  

6. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลคาขององคกร 

7. การบริหารความเสี่ยงเปนการสนับสนุนการบริหารเพื่อสรางสรรคมูลคาใหกับองคกร (Value Creation)  

8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 

9. Portfolio View of Risk 

10. Integrated Governance, Risk and Compliance 
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ภาคผนวก 

 

สวนที่หนึ่ง   เกณฑการพิจารณาการบริหารความเสี่ยง 

 

ระดับ 1 :  การบริหารความเสี่ยงนอยมาก 

ระดับที่ 1  การบริหารความเสี่ยงนอยมาก ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องตน การบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ รัฐวิสาหกิจไมมีคณะทํางาน

เพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไมมีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 

 

1. มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับเปนสวนใหญหรือมีการบริหารความเสี่ยงในระดับเบื้องตน 

1.1. รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาปจจัยเสี่ยงหรือการดําเนินการแกไข
ปญหาเปนการดําเนินการภายหลังจากที่เกิดเหตุการณหรือความเสียหายแลว เชน ในกรณีท่ี

รัฐวิสาหกิจ มีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ แตไมไดมีการบริหารความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนเลย  ตอเมื่อมีความเสียหาย เชน การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจาก 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐวิสาหกิจจึงเริ่มศึกษาหรือบริหารความเสี่ยงจาก 

อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 

1.2. รัฐวิสาหกิจยังไมมีการดําเนินการเบื้องตน โดยการกําหนดกระบวนการ/ดําเนินการสราง 

ความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญหรือความรูความเขาใจของการบริหารความเสี่ยงในองคกร 

ตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเทานั้น 

ซ่ึงกระบวนการสรางความรูความเขาใจดังกลาว เชน การจัดสัมมนาทั้งภายนอกและ

ภายในองคกรการจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ วารสารภายใน และเสียงตามสาย  

เปนตน 

 การฝกอบรม/ชี้แจง/ทําความเขาใจถึงพื้นฐานดานการบริหารความเสี่ยง ตองมีการให

ความรูกับผูบริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงาน (พนักงานทุกคนในกรณีท่ีเปนองคกรขนาด

เล็ก / ในกรณีองคกรขนาดใหญ ตองมีการสื่อสารและฝกอบรม/ชี้แจง/ทําความเขาใจถึง

พื้นฐานดานการบริหารความเสี่ยงสําหรับพนักงานในระดับที่เกี่ยวของในการรับผิดชอบ 

ในแตละปจจัยเสี่ยง) และมีการสื่อสารสําหรับนโยบายหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง   

 

2. แนวทางในการบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ โดยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1 รัฐวิสาหกิจยังมีองคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ท่ีไมครบถวน  

ซ่ึงองคประกอบหลักๆ ท่ีดี ไดแก  

1)  นโยบาย  วัตถุประสงค  ขอบเขตของการดํ า เนินงาน  ระยะเวลาและกิ จกรรม 

ในการดําเนินการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  

2)  การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจการขององคกร เชน ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย  ความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบี้ยความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดานสภาพคลอง หรือ ความเสี่ยง

ดานการดําเนินงาน อาจประกอบไปดวย ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ  

เปนตน  
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3)  การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท (ระดับ 

ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการ

จัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน  

4)  การกําหนดวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) 

5)  การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

2.2 รัฐวิสาหกิจไมมีการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Control) 

2.3 รัฐวิสาหกิจมีองคประกอบหลักขางตนของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถวนทั้ง  

5 องคประกอบ แตขาดการกําหนดวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่มีลําดับความเสี่ยงสูง 

2.4 การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจขาดความสอดคลองระหวางองคประกอบหลักทั้ ง 5  

องคประกอบขางตน เชน 

- มีการระบุการกําหนดวิธีการจัดการตอความเสี่ยงไมครบหรือไมตรงตามที่วิเคราะหและ

ระบุ เชน ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แตมีการจัดการตอความเสี่ยงเพียง 3 

ประเภทเทานั้น 

- การระบุถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท ไมครบหรือ 

ไมสอดคลองกับความเสี่ยงที่ระบุไว เชน ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แตมีการระบุ

ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (ระดับความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 

เพียง 3 ประเภทเทานั้น 

- การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล ไมครบหรือไมสอดคลองกับ 

ความเสี่ยงที่ระบุไว เปนตน เชน ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แตมีการจัดทํารายงาน 

การบรหิารความเสี่ยงและการประเมินผลเพียง 3 ประเภทเทานั้น  เปนตน  

 

3. รัฐวิสาหกิจไมมีคณะทํางาน หนวยงานหรือผูรับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร  

 

4. รัฐวิสาหกิจไมมีคูมือการบริหารความเสี่ยง 

 

ระดับ 2 :  การบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ 

 

ระดับที่ 2  การบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เปนกลยุทธ 

ระยะสั้น มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มีองคประกอบ 

ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถวน โดยมีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (I/L) ท่ีชัดเจนเปนระบบ และ 

มีคูมือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ และเผยแพรใหพนักงานทุกระดับ 

 

1. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเปนกลยุทธระยะสั้น 

1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธประจําปของ รัฐวิสาหกิจ 

1.2 เปาหมายในแผนบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปของรัฐวิสาหกิจ 
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1.3 การดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ตองมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติการประจําป 

ของรัฐวิสาหกิจที่เปนแผนงานปกติ (แผนงานควบคุมภายใน) ท่ีจะจัดการความเสี่ยงที่มีอยู Inherent 

Risk) ไดวามีความเหมาะสมและ/หรือมีความเพียงพอหรือไม หากมีความไมเหมาะสมและ/หรือ 

มีความไมเพียงพอ จะมีการหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผน และ

หนวยงานบริหารความเสี่ยง 

2. รัฐวิสาหกิจมีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ เพื่อรับผิดชอบและ

ติดตามในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซ่ึงโครงสรางของคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบยังเปนลักษณะ 

เฉพาะกาล(เชน คณะทํางานมีอายุการทํางานเพียง 1 ป หรือ มีการทํางานเฉพาะเรื่องเพื่อเสนอเขา

คณะกรรมการพิจารณาเปนคราวไป เปนตน) และ/หรือยังไมมีการทํางานที่เปนรูปธรรมอยางจริงจัง 

(ผลงานที่เปนรูปธรรม ไดแก ผลงานที่นอกเหนือจากการประชุม เชน การมีโครงการนํารองในการ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เปนตน)  

3. มีองคประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถวน โดยมีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (I/L) ท่ี

ชัดเจนเปนระบบ 

3.1 รัฐวิสาหกิจมีองคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถวน แตยังมีการบริหาร 

ความเสี่ยงในแตละปจจัยเสี่ยงอยู ซ่ึงองคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 

ไดแก  

1)   นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ

ดําเนินการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

2)   การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจการขององคกร เชน ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย ความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดานสภาพคลอง หรือ ความ

เสี่ยงดานการดําเนินงานอาจประกอบไปดวยความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ 

เปนตน  

3)   การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท (ระดับ 

ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และ 

มีการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน 

4)   การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด คาใชจายและผลประโยชนท่ีได และระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับไดของความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร 

5)   การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง  

โดยการระบุความเสี่ยงตองระบุความเสี่ยงครบทุกดาน (เชน ความเสี่ยงทั้ง 4 ดานตามที่

กระทรวงการคลังระบุ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดานการ

ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยง

จากเหตุการณภายนอก (Event Risk) เปนตน หรือ ความเสี่ยง 4 ดานที่แบงออกเปน 

Strategic Risk /Operational Risk/ Financial Risk แ ล ะ  Compliance Risk  

(S-O-F-C) 
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3.2 การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงดังกลาวเปนการดําเนินงานเฉพาะสวนหรือฝายไมใชในระดับ

องคกร และ/หรือไมครบถวนตามที่ระบุและวิเคราะหไว หรือรัฐวิสาหกิจไมมีการจัดทํา Risk 

Map (การแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงในแตละสวนขององคกร เพื่อแสดงผลกระทบของ

ความเสี่ยงที่มีตอกันในแตละฝาย เพื่อสะทอนถึงภาพรวมความเสี่ยงขององคกร ซ่ึงตัวอยาง 

Risk Map แสดงหนา 31) โดยระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแตละดาน รวมถึงมีการวิเคราะห

ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทราบถึงตนเหตุของการเกิดความเสี่ยงนั้นๆ  

3.3 รัฐวิสาหกิจ โดยมีการวิเคราะหระดับความรุนแรง (I/L) ท่ีชัดเจนเปนระบบ ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจ 

จะตองใชฐานขอมูลในอดีต หรือการคาดการณในอนาคตเพื่อประกอบกับการกําหนดระดับ

ความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยง โดยตองสัมพันธกับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องคกร

สามารถรับได (Risk Boundary)  

 

4. รัฐวิสาหกิจมีการจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยง และเผยแพรใหกับพนักงานทุกระดับ 

คูมือการบริหารความเสี่ยงที่ดี  ควรประกอบไปดวย 

1. โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร (หนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหาร 

ความเสี่ยง / ระบบการติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง) 

2. นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการดําเนินการ 

รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

3. การระบุความเสี่ยง เปนการพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ

ขององคกร เชน ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดานสภาพคลอง หรือ ความเสี่ยง 

ดานการดําเนินงานอาจประกอบไปดวยความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ เปนตน  

4. การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท (ระดับ 

ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลําดับ

ความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน 

5.  การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด คาใชจายและผลประโยชน ท่ีได และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ไดของความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร 

6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง   

รวมถึงคูมือการบริหารความเสี่ยงดังกลาวตองมีการเผยแพรใหกับพนักงานทุกระดับผานชองทาง 

ท่ีเหมาะสม  โดย รัฐวิสาหกิจ จะตองมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความเขาใจของผูบริหารและพนักงาน

ในคูมือดังกลาว หากผลสํารวจถึงความเขาใจในคูมือต่ํากวาที่ รัฐวิสาหกิจ ท่ีประมาณการไว รัฐวิสาหกิจ  

ตองดําเนินการปรับปรุงในจุดที่ตองการแกไขอยางเรงดวน  และเผยแพรใหมในชวงปท่ีประเมิน 
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ระดับ 3 : การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ 

1. มีการดําเนินงานครบถวนตามที่กําหนดในระดับที่ 2   

2. การบริหารความเสี่ยงเปนกลยุทธหรือการดําเนินงานที่ตอเนื่องทั้งองคกร 

2.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของ รัฐวิสาหกิจ 

2.2 เปาหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถายทอดลงถึงระดับฝาย และสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุ

ในแผนปฏิบัติการประจําปในแตละฝายงานของ รัฐวิสาหกิจ 

3. มีคณะทํางาน/กอง/งาน/ฝายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเปาหมาย 

ในแผนงานไดครบถวน 

3.1  รัฐวิสาหกิจมีหนวยงาน/คณะทํางานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีบุคลากร 

ท่ีมีคุณสมบัติ และความรูความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (เชน สามารถทบทวน

ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน สามารถกําหนดการควบคุม 

ท่ีตองการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได และสามารถประเมิน

ความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากไดมีการจัดการในปจจุบันแลว เปนตน ) และมีการทํางานที่เปน

รูปธรรมอยางจริงจัง (เชน มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผล 

การบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนตน) 

3.2  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของกลุมบุคคลตางๆ ท่ีมีสวนรวมดานการบริหาร 

ความเสี่ยงขององคกร 

3.3  มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/คณะทํางานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงประจําป และแผนการปฏิบัติงานดังกลาวผานการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง เชน 

แผนการฝกอบรมหรือสรางความรูความเขาใจหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ตามกําหนด เปนตน และสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานนั้นไดครบถวน 

4. มีการกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงแยกรายปจจัยเสี่ยง กําหนดเปาหมายในเชิงระดับความรุนแรง 

ท่ีคาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยงรายไตรมาส 

4.1  มีการกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงแยกรายปจจัยเสี่ยง โดยใชฐานขอมูลในอดีต หรือ การ

คาดการณในอนาคตเพื่อประกอบกับการกําหนดระดับความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยง โดยตอง

สัมพันธกับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถรับได (Risk Boundary) 

4.2  กําหนดเปาหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปจจัยเสี่ยงได  โดยเปนเปาหมาย  

ณ สิ้นปบัญชี พรอมทั้งเปาหมายที่คาดหวังในเชิงระดับความรุนแรงตองสามารถอธิบายไดโดยใช

ฐานขอมูลและการวิเคราะหเชนเดียวกัน 

4.3  สามารถรายงานระดับความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเปาหมายที่คาดหวัง 

พรอมวิเคราะหถึงปญหา/อุปสรรค และแนวทางทีจะบรรลุถึงเปาหมาย  

5. มีการกําหนด risk appetite และ risk tolerance ทุกปจจัยเสี่ยง 

 5.1 องคกรมีการกําหนดความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดในลักษณะของระดับที่เปนเปาหมาย (คาเดียว) 

หรือชวง (Risk Appetite) และการกําหนดชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดนั้น 

(Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance ตองแสดงใหเห็นถึงความ

เชื่อมโยง/ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคขององคกรไดอยางชัดเจน (Business 

Objective) และคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
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 5.2 จาก Business Objective รัฐวิสาหกิจ ควรมีการถายทอด Risk Appetite/Risk Tolerance  

โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกปจจัยเสี่ยงโดยสามารถระบุไดวาเปน Strategic Risk/Operational 

Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) 

 5.3 Risk Appetite ตองสอดคลองกับเปาหมายขององคกรประจําปบัญชีท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจําป 

หรอื คา “ระดับ 3” ในบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน แลวแตคาใดสูงกวา 

 5.4 Risk Tolerance ตองสอดคลองกับระดับขององคกรที่ยอมใหเบี่ยงเบนไดท่ีระบุในแผนปฏิบัติการ

ประจําป หากไมมีระบุ ตองเปนคา Risk Tolerance ท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

หรือ ผลตางของคาเกณฑวัด “ระดับ 3” ในบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน แลวแต

คาใดต่ํากวา 

6. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

6.1 การบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาถึงนโยบาย/กลยุทธ/เปาหมาย/แผนงาน/โครงการตางๆ  

ของรัฐวิสาหกิจ โดยกลยุทธในแผนการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธกับกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ 

และมีการทบทวนกลยุทธการบริหารความเสี่ยง ในชวงเวลาที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนประจําป เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร และ 

เพื่อสรางความมั่นใจถึงการบรรลุเปาหมายองคกร โดยการใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

6.2 การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเปนการดําเนินงานในระดับองคกร โดยมีการพิจารณาถึง

ความสัมพันธของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกร โดย Risk 

Map ขององคกร จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปบัญชี 2552  

6.2.1 การกําหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปจจัยเสี่ยง และสามารถกําหนดระดับความรุนแรง 

ของแตละสาเหตุในทุกปจจัยเสี่ยง โดยผานกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner รวมกับ

ฝายบริหารความเสี่ยง 

6.2.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกร และความสัมพันธของสาเหตุ 

โดยผานกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner รวมกับฝายบริหารความเสี่ยง 

6.2.3 การวิเคราะหผลกระทบระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกร และผลกระทบของสาเหตุ  

โดยมีการวิเคราะหผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใชเชิงปริมาณระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับ

องคกร และผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใชเชิงปริมาณของสาเหตุ โดยผานกระบวนการ

พิจารณาจาก Risk Owner รวมกับฝายบริหารความเสี่ยง 

6.2.4 การนํา Risk Map ไปใชในการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการบริหาร 

ความเสี่ยง โดยมีการบริหารถึงปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุหลัก และมีการกลาวถึงปจจัยเสี่ยง 

ท่ีมีระดับความรุนแรงสูง และสงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงดังกลาว รวมถึงมีการประเมินถึง

ความสําเร็จของเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงหลัก วาเปนผลมาจาก 

การบริหารปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุ หรือการบริหารปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง 

6.2.5 การสรางความเขาใจในเรื่อง Risk Map ใหกับบุคลากรในองคกร โดย Risk Owner  

มีสวนรวมในการจัดทํา Risk Map และยอมรับในการรวมกันจัดทําแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงในกลุมความเสี่ยงที่มีความสัมพันธกัน รวมถึงบุคลากรในองคกร รับรูและเขาใจ

เรื่อง Risk Map   
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สวนที่สอง เกณฑเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 

1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 

1.1 ฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดใหมีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาน IT และ ITG โดยมี CIO ของ 

รัฐวิสาหกิจ เปนประธาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน รวมถึงดําเนินการประชุมทุกเดือน 

หรือ มีการประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญของระบบสารสนเทศขององคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร  

1.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝายบริหารใชประโยชนจาก IT เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการมอบขอสังเกตตอแผนงาน / โครงการที่สราง

มูลคาเพิ่มใหกับ รัฐวิสาหกิจ 

 

การสรางมูลคาเพิ่ม  หมายรวมถึง 

 การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในดานการเงินโดยการเพิ่มขึ้นของรายไดและควบคุมคาใชจาย

ตามเปาหมายที่กําหนด เปนตน  

 การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการทางดานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยการใหบริการ 

ท่ีรวดเร็ว หรือ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุด เชน One Stop Service เปนตน 

 การสรางความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติตามและ 

การบริหารสัญญา  

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและติดตาม  

การจัดการกระบวนการปองกันความเสียหาย การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแกฝายตรวจสอบดานการจัดการที่ดี

ทางดาน  IT 

1.4 มีระบบการจัดการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของ

งานหลักๆ ทุกดาน โดยควรมีการวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อให 

ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาธุรกิจจะไมมีปญหาในสถานการณฉุกเฉินตางๆ อยางเปนรูปธรรม เปนตน  

โดย BCM มีวัตถุประสงคเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ดวยการจัดการที่ดี (ดาน IT, IT 

Related และ Non-IT จากสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ) มีการฝกซอมตามแผนสํารองฉุกเฉินที่ครอบคลุม

งานทุกประเภทที่สําคัญจากการวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) ครบถวนตาม

แผนงานที่กําหนด และไมพบขอผิดพลาดหรือขอที่ตองปรับปรุง  หรือ หากมีขอผิดพลาดหรือตองปรับปรุง องคกร

สามารถดําเนินการแกไข และฝกซอมใหมจนสามารถลดความผิดพลาดดังกลาวลงได 

1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดใหมีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธทางดาน IT ของรัฐวิสาหกิจ เชน การ

จัดตั้งคณะอนุกรรมการการกําหนดกลยุทธทางดาน IT (IT Strategy Committee) เปนตน Committee โดยอยาง

นอยมี CIO ของ รัฐวิสาหกิจ เปนประธาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน รวมถึงดําเนินการ

ประชุมทุกเดือน หรือ มีการประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญของระบบสารสนเทศขององคกร 

1.6 ฝายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอยางสม่ําเสมอ ท้ังทางดานการเงินและ

มิใชการเงิน เชน อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนทางดาน IT และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการและระบบการทํางาน เปนตน โดยมีวาระเขาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการประเมินศักยภาพของ

ระบบสารสนเทศขององคกร โดยเปรียบเทียบทั้งเปาหมายที่เปนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ และมีการเสนอ

กลยุทธหรือการดําเนินงานเพิ่มเติมสําหรับกรณีท่ีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายมากกวาระดับที่องคกร

ยอมรับได รวมถึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีขอสังเกตเพิ่มเติมถึงการนําเสนอการประเมินศักยภาพของระบบ

สารสนเทศขององคกร และหากมีกรณีท่ีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายมากกวาระดับที่องคกรยอมรับได 

จะตองมีแผนงานที่ชัดเจนรองรับ 
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1.7 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดใหมีกระบวนการสรางความมั่นใจถึงความสมดุลระหวางผลตอบแทน

จากการลงทุนและการจัดการดาน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวาระเขาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

ถึงการลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร โดยเปรียบเทียบทั้งในเชิงตนทุน และผลประโยชน

ท้ังทางดานการเงินและ มิใชการเงินอยางชัดเจน และกําหนดเปนวาระประชุมอยางตอเนื่อง หากมีกรณีดังกลาว 

1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสรางเกณฑวัดคุณภาพงานและผลสําเร็จของกลยุทธหรือนโยบาย

และการจัดการดาน IT ตามที่กําหนดไว  เชน กลยุทธหรือนโยบายดาน IT ในการสนับสนุนใหองคกร 

มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น กลยุทธหรือนโยบายดาน IT ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

องคกร เปนตน โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการทบทวนเกณฑวัดของการประเมินศักยภาพของระบบ

สารสนเทศขององคกร โดยเปรียบเทียบทั้งเปาหมายที่เปนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ซ่ึงใชขอมูลประกอบ

อยางเพียงพอทั้งขอมูลภายในองคกร และขอมูลเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน/ธุรกิจใกลเคียงกัน 

1.9 รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการตามแผน ISO 27001 ในกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไดครบถวน และ

ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

 

2. มีกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ/การวางแผน/การลงทุน โดยตอง

ผานกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางครบถวน และนําเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอนุมัติ และ 

มีมาตรการ/หลักการที่ชัดเจน ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ/ผูบริหารสูงสุด ในการวางแผน/การลงทุน  

โดยใชองคประกอบในการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนในการตัดสินใจวางแผน/การลงทุน 

 

3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอและทําการปรับปรุงเมื่อจําเปน เชน ควรมีการ

ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีท่ีผลการบริหาร 

ความเสี่ยงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีการดําเนินการไดครบถวนทั้ง 3 ประการไดแก   

- การกําหนดนโยบาย โครงสราง และความรับผิดชอบ 

- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคลองกับประเด็นปญหา/อุปสรรคที่ผานมา 

- พัฒนาอบรม และสื่อสารใหทุกคนเขาใจตรงกัน 

 

4. จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เชน จรรยาบรรณ และผูบริหารรับฟง 

การทวงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เชน การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ  

และความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง เปนตน  โดยพิจารณาเพิ่มเติมถึงความสําเร็จของแผนงาน/

โครงการ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการสํารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของชองทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกําหนด

ชองทางที่เหมาะสม และมีการทบทวนความเพียงพอของชองทางดังกลาวโดยฝายงานที่รับผิดชอบและใชชองทาง 

ท่ีมีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง จากการสํารวจผูมีสวนเกี่ยวของอยางทั่วถึงท้ังองคกร เพื่อสามารถระบุ

ชองทางและทบทวนความเพียงพอของชองทางที่เหมาะสม 

4.2 ประสิทธิผลของการใชชองทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยตองสามารถประเมิน

ประสิทธิผลของแตละชองทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงได และมีแผนงานที่ชัดเจนในการสงเสริม 

การใชชองทางดังกลาว โดยเฉพาะชองทางที่เปนลักษณะ face to face เชน ผูบริหารพบพนักงานเพื่อแถลง

นโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เปนตน และสามารถดําเนินการตามแผนงานที่ชัดเจนในการสงเสริม

การใชชองทางเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเนนการใชชองทางที่มีประสิทธิผลสูงสุด และทําการ

สรุปประสิทธิผลในการใชชองทางดังกลาว 
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4.3 การสํารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร มีการสํารวจทัศนคติของ

พนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร และสามารถสรุปผลการสํารวจเสนอผูบริหารในสายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ มีแผนงานในการปรับปรุงจากขอสังเกตที่ไดจากการสํารวจ รวมถึงผลการสํารวจตองดีขึ้น 

จากปท่ีผานมา หรือ จากผลการสํารวจครั้งกอน แลวแตวาครั้งใดเปนครั้งลาสุด 

 

5. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่มมูลคาฯ (Value Enhancement) 

5.1 ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปครบถวน โดยทุกฝายงานมีการปฏิบัติตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยงประจําปครบทุกแผนงานหรือกิจกรรมที่กําหนด ท้ังนี้ รวมถึงแผนงานที่เพิ่มเติมระหวางป ในกรณีท่ีมี

การปรับแผนการบริหารความเสี่ยง หรือเพิ่มเติมแผนการบริหารความเสี่ยง และมีการประชุมรวมกันระหวาง Risk 

Owner และฝายบริหารความเสี่ยงถึงการติดตามประเมินผลความคืบหนาของแผนงานดังกลาว 

5.2  มีการวิเคราะห/บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงิน ท้ังการแสวงหารายได  

การวิเคราะห กําหนดนโยบายและเปาหมายทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเติบโตทางการเงิน 

(Growth, Return) หรือการควบคุม/บริหารตนทุนและ/หรือคาใชจายที่ตองเชื่อมโยงกับการวิเคราะหและ 

บริหาร ความเสี่ยง หรือการที่รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห/บริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไมใชการเงิน 

เชน การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาด 

เปนตน โดยตองจัดทํา Value Driver เพื่อแสดงถึงการที่องคกรจะมุงสูการบรรลุเปาหมายทางการเงินได/ไมใช

การเงิน  และทําการระบุปจจัยเสี่ยงรวมถึงบริหารความเสี่ยงตาม Value Driver ท่ีกําหนด 

รวมถึงการที่องคกรมีการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อเปนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางสรรค

มูลคาขององคกร (Value Creation) โดยการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อสรางความมั่นใจถึงการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู (Learning Organization) ซ่ึงจะสงเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสรางสรรคของบุคลากร 

รวมถึงการสงเสริมและสรางบรรยากาศเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรคขององคกร เชนเดียวกัน  

โดยสามารถเทียบเคียงไดกับหลักการองคกรแหงการเรียนรู 5 ประการของ Peter Senge รวมถึงสามารถประเมิน

ระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงดังกลาวได 

หลักการองคกรแหงการเรียนรู 5 ประการของ Peter Senge ประกอบดวย 

1. Systems Thinking  กระบวนการคิด/วางแผน/จัดการที่เปนระบบ 

2. Personal Mastery  การสรางวินัยของบุคคล 

3. Mental Models  การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคคล 

4. Building shared vision  การมีวิสัยทัศนรวมกัน 

5. Team learning  การเรียนรูของกลุม/ฝาย/ทีม 

5.3 มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงสุด อยางตอเนื่อง (ตามที่ระบุ/

กําหนดไวในคูมือการบริหารความเสี่ยง) โดยมีการบรรจุวาระรายงานความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกเหนือจากการบรรจุในวาระการประชุมแลว สามารถ

แสดงไดถึงประสิทธิผลของการใชชองทางอื่นเพื่อสื่อสารถึงความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงขององคกรตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และ รัฐวิสาหกิจ ใชชองทางดังกลาวไดจริงในการสื่อสาร 

การสื่อสารภายใน ควรจะสื่อถึงเรื่องดังตอไปนี้อยางมีประสิทธิผล 

• ความสําคัญและความจําเปนของการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่มีประสิทธิผล 

• วัตถุประสงคขององคกร 

• ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และชวงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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• การใชภาษาเดียวกันในเรื่องความเสี่ยง 

• บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนําองคประกอบตางๆ ของ 

การบริหารความเสี่ยงขององคกรมาใช 

 

 นอกจากความจําเปนที่ตองมีการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองคกรแลว ยังจําเปนที่จะตองมีการสื่อสาร

ภายนอกที่เหมาะสมดวย ดวยชองทางการสื่อสารภายนอกที่เปดตอกลุมผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะการเปดชองทาง 

การสื่อสารเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดกับชวงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk 

Appetite และ Risk Tolerance) นั้น มีความสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับองคกรที่ตองเชื่อมโยงกับองคกรอื่น ซ่ึงการสื่อสาร

ตอกลุมผูมีสวนไดเสีย จะตองใหสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของกลุมบุคคลนั้นๆ 

 

6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมประจําวันของทุกหนวยงาน และเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ            

การพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือความดีความชอบ    

6.1 แผนงานในการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคลองกับ Performance Evaluation ขององคกร 

รัฐวิสาหกิจ โดยมีแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจ

ในการประเมินผูบริหารแตละระดับอยางชัดเจน และสามารถดําเนินการไดจริงในการเชื่อมโยงผลการประเมิน

เฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผูบริหารแตละระดับอยางชัดเจน โดย

แผนงานดังกลาว ผานความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด และคณะกรรมการ 

6.2 มีแผนงานในการประเมินผลการดําเนินงานของแตละบุคคลหรือสายงานในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ 

ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เชน ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แตละบุคคลหรือสายงานมีตอองคกร และการวัดระดับของ

ความเสี่ยงที่บุคคลหรือสายงานนั้นเปนผูรับผิดชอบ วาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผลเพียงใด โดย

ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร โดยมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรลงสูระดับสายงาน 

โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของปจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรมที่สายงาน 

ตองสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝายงาน/สายงานที่องคกรตองมีการจัดทํา Risk Profile ของแตละ 

สายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจในแตละขั้นกับ Risk Profile ของฝายงานในแตละระดับที่สามารถลดระดับ 

ความรุนแรงลงไดครบถวน 

6.3 มีการกําหนดเปาหมายรวมกันในแตละหนวยงานเพื่อนําไปสูการบริหารความเสี่ยงขององคกร

โดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง โดยรัฐวิสาหกิจตองแสดงถึงการถายทอด (Deploy) 

เปาหมายของตัวชี้วัดองคกรลงสูสายงานตางๆ รวมถึงมีการถายทอด Risk Appetite ระดับองคกรลงสูสายงาน

ตางๆ ดวยเชนกัน รวมถึงเปาหมายดังกลาวตองผานความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด และคณะกรรมการ 

 

7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสรางสรรคมูลคาใหกับองคกร (Value Creation)  

ซ่ึงมูลคา (Value) ขององคกรอาจพิจารณาไดจาก Value ท่ีรัฐวิสาหกิจระบุไว  

7.1 องคกรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ” การที่องคกรสามารถพลิกผัน

เหตุการณ/วิกฤติใหเปนโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสงผลใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน โดยที่ “โอกาสของธุรกิจ”  

อาจพิจารณาจากการวิ เคราะห “SWOT” ขององคกร โดยมีการระบุเหตุการณ ท่ี เปนโอกาสของธุรกิจ  

ซ่ึงมีความสัมพันธกับการระบุ Opportunity ใน SWOT ขององคกร และไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยเสี่ยงของ

เหตุการณดังกลาว และนํามาเขากระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถทําใหระดับความรุนแรงของปจจัย

เสี่ยงดังกลาวลดลง โดยตองสะทอนถึงการที่ระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่เปนโอกาสลดลง ดวยการวิเคราะห



การบริหารจัดการองคกร ประจําป 2553 
(เอกสารประกอบ) 

 

 
                                                                        

                     บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด                                                                        28   
 

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ไดมีการบริหารความเสี่ยงแลว รวมถึงเสนอ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่ออนุมัติ 

7.2 การที่องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางความมั่นใจถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) ซ่ึงจะสงเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสรางสรรคของบุคลากร รวมถึง 

การสงเสริมและสรางบรรยากาศเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรคขององคกร เชนเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ 

ไดทําการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงทีสงผลในการที่สรางความมั่นใจถึงการเปนองคกร 

แหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยสามารถเทียบเคียงไดกับหลักการองคกรแหงการเรียนรู 5 ประการ

ของ Peter Senge  และไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกลาวครบถวน และระดับความรุนแรงของ 

ความเสี่ยงทีสงผลในการที่สรางความมั่นใจถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ลดลง 

ไดตามเปาหมายที่กําหนด 

 

8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 

8.1 การดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจ สามารถดําเนินงานตามกิจกรรม 

ในแผนบริหารความเสี่ยงไดครบถวนและดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

8.2 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององคกร โดยพิจารณาเฉพาะความเสี่ยง

ท่ีมีระดับความเสียหายอยูในชวงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาส

ของการเกิดความเสี่ยง) แตอยางไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จะตองครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถ 

ระบุไดวาเปน Strategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk  (S-O-F-C) 

8.3 ในกรณีท่ีมี Risk Appetite รายปจจัยเสี่ยง ท่ีระบุเปาหมายเชิงปริมาณในป 2552 รัฐวิสาหกิจตอง

สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงดังกลาว แลวมีผลลัพธเปนไปตามเปาหมายของ Risk Appetite /ดีกวา

เปาหมายของ Risk Appetite ท่ีกําหนด ผลลัพธเชิงปริมาณของปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับ 

Risk Appetite แลว ดีกวาเปาหมายที่ Risk Appetite ไดกําหนดไวครบทุกปจจัยเสี่ยง หรือ หากไมเปนไปตาม Risk 

Appetite ตองอยูในชวง Risk Tolerance ท่ีเหมาะสมของปจจัยเสี่ยงนั้นๆ 

 

 9. Portfolio View of Risk 

9.1 มีการจัดทําแบบจําลองที่เหมาะสม/นําแบบจําลองดังกลาวไปใชในการบริหารความเสี่ยง 

ในภาพรวม  เพื่อสะทอนถึงชวงเบี่ยงเบนที่ยังอยูในวิสัยที่องคกรสามารถจัดการได 

9.2 มีการวิเคราะหเพิ่มเติมในกรณีท่ีปจจัยเสี่ยงมากกวา 1 ปจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพรอมกัน  ดังนั้น ระดับ

ความเสี่ยงสูงสุด และชวงเบี่ยงเบนสูงสุดในภาพรวมขององคกรยังอยูในวิสัยที่สามารถจดัการไดหรือไม   

 

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

10.1 คณะกรรมการตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ GRC เพื่อที่จะสามารถ

จัดใหมีระบบความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

10.2  คณะกรรมการตองกําหนดนโยบายและกลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจน 

เปนลายลักษณอักษร  มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ และตอง

สรางความมั่นใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงที่สําคัญทุกประเภท 
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10.3  คณะกรรมการไดมีการสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดถึงการที่  รัฐวิสาหกิจ ไดมีการ

วิเคราะหถึงเหตุการณท่ีจะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงไดเกิดขึ้น และมีการสรางกระบวนการเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจไดถึงการที่  รัฐวิสาหกิจ ไดมีกระบวนการระบุปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยงที่เกี่ยวของกับการที่จะทําให

องคกรไมบรรลุเปาหมายในดาน GRC 

10.4  คณะกรรมการไดมีการสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดถึงการที่รัฐวิสาหกิจ ไดกําหนด

มาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด 

ความเสี่ยงเหลานั้น 

10.5 คณะกรรมการไดมีการสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดถึงการที่  รัฐวิสาหกิจ ไดแจงให

พนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 

10.6  คณะกรรมการไดมีการสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดถึงการที่  รัฐวิสาหกิจ มีการติดตาม 

วาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 

10.7 คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยรับรูถึงระดับความมีประสิทธิผลของ 

การบริหารความเสี่ยงที่ฝายบริหารไดจัดใหมีขึ้นในองคกร  ตระหนักและใหความเห็นชอบกับระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร  สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององคกรและพิจารณาเปรียบเทียบ

กับระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได  และรับทราบถึงความเสี่ยงที่สําคัญๆ  และพิจารณาวา 

ฝายบริหารไดมีการตอบสนองตอความเสี่ยงอยางเหมาะสมหรือไม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 : การควบคุมภายใน 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก  : รอยละ 4 

 

คําจํากัดความ : 

 การประเมินการควบคุมภายในโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการองคกรดานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในพิจารณาจาก 1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง     

3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การติดตามผลและการประเมินผล  

 

การปรับคาเกณฑวัด : 

ชวงการปรับคาเกณฑวัดเทากับ -/+ 1 ระดับ ตอเกณฑวัด 1 ระดับ โดยกําหนดคาเกณฑวัดของ

การควบคุมภายใน ดังนี้  

   

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

 

เหตุผล : 

การควบคุมภายใน 

        เพื่อสงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่กําหนดขึ้นมา 

เพื่อฝายบริหารใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายในอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึง ดูแลรักษาทรัพยสิน ปองกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองคกร กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  

ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ       

การดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ 

• ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

• คําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   

• การควบคุมภายใน : วิธีการปองกันความเสียหายและลดความสูญเสีย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   

• การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission หรือ COSO 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

กําหนดตามหลักเกณฑการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก  1. สภาพแวดลอมของการควบคุม        

2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การติดตามผลและ

การประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) (น้ําหนัก รอยละ 34) ผูกํากับดูแลฝายบริหาร 

และบุคลากรภายในองคกรควรสรางบรรยากาศของการควบคุม เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุม

ภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ     

และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไว ซ่ึง

สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี ประกอบดวย 

1.1  ระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับขององคกร โดยพิจารณาจากการจัดทําขอกําหนดดานจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน 

และการสื่อสารขอกําหนดดานจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงานภายในองคกรรับทราบ
1
 

นอกจากนี้ มีการจัดทําแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการแจงใหพนักงาน

ภายในองคกรรับทราบ และการกําหนดขอหามของฝายบริหารและพนักงานมิใหปฏิบัติตนในลักษณะที่

กอใหเกิดความขัดแยงผลประโยชนกับองคกรอยางเปนลายลักษณอักษร
2
 เปนตน รวมทั้งการระบุชอง

ทางการรับขอรองเรียน การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ การกําหนดระยะเวลาในการตอบสนองขอ

รองเรียน การสรุปและจัดทํารายงานบทวิเคราะห เสนอผูบริหาร 

1.2 การจัดโครงสรางองคกรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธระหวางหนวยงาน

ภายในองคกรที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคลองกับขนาดและการดําเนินงานขององคกร ซ่ึง            

การประเมินโครงสรางองคกรนี้จะมุงเนนที่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยตรง  

เชน โครงสรางของสํานักตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระ
2
 เปนตน 

1.3 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากการจัดทําคูมือมอบหมายอํานาจหนาที่

ระหวางคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงขององคกร โดยมีการระบุอยางชัดเจน ถึงอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของสวนงานที่มีความสําคัญ เปนตน การทําหลักฐานเอกสารอางอิง โดย

ระบบงานใดที่มีความสําคัญจําเปน ควรมีจัดทําหลักฐานเปนเอกสาร หรือ หนังสือไว เชน การจัดทํา

คูมือ/โครงสรางการควบคุมภายใน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวใหสมบูรณเพียงพอของการ

ปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งพิจารณาจากการแบงแยกหนาที่งานของหนวยงานหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัติ

หนาที่ทุกขั้นตอนของงานที่เสี่ยงตอความเสียหาย มีระบบการควบคุมและการสอบทานการ

มอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

(Check & Balance) การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจอนุมัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและ

การสื่อสารใหพนักงานภายในองคกรทราบ รวมทั้งมีระบบการติดตามงานระหวางผูบริหารระดับสูง

และระดับปฏิบัติการ  

1.4 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร พิจารณาจาก การกําหนดใหมีเอกสารกําหนด   

ลักษณะงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับสวนงานที่สําคัญ เชน งานที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง     

งานที่เกี่ยวของกับดานการเงินและบัญชี เปนตน รวมทั้งการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เชน การอบรม Control Self Assessment เปนตน 

                                                 
1
 ประเมินในหัวขอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2
 ประเมินในหัวขอการตรวจสอบภายใน 
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1.5 นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร
3
 พิจารณาจาก การกําหนดใหมีนโยบายและแนวทาง           

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การฝกอบรมและ     

การพัฒนาบุคลากรการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยการประเมินนโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุงเนน 

ท่ีเกี่ยวของการควบคุมภายในโดยตรง เชน สวนที่เกี่ยวของกับสํานักตรวจสอบภายใน เปนตน 

1.6 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

คณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน พิจารณาจาก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลใหฝายบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในและมีการทบทวน

ระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน

รายงานทางการเงินเพื่อสรางความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในหรือความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากล การเปดเผยรายงานกิจกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ การกําหนดผูรับผิดชอบ 

ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน การมอบขอสังเกต ขอเสนอแนะ หรือ

มอบนโยบายอันเปนประโยชน ตอระบบการควบคุมภายในขององคกร 

     

2.  การประเมินความเสี่ยง
4
 (Risk Assessment) ผูบริหารควรดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง โดย          

การประเมินความเสี่ยงระดับองคกรและระดับกิจกรรม ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ

ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย 

• การระบุปจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)   

• การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

• การจัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (น้ําหนัก รอยละ 42) ผูบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ        

ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมภายใน

เบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามี

ความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน ซ่ึงการพิจารณาประกอบดวย 

3.1 การอนุมัติ พิจารณาจาก การกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจในการอนุมัติใหชัดเจนเปน         

ลายลักษณอักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารใหพนักงานภายในองคกรรับทราบ  

3.2 การสอบทานงาน พิจารณาจาก การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน      

ท่ีมิใชการเงิน และการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดแกการสอบทานการกระทํา            

ท่ีเปนไปตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับขององคกร รวมถึงกรณีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดย   

เปนการสอบทานจากผูบริหารแตละระดับขององคกร  

 

 

                                                 
3
 ประเมินในหัวชอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4
 ประเมินในหัวขอการบริหารความเสี่ยง 
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3.3 การดูแลปองกันทรัพยสิน พิจารณาจาก การที่องคกรดูแล รักษา ปองกันทรัพยสินที่มีความเสี่ยงสูง 

ระบบที่สําคัญ และขอมูลสารสนเทศขององคกร โดยจํากัดการเขาถึงทรัพยสินที่มีความเสี่ยงสูง         

การดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ เปนตน รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด พิจารณา

จาก การเปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพยสินกับทรัพยสินที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชี

กับทะเบียนคุม เปนตน   

3.4  การทําเอกสารอางอิง พิจารณาจาก การจัดทําหลักฐานเปนเอกสาร หรือ หนังสือ สําหรับระบบงาน

ท่ีมีความสําคัญ เปนตน  

3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศ พิจารณาจากการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน         

เปนตน 

4.   สารสนเทศและการสื่อสาร 
5
 (Information and Communications) ผูบริหารควรใหจัดมีสารสนเทศ

อยางเพียงพอ และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก          

หนวยรับตรวจ ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ประกอบดวย 

4.1 สารสนเทศ พิจารณาระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานมิใชการเงิน (Non-financial Information System)  

4.2 การมีระบบการจัดการฐานขอมูล เพื่อนํามาใชประโยชนในการทํางาน โดยคุณสมบัติของขอมูล    

ควรมี เนื้ อหาที่ จํา เปนตอการตัดสินใจอยู ในรูปแบบที่ เข าใจงาย  มีความถูกตองสมบูรณ                      

มีความเปนปจจุบัน ความทันกาล และความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ  

4.3 มีสารสนเทศที่เปนสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงสิ่งขาดตกบกพรอง               

จากการปฏิบัตงิานที่เกิดขึ้น  

4.4 การจัดระบบสื่อสารใหเชื่อมโยงกัน (Integrated) นั้นสามารถใหสารสนเทศสงถึงผูท่ีควรไดรับหรือ  

มีไวพรอมอยางทันกาล  

4.5 การสื่อสารที่ดี เปนการสื่อสารสองทาง เชน การสื่อสารขอมูลทั้งจากระดับบนลงลาง หรือ  จากลาง  

ขึ้นบน การจัดสัมมนาระหวางผูบริหารและพนักงานประจําป การจัดใหมี Intranet เพื่อถาม-ตอบ

ภายในองคกร เปนตน  

 

5.  การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) (น้ําหนัก รอยละ 24) ผูบริหารควรจัดใหมี        

การติดตามประเมินผล (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผล

เปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ 

เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดําเนินงานไปอยาง  มีประสิทธิผล 

ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับ การปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและ

ทันเวลา และการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบดวย 

5.1 การประเมินผลเปนรายครั้ง
 
(Separate Evaluation) พิจารณาการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

(Control Self - Assessment) ครบทั่ วทั้ งองคกร  พรอมทั้ งมีการบูรณาการกับการบริหาร 

ความเสี่ยงอยางเปนระบบ และมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ความถี่ในการติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงาน และความสําเร็จในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ/รายงานแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. 3 รวมทั้งการจัดสงรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ 

ขอ 6 แก สตง. เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

                                                 
5
  ประเมินในหัวขอการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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5.2 การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดย         

ผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณา                     

การจัดทํารายงานแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด และมีการประเมิน IA ครบทั่วทั้งองคกร และ 

มีการติดตามขอเสนอแนะ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4  : การตรวจสอบภายใน 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

 

คําจํากัดความ : 

การประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผล 

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการองคกรดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ตามหลักเกณฑการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในพิจารณาจาก 1. บทบาทและความรับผิดชอบหนวยงานตรวจสอบภายใน         

2. ความเปนอิสระ 3. ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และ

ผูสอบบัญชี 4. ความสัมพันธของหนวยตรวจสอบภายในกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอื่น 

5. บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม 6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 7. การวางแผน

ในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 8. การรายงานและการปดการตรวจสอบ 9. ความมั่นใจ 

ในคุณภาพ และ 10. การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

 

การปรับคาเกณฑวัด :  

ชวงการปรับคาเกณฑวัดเทากับ -/+ 1 ระดับ ตอเกณฑวัด 1 ระดับ โดยกําหนดคาเกณฑวัดของ 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้  

   

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

เหตุผล : 

เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเขาใจในงานตรวจสอบภายในวาเปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหาร โดยเฉพาะ 

การชวยติดตามงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนกลไกที่สําคัญประการหนึ่ ง 

ในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและฝายบริหารจะตองเขาใจบทบาทและใชประโยชนจาก

หนวยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในยังเปนหนวยงานหลักที่จะชวย

คณะกรรมการตรวจสอบภายในใหปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย  

ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจพัฒนางานและหนวยงานตรวจสอบ

ภายในบนพื้นฐานของหลักการที่พึงประเมิน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีความเขาใจในบทบาท และประโยชนของ

องคกรที่ไดจากหนวยตรวจสอบภายใน และเพื่อชวยใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การประ เมินการตรวจสอบภายในอาศั ยแนวทางและหลักการของคู มื อการปฏิบั ติ ง าน 

การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนน 

การประเมินตามแนวปฏิบัติหลัก ซ่ึงประกอบดวย แนวทางปฏิบัติดานองคกรและแนวทางปฏิบัติ 

ดานการปฏิบัติงานเปนหลัก 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

 

การตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก รอยละ 100) 

    1.   บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก รอยละ 8) บทบาทและความรับผิดชอบ

ของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหวัตถุประสงค อํานาจ และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน

กําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตร ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานและหลักการที่กําหนดไวในคูมือการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กฎบัตรจะตองนําเสนอตอหัวหนารัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา

กอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ และทําการเผยแพรสราง

การยอมรับ ประกอบดวย 

1.1    การจัดทํากฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี้ : มีการจัดทํากฎบัตรที่กําหนดวัตถุประสงค อํานาจ และความรับผิดชอบของหนวย

ตรวจสอบภายในไวเปนลายลักษณอักษรโดยมีรายละเอียดครบถวนทั้ง 10 ขอ และ มีการนําเสนอ 

กฎบัตรตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ ควรมีการสอบทาน  

กฎบัตรอยางนอยปละครั้ง และมีการแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของรับทราบ 

1.2    บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 

มีบทบาทในการตรวจสอบที่มุงเนนการตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบ

ตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ โดยใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีมี

สาระสําคัญตอสภาพแวดลอมของความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และมีความรับผิดชอบในการชวยปองกัน

การทุจริต โดยการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ควรมีบทบาทในการใหบริการ ใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ และมีสวนรวมใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความรูกับผูท่ีไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและ

การบริหารการควบคุม รวมทั้งแนวปฏิบัติท่ีดี และควรขอความเห็นจากหนวยงานที่ไดรับการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและนําความเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

1.3    ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในตอองคกรหรือหนวยงานอื่น (ประเมินเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือบริษัทที่เกี่ยวของกัน หรือบริษัทรวม) โดยประเด็นในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิของผูตรวจสอบภายในในการ

ขอขอมูล เพื่อใชในการปฏิบัติงานจากองคกรหรือหนวยงานอื่น มีการบันทึกการตัดสินใจในการลงมือ

ปฏิบัติงาน และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบสรุปความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและไดรับการ

อนุมัติจากผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2.    ความเปนอิสระ (น้ําหนัก รอยละ 8) กิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมที่มีความอิสระ และผูตรวจ

สอบภายในตองมีความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ความเปน

อิสระหมายถึง การที่สามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นโดยไมไดอยูภายใตอิทธิพลหรือเง่ือนไขที่

ลดทอนความเปนกลาง ซ่ึงเง่ือนไขเหลานั้นจะตองถูกจัดการทั้งในระดับผูตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในและองคกร ประกอบดวย 
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2.1   ระดับความเปนอิสระและความรับผิดชอบ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด 

        ดังตอไปนี้ : 

• โครงสรางองคกรที่มีความเปนอิสระ : หัวหนารัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญ 

ในความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิผล โดยที่หนวยตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเทาระดับฝาย และหัวหนาหนวย

ตรวจสอบภายในจะตองมีสถานภาพสูงพออยางนอยเทียบเทากับหัวหนาของหนวยงานสําคัญอื่นๆ 

ในองคกร โดยมีระดับตั้งแตผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป อีกทั้งหัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายในรายงานตรงตอทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจในการดําเนินงานของ

หนวยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้หัวหนาหนวยตรวจสอบภายสามารถเขาพบกับหัวหนา

รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบไดบอยครั้ง หรือสามารถสื่อสาร

กันอยางไมเปนทางการ 

• ความเปนอิสระเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน : ผูตรวจสอบภายในตองไมไดรับ           

การมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอ่ืนที่ไมใชงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหนวย

ตรวจสอบภายในควรมีการสับเปลี่ยนผูตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีการปฏิบัติงาน

ตองใชเวลานานหลายป เพื่อใหเกิดความเปนอิสระ และเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน  

• การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน : มีนโยบายอยางละเอียดและไดดําเนินการ 

ตามนโยบายเกี่ยวกับการเปดเผยหรือการดําเนินการเพื่อปองกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบที่มีตอ

ความเปนอิสระหรือเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแยงทางผลประโยชนของผูตรวจสอบภายใน 

ท่ีอาจเกิดขึ้น (รวมถึงในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน) ทุกครั้งที่มี

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

3.    ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และผูสอบบัญชี 

(น้ําหนัก รอยละ 8) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการ

กํากับดูแลใหรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ ใหรัฐวิสาหกิจมีระบบ การควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการโดยการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน

และการหารือรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวของอื่นๆ ประกอบดวย 

3.1    ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และ 

ผูสอบบัญชี  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ :  

• บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอหนวยตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 3-5 ป แผนการตรวจสอบประจําปแผนการสรรหาและ

ฝกอบรมบุคลากรดานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหนวย

ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรหนวยตรวจสอบภายในและ

พิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย  การกําหนดคาตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนา

หนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานรวมกันกับฝายบริหาร : คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญฝายบริหารเขารวม

ประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ  
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•  การติดตามการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี : มีการหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึง

ขอตรวจพบและขอเสนอแนะ  

 

4.   ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอ่ืน (น้ําหนัก รอยละ 8) หัวหนาหนวย

ตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในรวมกับผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร 

หนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบขององคกรกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให

มั่นใจวาแผนการตรวจสอบภายในและการดําเนินการตางๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 

4.1     รูปแบบในการติดตอประสานงานระหวางหนวยตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชีและองคกร

กํากับดูแล โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : หนวยตรวจสอบภายใน 

ไดใหความสนใจในผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบอื่นหรือองคกรกํากับดูแลที่มาปฏิบัติงาน 

ในรัฐวิสาหกิจเปนอยางยิ่ง เพื่อใหมั่นใจวาผูตรวจสอบอื่นหรือองคกรกํากับดูแลมีความเขาใจ

เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบอื่นหรือองคกร

กํากับดูแลทุกไตรมาส มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ซํ้าซอนกันกับผูตรวจสอบและ

องคกรกํากับดูแล และมีการติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และขอสังเกตของ 

ผูตรวจสอบอื่นอยางครบถวน 

4.2    ความเหมาะสมของการทํางานรวมกับฝายบริหาร โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดังตอไปนี้ : มีกลยุทธหรือแผนการตรวจสอบมุงเนนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ 

ฝายบริหารโดยในการจัดทํากลยุทธหรือแผนการตรวจสอบไดมีการขอความเห็นจากฝายบริหาร 

และฝายบริหารมีความเชื่อมั่นในความเปนอิสระ และความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

และขอคําแนะนําปรึกษาจากหนวยตรวจสอบภายในอยูเสมอ 

  

5.   บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม (น้ําหนัก รอยละ 8) หนวยตรวจสอบภายในควรมีจํานวนผู

ตรวจสอบภายใน ระดับของเจาหนาที่ คุณสมบัติและประสบการณในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและ

มาตรฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ 

และดวยความระมัดระวังรอบคอบ ประกอบดวย 

5.1     ระดับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดังตอไปนี้ : หนวยตรวจสอบภายในโดยภาพรวมประกอบดวยบุคลากรที่มีทักษะ

หลากหลาย ไดแก การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร  การควบคุมทางการ

บัญชีและการบริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ ความรูทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มนุษยสัมพันธและ

การติดตอสื่อสาร ความรูทางดานคอมพิวเตอร ความเปนผูนํา มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในทักษะ

ดานอื่นที่จําเปนตอองคกร มีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและการฝกอบรมอยางตอเนื่องและ

พนักงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะใหมๆ ท้ังจากหลักสูตรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือ

จากภายนอก  โดยฝายบริหารไดขอคําแนะนําปรึกษาจากหนวยตรวจสอบภายในเปนประจํา

เกี่ยวกับประเด็นที่ไมใชการตรวจสอบ และกลยุทธการตรวจสอบกําหนดทรัพยากรและทักษะที่

จําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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5.2    การสรรหาและรักษาบุคลากรดานการตรวจสอบภายในที่มีความรูความสามารถ โดยประเด็น

ในการประเมิน พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการโอนยายเจาหนาที่ท่ีมีความรูความสามารถ

จากหนวยงานอื่นในองคกรเขามาปฏิบัติงานในชวงเวลาสั้นๆ หรือปานกลาง พรอมทั้งไดรับการ

อบรมอยางละเอียด การโอนยายบุคลากรไดรับการสนับสนุนจากหัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหาร

ระดับสูง โดยใหหนวยตรวจสอบภายในเปนที่ปรึกษาภายในขององคกร และการสรรหาบุคลากร

แสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนหนึ่งจะตองมีประสบการณดานการปฏิบัติงานมากกวาการตรวจสอบ 

หรือการบัญชี 

5.3    การพัฒนาและการฝกอบรมดานการตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดังตอไปนี้ : มีแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายในกําหนดประเด็น

เกี่ยวกับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรตามแนวทางของ Core Competency และ Functional 

Competency ไวอยางนอย 40 ชั่วโมง ตอคนตอป และอบรมไดตามแผนอยางครบถวน รวมทั้ง 

ไดรับงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถของผูตรวจสอบ

ภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการกระตุนและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในเขารวม 

ในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของจัดขึ้นเปนประจํา นอกจากนี้มีการ

สนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ในการเปน Certified Internal Auditor (CIA) หรือ 

ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ โดยพนักงานหนวยตรวจสอบภายในควรไดรับ

ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอยางนอย รอยละ 40 ของจํานวนพนักงานเฉลี่ยของหนวยตรวจสอบ

ภายใน 

 

6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว (น้ําหนัก รอยละ 12)  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจํา 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําปตามความเสี่ยง

ของรัฐวิสาหกิจและเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยแผนการตรวจสอบนี้ 

ตองระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และความประหยัด เกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล ประกอบดวย 

6.1  การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 

: แผนเชิงกลยุทธการตรวจสอบภายในสอดคลองกับวัตถุประสงค และความเสี่ยงที่สําคัญของ

รัฐวิสาหกิจและแผนของรัฐวิสาหกิจ  โดยมีกําหนดในระยะยาว เชน ระยะ 4-5 ป แผนเชิงกลยุทธได

กําหนดบทบาทในการเปนผูประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้ งการตรวจสอบ 

เพื่อใหความเชื่อมั่นวารัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล 

ท่ีมีประสิทธิผลทําใหบรรลุวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจได ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ

คอมพิวเตอรไดกําหนดขึ้นไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความเสี่ยงและการพิจารณา

ความตองการของฝายบริหาร และฝายบริหารไดใหความเห็นในการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

เชิงกลยุทธ 
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6.2   การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี้ :แผนการตรวจสอบภายในกําหนดขึ้นตามความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและ 

การควบคุมตามลักษณะของกิจกรรมในขั้นตอนของการวางแผน หนวยตรวจสอบภายในติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจอยูตลอดเวลา และประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู

ตลอดเวลา ความเสี่ยงสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร มีการหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝายบริหาร

และเปรียบเทียบกับผลการประเมินของฝายบริหาร มีการจัดทําแผน/แนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน และมีการจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อใชในการจัดสรรทรัพยากร

การตรวจสอบ รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

7. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ําหนัก รอยละ 12) แผนการตรวจสอบใน

รายละเอียดของแตละกิจกรรมตรวจสอบควรจัดทําขึ้นและหารือกับผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ        

ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการรวบรวม วิเคราะห แปลความหมาย และ

บันทึกขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

7.1   การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ โดย

ประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการจัดทําแผนการตรวจสอบใน

รายละเอียดทั้งในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนของรัฐวิสาหกิจ มีการสอบทานและ/หรือ

จัดทําทางเดินของงาน (Flow Chart) และการประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานที่สําคัญ แผนการ

ตรวจสอบภายในในรายละเอียดไดกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยกําหนดเกี่ยวกับ 

ขอบเขต วัตถุประสงค ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (โดยจะตองกําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนของ

การปฏิบัติงาน (Mandays)) บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูบริหารหนวยรับตรวจที่

เกี่ยวของ และรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบในรายละเอียดไดมีการหารือกับผูท่ี

เกี่ยวของหลักหรือผูบริหารสายงานกอนเริ่มปฏิบัติ มีการรายงานผูท่ีเกี่ยวของหลักหรือผูบริหารสาย

งานในการปฏิบัติงานตามความจําเปน และความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละ

รัฐวิสาหกิจ และวัตถุประสงคในการตรวจสอบสะทอนมากจากผลการประเมินความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล 

7.2   แนวทางการตรวจสอบกําหนดขึ้นเพื่อชวยในการหา และบันทึกขอมูลเอกสารหลักฐานตางๆ 

และนําไปใชใน การสรุปผลการตรวจสอบ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี้ : แนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

รวมทั้งการปฏิบัติงาน ในการใหคําแนะนําปรึกษา มีการจัดทําแนวทางในการดําเนินการเพื่อให

ความเห็นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่พบจาก

การตรวจสอบกับผูท่ีเกี่ยวของหลักหรือผูบริหารสายงาน และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

มีการพิจารณาความเสี่ยงในการใหคําแนะนําปรึกษาดานอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

และการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

7.3 การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี้ :  มีการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะครบถวน มีการจัดทํารายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามขอเสนอแนะเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความเห็นของหนวย

รับตรวจเกี่ยวกับขอตรวจพบจากการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
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8. การรายงานและการปดการตรวจสอบ (น้ําหนัก รอยละ 12) ผูตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสาร

ผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และทันเวลา ประกอบดวย 

8.1  การรายงานและการปดการตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้  :  

• การรายงานผลการตรวจสอบ : จัดทํารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐานซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยอยางนอยมีการระบุวัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจ 

บทคัดยอ และรายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ และนําเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของ เชน หัวหนารัฐวิสาหกิจ 

ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารหนวยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน  

• การปดการตรวจสอบ : จัดใหมีการประชุมปดการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นและคําชี้แจงจาก

ผูรับผิดชอบหลักและผูท่ีเกี่ยวของ พรอมทั้งแผนการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

8.2  การรายงานตอผูบริหารหนวยรับตรวจ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา รายละเอียด

ดังตอไปนี้ : รายงานตอผูบริหารหนวยรับตรวจอยางละเอียดและทันเวลาภายใน 1 สัปดาห โดย

รายละเอียดในรายงานประกอบดวยบทคัดยอสําหรับผูบริหาร ขอเสนอแนะ ขอตรวจพบ ปญหา 

ผลกระทบและความเสี่ยง ความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับขอตรวจพบ และแผนในการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข ระดับความสําคัญของผลการตรวจสอบ และการจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะ  

การประเมินสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการควบคุมโดยรวม ความเห็นของผูบริหารสายงานตอ 

ผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 

8.3  การรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจ โดยประเด็นในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการรายงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจน เชน ไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง เปนตน โดยรายละเอียดในรายงาน

ประกอบดวย การเปรียบเทียบความคืบหนาของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ  

สรุปผลการตรวจสอบที่ดําเนินการระหวางงวดที่รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญ   

ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน / การกํากับดูแลในรายงานครั้งกอนที่ยังไมไดแกไข สรุปประเด็น

ท่ียังหาขอยุติกับฝายบริหารไมได ประเด็นที่หนวยตรวจสอบภายในจะดําเนินการในอนาคต และ 

การวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการสอบทานงบการเงิน

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9. ความมั่นใจในคุณภาพ (น้ําหนัก รอยละ 9) งานตรวจสอบภายในควรไดรับการควบคุมในทุกระดับของ

การปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอยางตอเนื่องและเปนไปตามที่กําหนดไว

ในมาตรฐานประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจประกอบดวย 

9.1  การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางเปน

ทางการ โดยกําหนดระยะเวลาหรือความถี่ไวชัดเจน และรับความเห็นของผูรับการตรวจเกี่ยวกับผล

การปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่องตามความเห็นของผูรับการตรวจ  มีการนําความเห็นของผูรับการตรวจ ท่ีมีความสัมพันธกับ

ภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยตรวจสอบภายใน เชน การใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ทันเวลา 

การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ความพึงพอใจของผูรับการตรวจ มาประกอบการวัดผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดใหมีการสอบทาน

คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน กําหนดใหมีการประเมินจากบุคคลภายนอกอยางสม่ําเสมอ 

อยางนอย ทุกๆ 5 ป 
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9.2  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้          

มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงอยางนอยครอบคลุมถึง บทบาทและ 

ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบทานงาน แนวทางในการบันทึกและจัดเก็บ

เอกสาร การรายงาน  การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ การฝกอบรม การวัดผลงาน และดัชนี

วัดผลงาน มีการสอบทานคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง คูมือการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดรับการสอบทาน/ปรับปรุง และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

10. การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ (น้ําหนัก รอยละ 15)           

ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

ประกอบดวย 

10.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี้ : ผูตรวจสอบภายในตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และ มีแนวทาง 

การปฏิบัติหนาที่ ท่ีชัดเจนที่อธิบายและแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

พึงปฏิบัติ  มีกระบวนการเปดเผยการกระทําผิดหรือละเลย ท่ีกอใหเกิดขอผิดพลาด ความไมมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย 

รวมท้ังมีการเสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไปตามความเหมาะสม  มีการพิจารณาและ

บันทึกงานที่ จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบและปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางที่ถูกตอง อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เกี่ยวของและเชื่อถือไดเพื่อใชประกอบ

ผลการตรวจสอบ มีการเปดเผยขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผย 

อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวา 

เปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 : การบริหารจัดการสารสนเทศ 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก  : รอยละ 6 

 

คําจํากัดความ : 

 การประเมินการบริหารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ตามหลักเกณฑประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ พิจารณาจาก 1. การประเมินแผนแมบทสารสนเทศ 

(IT Master Plan) และ 2. การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยคะแนนเบื้องตนจากการประเมิน

ของสวนที่ 2 จะนํามาคูณกับตัวคูณ (Multiplier) เพื่อใหไดคะแนนประเมินสุดทายที่สะทอนตามคุณภาพของ

แผนแมบทฯ 

ท้ังนี้ สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินดานการบริหารจัดการสารสนเทศประจําปบัญชี 2552  

นอยกวาระดับ 3.0000 ใหพิจารณาเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการสารสนเทศใหดีขึ้น 

(Improvement)  

นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดใหมีการพิจารณาเรื่อง

การสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE หากไมสามารถดําเนินการสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE ใหครบถวน

และทันตามกําหนดเวลาจะถูกหักคะแนนจากผลประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศแตไมเกิน 1.0000 

ท้ังนี้การหักคะแนนดังกลาวเปนไปตามเกณฑของ สคร. ซ่ึงทาง สคร. จะแจงผลการพิจารณาใหทริสทราบ 

เพื่อหักคะแนน 

สรุปกระบวนการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศดังแผนภาพ  
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การปรับคาเกณฑวัด :  

• ชวงการปรับคาเกณฑวัดเทากับ -/+ 1 ระดับ ตอเกณฑวัด 1 ระดับ โดยกําหนดคาเกณฑวัดของ

การบริหารจัดการสารสนเทศ  ดังนี้  

   

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

เหตุผล : 

เพื่อผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีทิศทางดานการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของรัฐวิสาหกิจและรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 

 

วิธีกําหนดคาเกณฑวัด :  

กําหนดตามหลักเกณฑประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 1. การประเมิน

แผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) และ 2.การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

  

การประเมินการบริหารการจัดการสารสนเทศ 

1. การพิจารณาแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) (น้ําหนัก รอยละ 10) 

   1.1 การตอบสนองตอความตองการขององคกรและนโยบาย(น้ําหนัก รอยละ 6.5)  

   1.2 องคประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (น้ําหนัก รอยละ 3.5) 

หมายเหตุ : กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไมมีการทบทวนแผนแมบทสารสนเทศอยางชัดเจน จะถูกหักคะแนนรอยละ 20 จาก

คะแนนประเมินผลสุดทาย (ยกเวนรัฐวิสาหกิจที่เขาระบบประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ในป 2553  

เปนปแรก) 

 

สวนที่ 2 

2. การบริหารการจัดการสารสนเทศ (น้ําหนัก รอยละ 90) ประกอบดวยประเด็นพิจารณาดังตอไปนี้ 

   2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

2.1.1 ระบบ MIS / EIS ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริหาร (น้ําหนัก รอยละ 4) 

2.1.2 ระบบการเก็บขอมูลเพื่อชวยในการติดตามหรือวัดผลการดําเนินงานขององคกร (น้ําหนัก รอยละ 3) 

2.1.3 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย (น้ําหนัก รอยละ 3) 

   2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

2.2.1 ระบบสารสนเทศทีส่นับสนนุการเก็บขอมูลพื้นฐานที่ใชในการบริหารและจัดการความเสี่ยง (น้ําหนัก รอยละ 5) 

2.2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการวิเคราะหระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่เกิด / 

Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจงใหทราบถึงเหตุการณหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซ่ึงมี

ผลกระทบรุนแรงตอองคกร) (น้ําหนัก รอยละ 5) 

2.2.3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance Implementation)  

(น้ําหนัก รอยละ 10)  
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   2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

2.3.1 การนําระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการควบคุมภายในและตรวจสอบ

ภายในเพื่อสรางความมั่นใจไดวารัฐวิสาหกิจปฏิบัติไดตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ  ตลอดจน

ความถูกตองของขอมูลดานบัญชีและการเงิน (น้ําหนัก รอยละ 4) 

2.3.2 ระบบที่ชวยการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อสรางความมั่นใจไดวาระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย

และขอมูลมีความถูกตอง (Computer Audit) (น้ําหนัก รอยละ 4) 

2.3.3 การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลักดานสารสนเทศที่มีมูลคาสูงและมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคกรอยางมีนัยสําคัญ (น้ําหนัก รอยละ 2) 

   2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลดาน Competency ของบุคลากรทุกตําแหนงท่ีองคกร

ตองการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู (Competency Inventory) (น้ําหนัก รอยละ 5) 

2.4.2 การยกระดับความรูและความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการดาน

เทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองคกร (น้ําหนัก รอยละ 5) 

2.4.3 การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในองคกรใหเขาใจและรองรับระบบสารสนเทศ  

ท่ีองคกรมีอยู (น้ําหนัก รอยละ 5) 

   2.5  ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอความตองการผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร และ

ประชาชน รวมถึงนโยบายตางๆ ของรัฐบาล 

2.5.1 การลดขั้นตอนและการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร และ

ประชาชน (น้ําหนัก รอยละ 10) 

2.5.2 ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของภายนอกองคกรได (น้ําหนัก รอยละ 3) 

2.5.3  การดําเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายตาง ๆ ท่ีจําเปนจะตองนําระบบสารสนเทศเขามาชวย 

เชน การปดบัญชีรายไตรมาส เปนตน (น้ําหนัก รอยละ 3) 

2.5.4 การเปดเผยขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตอยางเหมาะสม (น้ําหนัก รอยละ 4) 

   2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร 

2.6.1 การลดขั้นตอนและการอํานวยความสะดวกแกพนักงานและผูรับบริการภายในองคกร (น้ําหนัก รอยละ 3) 

2.6.2 การนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือตนทุนการใหบริการ (น้ําหนัก รอยละ 5) 

2.6.3 ระบบ Back Office ท่ีสามารถ Share ขอมูลระหวางหนวยงานอื่นภายในองคกรได (น้ําหนักรอยละ 2) 

2.6.4 การนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

(น้ําหนัก รอยละ 5) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก  : รอยละ 6 

 

คําจํากัดความ : 

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการประเมินผลดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามหลักเกณฑประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก 1. การมีนโยบายและกลยุทธ                

ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 

และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) และ 3. การมีโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนระบบ             

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

การปรับคาเกณฑวัด :  

ชวงการปรับคาเกณฑวัดเทากับ -/+ 1 ระดับ ตอเกณฑวัด 1 ระดับ โดยกําหนดคาเกณฑวัดของ      

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ดังนี้  

   

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

 

เหตุผล : 

1. เพื่อผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐานและมีทิศทาง 

การพัฒนาที่ถูกตอง โดยใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเปนกลไกที่จะขับเคลื่อนใหรัฐวิสาหกิจสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยากรบุคคล และสามารถดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจที่กําหนดไว ดังนั้น ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจะตองมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ และจะตองประกอบดวย

องคประกอบตางๆ 

2. เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดรับกับทิศทาง       

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงควรจะประกอบดวยนโยบายตางๆ เชน 

นโยบายดานโครงสรางการบริหาร และโครงสรางองคกรที่สอดรับกับโครงสรางธุรกิจ นโยบาย เกี่ยวกับ

ผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล นโยบายดานอัตรากําลัง และการบริหารอัตรากําลัง และอื่นๆ 

  

วิธีกําหนดคาเกณฑวัด :  

กําหนดหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก 1. การมีนโยบายและกลยุทธ 

ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Management) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) และ 3. การมีโครงสราง

พื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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หลักเกณฑการประเมิน ประกอบดวย 3 หลักเกณฑ คือ 

 

1.  การมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก รอยละ 20) 

• การจัดทํานโยบายและและกลยุทธของรัฐวิสาหกิจในดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล             

โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท้ังกระบวนการการจัดทํา การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก 

(SWOT) การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (HR Strategy map) ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ    

ดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเชิงปริมาณ (Quantitative) ไดแก 

การมีนโยบายและกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลพื้นฐานที่มีเนื้อหาที่ครบถวนเหมาะสม เชน นโยบาย

ดานโครงสรางการบริหาร  นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล นโยบาย

ดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

องคความรู (Knowledge Management) หรือองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) และ

อ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาความสําเร็จของการนํานโยบายและกลยุทธดังกลาวไปปฏิบัติ โดยมี

กระบวนการเผยแพร กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  เปนตน  

 

2.  การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และระบบในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (น้ําหนัก รอยละ 40) ประกอบดวย  

• ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) 

2.1  การสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง (น้ําหนัก รอยละ 10) พิจารณาจากโครงสรางงานและ 

กลุมของงาน กระบวนการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะหคุณลักษณะ และ 

ความตองการของงาน (Job analysis and Job description) องคประกอบของคําบรรยายลักษณะ

งาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตรากําลัง กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช

หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา การบริหารจัดการอัตรากําลังท่ี

พิจารณาจากอุปสงค อุปทานของอัตรากําลังขององคกร (Demand and Supply) การวิเคราะห

ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) การวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) หรือ

การศึกษาเวลาทํางาน (Time and Motion study) การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร (Retention) 

เปนตน 

2.2  การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน  (น้ําหนัก รอยละ 10) พิจารณาจากกระบวนการ

วิเคราะหและการประเมินคางาน (Job Valuation) การมีโครงสรางผลตอบแทนที่สอดคลองกับ 

คางาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล 

สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพที่เปนธรรมกับพนักงาน เปนตน 

2.3  การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน (น้ําหนัก รอยละ 10) พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินผลการดําเนินงาน เชน การกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ (Key Performance Indicator: KPI) 

การกําหนดแบบประเมินผลรายบุคคล การนําสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายตําแหนง 

(Competency) มาใชในการประเมินผล เปนตน อีกทั้งพิจารณาองคกรประกอบของเครื่องมือ

ประเมินผลการดําเนินงาน วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล 

การดําเนินงาน องคกรประกอบของเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน กระบวนการติดตามผล

การดําเนินงาน และการใชประโยชนจากการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของพนักงาน เปนตน  
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• ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) 

2.4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก รอยละ 10) พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต        

การวิเคราะหสมรรถนะหลัก สมรรถนะรายตําแหนง (Core/Managerial/Functional Competency) 

จนถึงการวางแผนการฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจและภาวะการแขงขัน การวิเคราะหความตองการฝกอบรม (Training Needs Assessment) 

การจัดทําแผนฝกอบรมรายตําแหนง (Training Roadmap) สําหรับบุคลากรแตละตําแหนง การจัดทํา

การประเมินผลการฝกอบรม การพัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path system) 

การจัดทําแผน     สืบทอดตําแหนง (Succession plan) การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับ 

การวางแผนการพัฒนาศักยภาพ การวิเคราะหความคุมคาในการฝกอบรม (Return on 

Investment in Training) การใชประโยชนจาก ROI in Training ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาปรับปรุง

แผนการฝกอบรม การวิเคราะห ศึกษา กระบวนการจัดทําแผนงานดาน KM หรือ LO ท่ีเหมาะสม

กับองคกร โดยมีแผนงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต 

มีฐานขอมูลและระบบจัดเก็บองคความรูท่ีเปนมาตรฐาน มีการแบงปนทักษะในหนวยงานหรือ 

ขามหนวยงาน มีการสื่อสารสองทางระหวางผูทํางานและหัวหนางาน มีการสรางนวัตกรรม 

ในสภาพการทํางาน และมีการถายโอนความรูจากผูท่ีเกษียณอายุหรือผูท่ีลาออก เปนตน 

       

 3.  การมีโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น้ําหนัก รอยละ 40) 

พิจารณาในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก  

3.1 ชองทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ กระบวนการสื่อสารกับพนักงาน (น้ําหนัก รอยละ 8) 

พิจารณาจากกระบวนการการสื่อสารและแรงงานสัมพันธภายในองคกร ชองทางการสื่อสาร 

ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือระบบในการสื่อสารกับพนักงาน และการทบทวน 

ความจําเปนในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ เปนตน 

3.2  หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (น้ําหนัก รอยละ 8) พิจารณาจากการจัดทํา Code of 

Conduct การกําหนดกฎ ระเบียบ ท่ีสอดคลอง มีกิจกรรมสงเสริม ชองทางในการรับฟงขอรองเรียน

ตางๆ ในกรณีท่ีมีผูไดรับความไมเปนธรรม การใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุน

ระบบตรวจสอบ   ขององคกรเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest: COI) 

การสงเสริมใหระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล (HR Governance) เปนตน 

3.3 ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก รอยละ 8) พิจารณาจากมีการจัดเก็บ

หรือพัฒนาฐานขอมูลดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบสารสนเทศและ

พัฒนาการของระบบขอมูล และการนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดทํารายงาน หรือ       

บทวิเคราะหเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการในระดับตางๆ เชน ระดับการปฏิบัติงาน 

(Administrative tasks) ระดับการจัดการภายในองคกร (Internal process) ระดับกลยุทธองคกร 

(Strategic planning) เปนตน  

3.4  ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอม (น้ําหนัก รอยละ 6) พิจารณาจากการใหสําคัญ          

ตอความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององคกรและในภาพยอยระดับพนักงาน การจัดทําแผนงาน

ดานความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ท้ังในภาวะปกติ และการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย 

เพื่อรองรับภัยพิบัติ โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ การสรางความตระหนัก ตลอดจนการจัดใหมี

กิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจ และมีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม  

เปนตน  
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3.5  การเพิ่มศักยภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก รอยละ 10) พิจารณาจาก

ประสิทธิภาพของฝายทรัพยากรบุคคลหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของดานทรัพยากรบุคคล  

การดําเนินงานเชิงรุกและการปรับบทบาทของฝายทรัพยากรบุคคลในการเปนหุนสวนกลยุทธ 

(Strategic partner) ของ หนวยงานในองคกร โดยการมีขอมูลแสดงสถานะและปญหาทางดาน

ทรัพยากรบุคคลของแตละหนวยงาน ประกอบการวิเคราะหความตองการของแตละหนวยงาน 

ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ แผนงานในการใหคําแนะนําปญหาของแตละหนวยงาน การติดตอ

รวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรเพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช

ระบบทรัพยากรบุคคลเปนเครื่องมือเพื่อการบรรลุผลทางกลยุทธ เปนตน  
 

วิธีที่ใชในการประเมิน - Evaluation Methodology (F/SIR) 

 รูปแบบ (Form) พิจารณาจากการมีกลยุทธ กระบวนการ เครื่องมือ ท่ีมีความเพียงพอ และสอดคลอง

ตอการดําเนินงานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร 

 เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากกลยุทธ กระบวนการ เครื่องมือ ดานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององคกรเกิดจากการสังเคราะหและการวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ 

 การดําเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากกลยุทธ กระบวนการ เครื่องมือ ไดถูกนํามาใช 

ไดอยางครบถวน  

 ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธท่ีไดตามเปาหมาย และ/หรือดีกวาปท่ีผานมา และ/

หรือดีกวาคูเทียบในอุตสาหกรรม โดยผลผลิต/ผลลัพธดังกลาว ตองสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยง 

จากกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หัวขอที่มีการเพิ่มเติมจากหลักเกณฑการประเมินผลในป 2552 มี 4 ประเด็นหลัก ไดแก  

 1. Competency กับกระบวนการสรรหา 

 2  การสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู 

 3. การวิเคราะหความคุมคาในการฝกอบรม 

   4. ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 


