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กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 เห็นชอบให้มีการนาระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจมาใช้ เพื่อมุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สูงขึ้น และได้
กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อทาหน้าที่เจรจาและจัดทาบันทึก
ข้อตกลงประเมิน ผลการดาเนิ น งานรั ฐ วิส าหกิจกับ แต่ล ะรัฐ วิส าหกิ จ ประเมินผลการดาเนินงานของ
รัฐวิส าหกิจ และรายงานผลต่อ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงระบบประเมินผลฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลฯ โดย
กาหนดให้มีการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสร้างระบบการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มี
รัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร จานวน 21 แห่ง
หลักกำร
รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุผลการ
ดาเนินงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพสาหรับอนาคต โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การดาเนินการและ/
หรื อกระบวนการหลั กซึ่งเป็ น พื้น ฐานของการดาเนินงานของรัฐ วิส าหกิจที่ถูกนามาประเมินผลฯ นั้น
ประกอบด้วย
เกณฑ์วัดผลกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
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โดยในการประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร จะอาศัยหลักการดังต่อไปนี้
1. ในแต่ ล ะเกณฑ์ วั ด ซึ่ ง ได้ แ ก่ บทบาทของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ การบริ ห าร
ความเสี่ ย ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลนั้น จะประเมินโดยพิจารณาใน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ระบบหรือกระบวนการที่มีอยู่
1.2 การปฏิบัติจริง
1.3 ผลลัพธ์ที่ปรากฏ
2. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ
ด้วยกัน และเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)
3. ในบางประเด็นจะไม่พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจ แต่จะพิจารณา
จากปั จจั ยเฉพาะของรั ฐวิ สาหกิ จนั้ นๆ เช่ น ความจ าเป็ นขององค์ กร สภาพธุ รกิ จ การด าเนิ นการตาม
นโยบาย ฯลฯ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
แนวทางการดาเนินการสาหรับเกณฑ์วัดด้านการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นดังนี้
คณะอนุกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ 3)
พิจารณาเกณฑ์ประเมินข้อ 3

แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑ์วัดด้านการบริหาร
จัดการองค์กร โดย PAC สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณากาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของเกณฑ์วัดที่ 1 (การดาเนินงานตามนโยบาย) และ
เกณฑ์วัดที่ 2 (ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ) ณ ต้นปี

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

รัฐวิสาหกิจนาเสนอและ
รายงานสรุป ณ สิ้นปี
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หลักเกณฑ์กำรประเมินผลฯ
1. กำรกำหนดนำหนัก
ในการก าหนดน้ าหนั ก ในการประเมิ น ผลฯ ด้ า นการบ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ทั้ง 6 หัวข้อ ได้กาหนดน้าหนักในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
หัวข้อกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมภายใน
4. การตรวจสอบภายใน
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
รวม

นำหนัก (ร้อยละ)
6
7
4
6
6
6
35

2. วิธีกำรประเมิน
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยข้อมูล
จากกระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
บทวิ เ คราะห์ ข องที่ ป รึ ก ษา และการพบปะและสั ม ภาษณ์ ค ณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประกอบการพิจ ารณาให้ คะแนน โดยที่บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาได้จากการสั มภาษณ์เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ
สาหรับการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 6 หัวข้อที่ได้กล่าวมานั้น
ได้กาหนดหลั กเกณฑ์การประเมินผลฯ ในลั กษณะเปรียบเทียบการดาเนินงานของรัฐ วิส าหกิจกับหลั ก
ปฏิบัติทั่วไปที่ได้รับการยอมรับหรือ Best Practices เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ สร้างกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีและเป็นมาตรฐานขึ้นในองค์กร โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่มุ่งเน้น
การประเมินในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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บทบำทของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ
หลักกำรและเหตุผล
1. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นในเรื่องการกากับดูแลที่ดี (Good
Corporate Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ ค รบถ้ ว นและมี
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ในการกาหนดให้มี
ทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นใจในความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ ระบบการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกากับ ควบคุม ดูแล ติดตามผล
การดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
3. เพื่อให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบ
ต่างๆและคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเข้ารับการอบรม
สัมมนา ดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปรับปรุง
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อจากัดต่างๆ รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
โดยใช้วิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
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แนวคิด/หลักกำรสำหรับเกณฑ์กำรประเมินผลบทบำทของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ
กาหนดพิจ ารณาจากหลั กการด้านการก ากับดูแ ลที่ดี และแนวทางการประเมิน ภาวะผู้ นาของระบบ
ประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
 หลักการกากับดูแลที่ดีของต่างประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลที่ดีของ OECD และหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลของหน่ ว ยงานกากั บ ดูแลบริษัทจดทะเบียน รวมถึ งหลั กเกณฑ์ของตลาดหลั กทรัพ ย์
ในต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์เซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ของจีน
ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange : ASX) และตลาดหลักทรัพย์
ของมาเลเซีย (Bursa Malaysia) เป็นต้น
 หลั ก การกากั บ ดู แ ลที่ ดี ในประเทศ ซึ่ งปั จ จุบั น ได้ มี การปรั บ เปลี่ ย นหลั กเกณฑ์ แ ละแนวทางการ
พิจารณา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจ และการ
พัฒ นาการของตลาดทุ น ไทยที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปัจ จุ บั น เช่ น การปรั บปรุ ง การเปิด เผยข้ อ มู ล
หลั ก ทรั พ ย์ และการซื้ อ ขายหลั กทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร จากการเปลี่ ย นแปลง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข เป็นต้น
 แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
ซึ่งจากการศึกษา และวิเคราะห์ หลักการด้านการกากับดูแลทั้งในและต่างประเทศข้างต้น ทาให้
สามารถสรุปประเด็นหลักสาหรับการประเมินผลการกากับดูแลที่ดี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทา
หน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลที่ดีทั้งในและต่างประเทศให้ความสาคัญ ดังนี้
การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านบทบาท
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดย
พิ จ ารณาจาก 1. บทบาทและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ และ 2. การพั ฒ นาตนเองของ
คณะกรรมการ
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผล
กระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการนาเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
พิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และความพยายามในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จาก
ผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
เหตุการณ์ที่มีโ อกาสถูกพิจารณาหั กคะแนน เช่น เหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดจากความผิ ดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินค้าและให้บริการ ความไม่เพียงพอในการกากับดูแล ความไม่
เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่สาคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร พนักงาน ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
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กำรปรับค่ำเกณฑ์วัด :
ช่วงการปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ 1 ระดับ ต่อเกณฑ์วัด 1 ระดับ โดยกาหนดค่าเกณฑ์วัดของ
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด :
กาหนดตามหลักเกณฑ์ประเมินบทบาทของคณะกรรมรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก
คื อ บทบาทและการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของคณะกรรมการ และการพั ฒนาตนเองของคณะกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นพิจำรณำ

นำหนัก (ร้อยละ)

1. บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
1.1 การกาหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สาคัญ
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาคัญ*
1.3 การดูแลติดตามผลการดาเนินงาน
1.4 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.7 การส่งเสริมการดาเนินงานด้าน CG และ CSR*
2. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถ
รวม

90
20
10
10
10
10
10
20
10
6
4
100

เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผลกระทบในเชิง
ลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีการนาเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณารายละเอียดข้อมูล
สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระดั บ ความรุ น แรง และความพยายาม ความส าเร็ จ ความคื บ หน้ า ในการเร่ งรั ด แก้ ไ ขปั ญ หาของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของบทบำทของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ
เกณฑ์การพิจารณา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก
1. บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร (นำหนักร้อยละ 90)
แบ่งเป็น 7 ประเด็นย่อย ดังนี้
1.1 การกาหนดให้มีแผนการดาเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจาปี และแผนการดาเนินงานระยะยาว
หรือแผนวิสาหกิจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการสร้างผลสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างให้รัฐวิสาหกิจเติบโตและ
สร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน (น้าหนักร้อยละ 20) โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่
1.1.1 การจัดให้มี ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงควรมีการ
ทบทวนแผนงานอย่ า งน้ อ ยเป็ น ประจ าปี ทุ ก ปี หรื อ เมื่ อ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ สภาพแวดล้ อมที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ทั้ ง นี้ แผนงานที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ควรมี ก าร
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้แผนงานควรมีรายละเอียดหรือองค์ ประกอบของแผนงานที่ครบถ้วน
ตลอดจนคณะกรรมการควรพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานล่วงหน้าก่อนที่แผนงาน
ดังกล่าวจะนาไปใช้ปฏิบัติ (น้าหนักร้อยละ 12)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 ข้อ มู ล สนั บ สนุ น ให้ กั บ คณะกรรมการได้ อ ย่ างเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณากาหนดแผนการ
ดาเนินงาน
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
สังคม ผู้มีส่วนได้เสีย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
อย่างมีนัยสาคัญ
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลการดาเนินงานในอดีตทั้งในด้านภารกิจหลักและ
ด้านการเงิน สถานภาพองค์กร ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร และอื่นๆ
 รายละเอียดของแผนการดาเนินงานที่ครบถ้วนและชัดเจน
- แผนวิสาหกิจหรือแผนการดาเนินงานระยะยาว ควรประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
หรือ พัน ธกิจ วัต ถุป ระสงค์ และนโยบายที่ค รอบคลุม เพิ่ม เติม ถึง เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
กลยุทธ์ และเป้าหมายหลักที่ครอบคลุมเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมที่
ชัด เจน ครบถ้วน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ประเด็นที่ระบุไว้ใน
SWOT จะต้องมีการนาไปกาหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่า งครบถ้วน โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร
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- แผนการดาเนินงานประจาปีหรือแผนการดาเนินงานระยะสั้น โดยในแต่ละแผนงาน ควร
ประกอบไปด้วย รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน
ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนครบถ้วน และ
แผนการดาเนินงานในระยะสั้นควรมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนงานในระยะยาว
 ระยะเวลาที่จัดทาแผนแล้วเสร็จและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
- แผนวิ ส าหกิ จ หรื อ แผนการด าเนิ น งานระยะยาว ไม่ ว่ า แผนดั ง กล่ า วจะครบก าหนด
ระยะเวลาแล้วหรือไม่ คณะกรรมการควรมีการทบทวนปรับปรุง แผนดังกล่าวเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อยเป็น ประจาทุกปี หรือเมื่อมีความจาเป็น และควรให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว (เช่น แผนวิสาหกิจ ปี 2562-2566
ควรมีก ารทบทวนให้ แล้ ว เสร็จ และให้ ค วามเห็ นชอบภายในปีบั ญชี 2561 ก่ อนที่จ ะ
นาไปใช้ในการบริหารองค์กร ในปี 2562)
- แผนการดาเนิน งานประจาปีห รือแผนการดาเนินงานระยะสั้ น คณะกรรมการควรให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว (เช่น แผนการดาเนินงานประจาปี
บั ญชี 2562 ควรเห็ น ชอบภายในปีบัญ ชี 2561) นอกจากนี้ ในระหว่ างปี ควรมีการ
ทบทวนแผนงาน โครงการ เป้าหมาย ให้สอดคล้ องกับสถานการณ์ อย่างน้อย ทุก 6
เดือน (เช่น ควรมีการทบทวนแผนงาน และเป้าหมายประจาปี 2561 ในระหว่างปี 2561
ทุก 6 เดือน)
1.1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายของรัฐวิสาหกิจ
(น้าหนักร้อยละ 8)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการควรให้ ความส าคัญกับบทบาทในการมีส่ ว นร่ว มในการพิจารณา ทบทวน
ปรับ ปรุ งแผนการดาเนินงานทั้งในส่ วนของแผนวิส าหกิจ ซึ่งควรมีการทบทวนทุกปี และ
แผนการดาเนินงานประจาปี โดยมีการพิจารณา ซักถาม อภิปราย ขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่าง
จริงจังและกว้างขวาง รวมถึงควรมีข้อเสนอแนะที่ มีสาระสาคัญเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมีการเสนอหรือริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ มีมาตรการ
หรือกลยุทธ์ที่จะคานึงถึงความยั่งยืนขององค์กร และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
รายละเอี ย ดของแผนงานได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น และท าให้ แ ผนงานมี คุ ณ ภาพเพี ยงพอ
คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ
ได้แก่ การแต่งตั้งอนุ กรรมการกลั่ นกรองแผนงานในเบื้องต้น การจัดประชุมสั มมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดทิศทาง แผนงาน กลยุทธ์ของ
องค์กรที่เหมาะสม ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดท้าย เป็นต้น
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่สาคัญ อย่างสม่าเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ได้แก่ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนักร้อยละ 10)
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการควรมี การทบทวนความเพียงพอของระบบในการบริหารจัดการองค์กรที่
สาคัญอย่างสม่าเสมอใน 5 เรื่อง ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในแต่ละระบบควรมีการดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
1.2.2 มี แ ผนงานในการด าเนิ น งานหรื อ แผนแม่ บ ทที่ ชั ด เจน ควรจั ด ท าแล้ ว เสร็ จ และให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว โดยแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารต้อ งมีก ารประยุก ต์แ ละมุ่ งเน้ นการใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล และ
นวัตกรรมเป็นพื้นฐาน
1.2.3 คณะกรรมการควรมีการติดตามความคืบหน้าในแต่ละระบบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
1.2.4 คณะกรรมการต้องกาหนดให้มีการจัดทาแผนปรับปรุงแก้ไข หรือแผนพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการองค์กรประจาปี การจัดให้มีการนาแผนงานฯไปปฏิบัติ และติดตามผลสาเร็จ
ของการปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนามาตรฐานเป็นรายไตรมาส หากผลประเมินภาพรวม
ด้านการบริหารจัดการองค์กรประจาปีบัญชี 2560 ขององค์กรมีคะแนนต่ากว่า 3.0000
1.2.5 คณะกรรมการต้องติดตามและเร่งรัด รวมถึงกาหนดแนวทางหรือมาตรการสนับสนุนที่ดี ซึ่ง
ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาการดาเนินงานในระบบงานสาคัญทุกระบบ ได้แก่ ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริห ารความเสี่ยง ระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจัลและนวัตกรรม และ ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีระบบและการรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่
การเงินที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ
มอบอานาจที่เหมาะสมในการช่ว ยเหลื อ สนั บสนุ นการท างานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ส าคั ญ รวมถึ ง คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (น้าหนักร้อยละ 10)
1.3.1 การดูแลติดตามผลการดาเนินงาน และการมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนิน งาน และมีการนาไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผ ลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (น้าหนักร้อยละ 5)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการควรมีการดูแลติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วน สม่าเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ตลอดจนฝ่ายบริหารควรนาไปปรับปรุง
แก้ไขในกรณีที่ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ
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1. ความครบถ้วนของรายงานผลการดาเนินงาน ได้แก่ ผลการดาเนินงานตามภารกิจ
หลัก ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
หรือแผนงานประจาปี การดาเนินงานตามโครงการที่สาคัญ การดาเนินงานตามมติ
ของคณะกรรมการ และการด าเนิน งานตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย (ถ้า มี )
ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(ก.คลัง) ความคืบหน้าในการนาระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และ
อื่นๆ
2. ความสม่าเสมอในการติดตามผลการดาเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส
3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
หรื อ แสดงผลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
4. การติดตามและกากับดูแลให้ รส. ดาเนินการตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน
- ด้านการเงิน พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ
1. ความครบถ้ ว นของรายงานผลการด าเนิ นงาน ได้แ ก่ ผลกาไรขาดทุน ก าไรเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) (ถ้ามี) ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถ
ในการชาระหนี้ การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน และอื่นๆ
2. ความสม่าเสมอในการติดตามผลการดาเนินงาน อย่างน้อยควรเป็นรายไตรมาส
3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
หรื อ แสดงผลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
4. การติดตามและกากับดูแลให้ รส. ดาเนินการตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน
1.3.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 5)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
องค์กรในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนของวาระเพื่อพิจารณา
และวาระเพื่อทราบเฉพาะการดาเนินงานที่สาคัญขององค์กร เช่น การดาเนินงานที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย หรือมีปัญหา/อุปสรรค เป็นต้น
1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้ บริห ารสู งสุ ด และผู้ บริห ารระดับสู งของ
รัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินผลงานและการทบทวน/กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
และการดาเนิ น งานให้ มีการประเมินผลงานของผู้ บริห ารระดับสู งของรัฐ วิส าหกิจ (น้าหนัก
ร้อยละ 10)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และควรมีการดาเนินงานดังนี้
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- จั ด ตั้ ง อนุ ก รรมการในการประเมิ น ผลโดยตรง และควรเป็ น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร
- ตกลงกับผู้บริหารสูงสุดไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี
- กาหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็น
รูปธรรมไว้ตั้งแต่ต้นปี
- ติดตามประเมินผลอย่างน้อยทุก 6 เดือน
- นาผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การกาหนดค่าตอบแทน หรือกาหนดแรงจูงใจ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งมีการ
ทบทวน หรือกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจาปีทุกปี
 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2
ระดับ) โดยอาจจะมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการตกลงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกับผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้า
ในช่วงต้นปี
- มีการกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมาย ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้า
- ผู้บริหารสูงสุดควรมีการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยทุก 6 เดือน
- น าผลประเมิน ดั งกล่ าวไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเชื่อมโยงกับการก าหนดค่าตอบแทนหรื อ
แรงจูงใจ เป็นต้น
1.5 การประชุมคณะกรรมการควรกาหนดการประชุมและวาระประชุมล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุม
ทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม และมีการจัดกลไกสาหรับวาระที่มีความซับซ้อน เพื่อให้มีเวลาใน
การพิจารณา และดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ และได้รับล่วงหน้าก่อนการ
ประชุ ม ภายในเวลาที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะวาระเรื่ อ งที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า
คณะกรรมการมี เ วลาในการศึ ก ษาเอกสารนั้ น อย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ ก รรมการควรเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุม (น้าหนัก
ร้อยละ 10)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดทาแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
ทั้งปี
 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม อย่างน้อย 7 วัน (โดยให้นับรวมวันหยุดทาการ เช่น ประชุมวันที่ 8 ควรมีการจัดส่ง
เอกสารให้กับกรรมการภายในวันที่ 1)
 คณะกรรมการควรจัดให้มีการดาเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้มีการแจ้งไว้
ล่วงหน้าอย่ างครบถ้ว น โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม ถอน เวียน
วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันย้อนหลัง
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 คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
อย่ างสม่ าเสมอ อย่ างน้ อยร้ อยละ 90 ของจ านวนครั้ งของการประชุ มคณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการต่ างๆ ทั้ งหมด ควรมี กรรมการเข้ าประชุ มร้ อยละ 80 ขึ้ นไปของจ านวน
กรรมการทั้งหมด
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นกลไกสาคัญที่ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นช่องทางใน
การติดตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้ โดยข้อมูลสาคัญที่องค์กรต้อง
เปิ ดเผยควรรายงานในรายงานประจ าปี ทั้ งในด้า นการเงิ นและไม่ใ ช่ การเงิ น ครบถ้ ว น ถู กต้ อ ง
น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย (น้าหนักร้อยละ 10)
1.6.1 การเปิดเผยข้อมูลที่ สาคัญขององค์กรในรายงานประจาปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา ดังนี้
- ค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน ( Management
Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเลขที่สาคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมทั้งมีการระบุแนวทางแก้ไข และควร
ประกอบด้วย
1) ภาพรวมผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน)
2) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี
3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เช่น สินทรัพย์ สภาพคล่อง การลงทุน
และแหล่งที่มาของเงินทุน เป็นต้น
4) ปั จ จั ย และอิ ท ธิ พ ลหลั ก ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานหรื อ ฐานะการเงิ น ของ
รัฐวิสาหกิจในอนาคต
5) การดารงอัตราส่วนต่างๆ ตามกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล (ถ้ามี)
- ด้านการเงิน ควรประกอบด้วย
1) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนใน
การจัดทารายงานทางการเงิน
2) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
3) งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ควรประกอบด้วย
1) ประวั ติ ข องคณะกรรมการ ได้ แ ก่ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน และ
ตาแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ
2) รายละเอีย ดการเข้ าประชุมของคณะกรรมการแยกในแต่ล ะท่าน และแยกตาม
คณะกรรมการ ในแต่ละชุด
3) โครงสร้างและรายชื่อของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
4) นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่
เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
5) ข้อมูลจานวนและรายชื่อรัฐวิสาหกิจและ/หรือบริษัทที่กรรมการเข้าดารงตาแหน่งใน
ฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง 2
ระดับนับจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) ในระหว่างปีบัญชี 2561
6) ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สาคัญที่กรรมการถือครองในระหว่างปีบัญชี 2561 โดย
เปิดเผยข้อมูลจานวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่กรรมการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ (หุ้ น ) เฉพาะที่ อ ยู่ใ นอุ ตสาหกรรมหลั ก หรือ ธุ ร กิจ หลั กที่ รั ฐ วิส าหกิ จ
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่ ≥
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
7) รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) กาหนดให้เปิดเผยแยกเป็น 2
กรณี ดังนี้
- กรณีที่มีรายการดังกล่าวให้มีการเปิดเผยประเด็นสาคัญ ได้แก่
1. ข้อมูลบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจ โดยระบุ
ให้เปิดเผย รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลักษณะการ
ประกอบธุร กิจของบริษั ท และลั ก ษณะความสั มพันธ์ ระหว่ างบริ ษัทกั บ
รัฐวิสาหกิจ
2.
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือข้อมูลรายการระหว่างรัฐวิสาหกิจกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบุให้เปิดเผย รายชื่อ
บริษัท ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกับ และมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกัน
3. ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกั น โดยระบุที่มา
เหตุผลหรือความจาเป็นของการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
4. ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
- กรณีที่ รส. ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2561 ให้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าไม่มีรายการดังกล่าว
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คำชีแจงเพิ่มเติม :
1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) หมายถึง การทารายการ
หรือธุรกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับบริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 10 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอันได้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทหรือนิติ
บุคคลที่คนข้างต้นถือหุ้นหรือเป็นผู้มีอานาจควบคุมกาหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น
- รายการที่รัฐวิสาหกิจทากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีอานาจควบคุมนโยบายหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
- รายการที่รัฐวิสาหกิจทากับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าว เป็นต้น
2. มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปิดเผยได้แก่
มูลค่าหรือขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ควรเปิดเผย
ไม่มีสำระสำคัญ

มีสำระสำคัญ

มีสำระสำคัญมำก

(1 ลบ. หรือ 0.03% ของ NTA (มูลค่ำ asset ที่มีตัวตนสุทธิ))(20 ลบ. หรือ 3% ของ
NTA )
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อให้พวกพ้องหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์แล้วทาให้
องค์กรเสียประโยชน์ที่ควรได้
8) สภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
ขององค์กร การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ และลั กษณะการประกอบ
ธุรกิจที่ผ่านมา ภาพรวมการประกอบธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันและภาพรวมแผน
วิสาหกิจและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจาปีที่สาคัญ
9) นโยบายการกากับดูแลที่ดี และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลที่ดีในปี
บัญชี 2560 รวมถึงผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
10) นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และกิจกรรมส่งเสริม รวมถึง
ผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
11) นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และผลสาเร็จของการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
12) การคานึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ชุมชน สังคม และประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น
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1.6.2 ระยะเวลาที่ มีการจั ดทาและได้ดาเนิ นการเปิดเผยรายงานประจาปีที่เป็ นปัจจุบันของ
รัฐวิสาหกิจ
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐ วิสาหกิจควรจั ดทาและเปิดเผยรายงานประจาปีให้ แล้ว เสร็จภายใน 2 เดือนหลังจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็
ตามหากภายหลังจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชี สตง. ยังไม่สามารถเข้ารับรองงบการเงิน
แล้วเสร็จ รัฐวิสาหกิจต้องจัดทารายงานประจาปีโดยใช้ตัวเลขในงบการเงินเบื้องต้นที่จัดส่งให้
สตง. จัดทารายงานประจาปีฉบับเบื้องต้น โดยให้เปิดเผยงบการเงิน แต่มีการระบุแสดงให้
เห็นได้ว่างบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. และเมื่อ
สตง. รับรองงบการเงินแล้ว ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงรายงานทางการเงินต่างๆ ในรายงาน
ประจาปี และเปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือน
1.6.3 การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญใน website ขององค์กร ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสะท้อนความโปร่งใส และการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน และมิใช่การเงินที่สาคัญของ
องค์กร เช่น รายงานประจาปี ข้อมูลโครงการลงทุนที่สาคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การแถลง
ทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) แผนงานที่
สาคัญ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการ
ดาเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่สาคัญ เป็นต้น ใน website ขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลา และเข้าถึงได้ง่าย
1.7 การส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (น้าหนักร้อยละ 20)
1.7.1 การส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (น้าหนักร้อยละ 10)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
● โครงสร้างของอนุกรรมการในการกากับดูแลกิจการที่ครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับขนาด
องค์กร ลักษณะภารกิจ หรือธุรกิจขององค์กร เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
ประเมิน ผลและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดทากฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้มาตรฐานสาหรับคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ชัดเจน
● การก าหนดบุ ค คลผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ ง ดู แ ลและก ากั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit) ทั้งนี้สามารถสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของ Compliance Unit ออกเป็น 4 หน้าที่ ดังนี้
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1. การทาให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุก กิจกรรมขององค์กรที่จาเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบและถูกมอบหมาย
อย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว
2. การทาให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
3. สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร
อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม
4. ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ กิ จ กรรมนั้ น ตกอยู่ ในความรั บผิ ดชอบของบุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การแยกกิจกรรมและความรับผิดชอบระหว่าง
ผู้ขออนุมัติเงินกู้ และผู้อนุมัติเงินกู้ เป็นต้น
ทั้งนี้จะต้องมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เผยแพร่ให้
พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องมีการปฏิบัติงานจริงในปีบัญชี 2561
 การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
ประจาปีบัญชี 2561 ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องไปกับการดาเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ และนาเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนเริ่มปีบัญชี
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
 บทบาทของคณะกรรมการในการติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งาน และการ
ประเมินผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
1.7.2 การส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (น้าหนักร้อยละ 10)
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้ดังนี้
1.7.2.1 การจั ดให้ มีค ณะอนุ ก รรมการหรือ คณะกรรมการที่ ก ากั บดู แลด้ านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)
รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้าน
การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของรัฐ วิ ส าหกิ จ และมี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เช่น การจัดทาแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คู่มือการดาเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทารายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมประจ าปี เป็ น ต้ น และมี ก ารเผยแพร่ ห น้ า ที่ ค ว ามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแลให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
1.7.2.2 การกาหนดแผนการดาเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจาปี และแผนการดาเนินงานระยะ
ยาวหรือแผนวิสาหกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)
รัฐวิสาหกิจควรมีการกาหนดแผนการดาเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดย
แผนงานดั ง กล่ า วจะเป็ น ส่ ว นที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ร ายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น และ
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เจตนารมณ์ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) โดยแผน
ระยะยาว อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก สาหรับ
แผนระยะสั้ น ควรประกอบไปด้ ว ย รายละเอี ย ดของแต่ ล ะแผนงานหรื อ โครงการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดขั้นตอน รายละเอียดของระยะเวลา งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งแผนการดาเนินงานทั้งระยะยาวและ
ระยะสั้นดังกล่าว ควรมีความชัดเจน มีคุณภาพ และสอดคล้องไปกับการดาเนินธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ และแผนการดาเนินงานทั้งระยะยาวและระยะสั้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการที่กากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว
1.7.2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไป
ในการดาเนินงานด้านสังคมและสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น รัฐวิสาหกิจควรเปิด
โอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตั้งแต่กระบวนการ
คิ ด ค้ น และการออกแบบการด าเนิ น งานไปจนถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในผลลั พ ธ์ จ ากการ
ดาเนินงาน หรือเป็นการดาเนินงานที่ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน และมีการแบ่งสรร
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานร่วมกัน
1.7.2.4 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแล
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุก รรมการหรือคณะกรรมการที่กากับดูแล
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการติดตามการดาเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อย่างสม่าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส
เพื่ อ ให้ รั ฐ วิส าหกิ จ สามารถด าเนิ น งานด้ านการแสดงความรั บผิ ด ชอบต่ อสั ง คมของ
รัฐวิสาหกิจ (CSR) ได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output) หรือ
เป้าหมายของแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ
(CSR) ประจาปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการกากับดูแลให้มีการจัดทารายงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR Report)
2. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร (นำหนัก ร้อยละ 10)
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) เพื่อหาประเด็นสาคัญที่กรรมการควร
จะปรับปรุงแก้ไข และนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขประเด็ นสาคัญเหล่านั้น ดังนั้นการประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการควรจะสะท้อ นถึง การปฏิบั ติห น้ าที่ ปัญหา/อุ ปสรรค ข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์
ของการประเมินตนเองที่ระบุไว้อย่างชัดเจน การดาเนินการจริง และการใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (น้าหนักร้อยละ 6)
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม (หากมีคณะกรรมการมากกว่า 1 ชุด ในระหว่างปีบัญชี 2561) และควรนา
ผลการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการดาเนินงาน
แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุม คณะกรรมการพิ จารณาและอภิป รายร่ว มกั นอย่า งเป็นทางการ รวมถึ ง
กาหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางที่ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมี
ประสิทธิผ ลอย่ างเป็ นรู ป ธรรม ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ควรกาหนด
บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างมี
หลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน และนอกจากการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านโดยภาพรวมแล้ ว
คณะกรรมการยังสามารถประเมินผลเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่สาคัญได้
 จัดทาแผนปรับปรุงและ/หรือเสริมสร้างศักยภาพการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ*
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส รุปได้จากการอภิปรายของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการอย่ างเป็ น รูปธรรม ซึ่งแผนการพัฒ นาฯ ดังกล่ าวคณะกรรมการต้องนาไป
ปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
หมายเหตุ * แผนปรับปรุงและ/หรือเสริมสร้างศักยภาพการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เป็น
แผนการพัฒนาฯ จากการใช้ข้อสังเกตที่ได้จากการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการสาหรับรอบครึ่งปี
บัญชี และ/หรือประจาปีบัญชี ซึ่งสามารถเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวที่สอดคล้องและ
บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาผู้นาระดับสูงของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบได้ในทางปฏิบัติ
2.2 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่และคณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจาก
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการต่างๆ โดยจัดให้มี Introduction
Program สาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ โดยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการ
ทุกท่านนั้น การประเมินจะให้ความสาคัญต่อสาระของกิจกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก เนื้อหาสาระ
ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจาเป็น และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น รวมถึงความ
หลากหลายของคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถดังกล่าว
(น้าหนักร้อยละ 4)
2.2.1 การจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ สาหรับ
กรรมการใหม่ (น้าหนักร้อยละ 1)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการ
ให้กับกรรมการใหม่ หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปีบัญชี 2561 โดยกิจกรรมควร
ประกอบไปด้วย
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- การแจกคู่มือ เอกสารที่ เกี่ยวกับองค์กร เช่น คู่มือกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดตั้ง
องค์กร รายงานประจาปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่นๆ เป็นต้น
- การชี้แจงหรื อบรรยาย โดยผู้ บริห ารระดับสูงของรัฐวิส าหกิจ หรือจัดให้ มีการอบรม
สัมมนา ปฐมนิเทศ เป็นต้น
- การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ในกรณีที่ปีบัญชี 2561 รัฐวิสาหกิจไม่มีกรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะไม่มีการประเมินหัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น และให้นาน้าหนักไปรวมกับข้อ 2.2.2
2.2.2 การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการทุกท่าน
(น้าหนักร้อยละ 3)
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 คณะกรรมการควรริ เ ริ่ ม ให้ มี และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ หรือเป็นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่องค์กรจะ
นามาใช้พัฒนาองค์กรหรือต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจจะจัด
กิจ กรรมส่ งเสริ ม ต่ า งๆ ในรู ป แบบของ การอบรม ดู ง าน สั ม มนา และการเยี่ ย มชมการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก โดยในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจาก
- ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักขององค์กร
- ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ หรือ จานวนกรรมการที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
- การนามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม หรือ ธุรกรรมขององค์กร และประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
จากกิจกรรมดังกล่าว เช่น การต่อยอดธุรกิจ การนามาประยุกต์ใช้กั บการบริหารจัดการ
หรือกลยุทธ์ขององค์กร เป็นนวัตกรรมใหม่ที่องค์กรสามารถนามาใช้ในอนาคต การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เป็นต้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สาคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและ
ส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะมี ก ารน าเสนอคณะอนุ ก รรมการ
ประเมิ น ผล พิ จ ารณารายละเอี ย ดข้ อ มู ล สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระดั บ ความรุ น แรง และความพยายาม
ความสาเร็จ ความคืบหน้าในการเร่งรัด แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการ
ปรับลดคะแนนตั้งแต่ 0.25-1.00 คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก
เหตุการณ์ที่มีโอกาสถูกพิจารณาหักคะแนน เช่น เหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดจากความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการผลิตสินค้าและให้บริการ ความไม่เพียงพอในการกากับดูแล ความไม่
เพียงพอในระบบบริหารจัดการที่สาคัญ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การทุจริต
ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร พนักงาน ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความน่าเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ :
 ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์หรือระดับผลกระทบที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการกากับดูแล
ที่ดีและภาพลักษณ์องค์กร เช่น มูลค่า/จานวนเงินที่องค์กรได้รับความเสียหาย จานวนลูกค้า
หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จานวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระดับผลกระทบที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ระดับตาแหน่งของผู้บริหาร/บุคลากรผู้กระทาผิด จานวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 สาเหตุของปัญหาเกิดจากความไม่เพียงพอของระบบงานหรือกลุ่มบุคคล/ตัวบุคคล
 ความสาเร็จ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
หลักกำรและเหตุผล
1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกาหนดระดับ
ที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับน้อยมาก ได้แก่
การกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์ขององค์กรในการบริหารความเสี่ ยง การระบุความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระดับที่มีการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะเพิ่ม
มูลค่าให้แก่รัฐวิสาหกิจได้
2. มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมจากระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นกลไกในการผลักดัน
ให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถมูลค่าสูงสุด
ให้กับองค์กรได้
3. การประเมินการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่สาคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance) ผลลัพธ์ของ
การบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบของคณะกรรมการ
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด :
1. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการฯ โดยการประเมินจะเป็นการพิจารณาจัดระดับของการบริหาร
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจว่ารัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีระดับของการบริหารความเสี่ยงเท่าใด โดยจะ
ผสมผสานกันระหว่างส่วนแรกการกาหนดเกณฑ์วัดในระดับขั้นบันได และส่วนที่ 2 การกาหนด
เกณฑ์วัดที่พิจารณาจากคะแนนถ่วงน้าหนัก ซึ่งจะบวกกับคะแนนในส่วนแรก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ส่วนแรก วัดเป็นระดับขั้นบันได โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาย่อยในระดับนั้นๆ
ครบถ้วนทุกเกณฑ์ จึงจะได้คะแนนในระดับนั้น หลักการในส่วนนี้ คือ ยึดการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาอื่น ที่
คณะกรรมการมีความเห็นว่าสาคัญและจาเป็นสาหรับการจัดวางระบบการบริหารความ
เสี่ยงขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่สอง วัดเป็นเกณฑ์ย่อย ซึ่งจะมีคะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละเกณฑ์ย่อยดังกล่าวอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ คะแนนในส่วนที่สองจะพิจารณาโดยอิสระ ไม่ได้กาหนดเป็นระดับขั้นบันได ทั้งนี้
รัฐวิสาหกิจ สามารถที่จะดาเนินการในเกณฑ์ส่วนที่สองในข้อใดก่อน - หลัง ได้ โดย
คะแนนในส่วนนี้ จะเป็นคะแนนรวมของแต่ละเกณฑ์
ดังนั้น คะแนนการบริหารความเสี่ยง จึงเท่ากับคะแนนในส่วนแรก บวก คะแนนในส่วนที่สอง
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2. คณะอนุกรรมการฯ กาหนดคะแนนแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การประเมินตามกรอบที่กาหนดไว้
3. คณะอนุกรรมการฯ ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การประเมินที่กาหนด โดยอาศัยข้อมูล
จากกระทรวงการคลัง (ถ้ามี) และสัมภาษณ์คณะกรรมการหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ประกอบการ
พิจารณาให้คะแนน โดยที่บทวิเคราะห์ของที่ป รึกษาได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากร
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ
หลักเกณฑ์กำรประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน การบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนในส่วนแรกที่ยึด
หลักเกณฑ์ตาม COSO ERM และคะแนนในส่วนที่สอง ซึ่งเป็ นเกณฑ์ประเมินเพื่อสนับสนุนระบบการ
บริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คะแนนในส่วนแรก แบ่งเป็นเกณฑ์ขั้นบันไดใน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงน้อยมำก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง
บริ ห ารความเสี่ ย งในเชิ ง รั บ /ในระดั บ เบื้ อ งต้ น การบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ
รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะทางานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการและไม่มีการจัดทาคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง
ระดับที่ 2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเบืองต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
กลยุทธ์ระยะสั้น มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ มี
องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L)
ที่ชัดเจน เป็นระบบ และ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุก
ระดับ
ระดับที่ 3 กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงบูรณำกำร ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
ตามที่กาหนดในระดับที่ 2 และ การบริห ารความเสี่ ยงเป็นกลยุทธ์หรือ การดาเนินงานที่
ต่อเนื่อง ทั้งองค์กร มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ายเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน
รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง
แยกรายปัจจัยเสี่ยง กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงาน
ระดับ ความรุ น แรงของแต่ ละปัจจัยเสี่ ยงรายไตรมาส มีการกาหนด risk appetite และ risk
tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่
1. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
2. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ
3. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น
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4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
5. กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงเป็นกิจกรรมประจาวันของทุกหน่ ว ยงานและสั มพันธ์กั บ
ค่าตอบแทน
6. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร
7. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value
Creation)
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
9. Portfolio View of Risk
10. Integrated Governance, Risk and Compliance
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รำยละเอียดกำรประเมินผล
ส่วนที่หนึ่ง เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประเมินในลักษณะมีการดาเนินการที่สมบูรณ์ในแต่ละประเด็น โดยประเมินว่ามีการดาเนินงาน
ผ่าน และไม่ผ่าน ในแต่ละประเด็น ตามการถ่วงน้าหนักของประเด็นนั้น ๆ และต้องผ่านในแต่ละระดับจึง
สามารถข้ามไปอีกระดับได้
ระดับ 1 : กำรบริหำรควำมเสี่ยงน้อยมำก
ระดับที่ 1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงน้อยมำก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทาง
บริหารความเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ รัฐวิสาหกิจ
ไม่มีคณะทางานเพื่อจั ดการความเสี่ยงในรูปแบบบู รณาการและไม่มีการจัดทาคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง
1. มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่หรือมีการบริหารความเสี่ยงในระดับเบื้องต้น
1.1 รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงหรือการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเป็ น การดาเนิน การภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ห รือความเสี ยหายแล้ว เช่น
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเลย ต่อเมื่อมีความเสี ยหาย เช่น การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐวิสาหกิ จจึงเริ่มศึกษาหรือบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
1.2 รัฐ วิส าหกิจ ยังไม่มีการดาเนิน การเบื้องต้น โดยการกาหนดกระบวนการ/ดาเนินการสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานเท่านั้น ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดั ง กล่ า ว เช่ น การจั ด สั ม มนาทั้ ง ภายนอกและภายในองค์ ก รการจั ด นิ ท รรศการ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ วารสารภายใน และเสียงตามสาย เป็นต้น
การฝึกอบรม/ชี้แจง/ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการให้ความรู้
กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และพนักงาน (พนักงานทุกคนในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก/ใน
กรณีองค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีการสื่อสารและฝึกอบรม/ชี้แจง/ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้าน
การบริหารความเสี่ยงสาหรับพนักงานในระดับที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในแต่ละปัจจัย
เสี่ยง) และมีการสื่อสารสาหรับนโยบายหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
2. แนวทางในการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ โดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ดี ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ ที่ดี ได้แก่
1) นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของการด าเนิ น งาน ระยะเวลาและกิ จ กรรมในการ
ดาเนินการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
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2) การระบุ ความเสี่ ย ง เป็ น การพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน อาจประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
3) การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับ
ความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการ
จัดลาดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
4) การกาหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2)
5) การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
2.2 รัฐวิสาหกิจไม่มีการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Control)
2.3 รั ฐวิ สาหกิ จมี องค์ ประกอบหลั กข้ างต้ นของการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงที่ดี ครบถ้วนทั้ ง 5
องค์ประกอบ แต่ขาดการกาหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีลาดับความเสี่ยงสูง
2.4 การด าเนิ น การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขาดความสอดคล้ อ งระหว่ า งองค์ ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 5
องค์ประกอบข้างต้น เช่น
- มีการระบุการกาหนดวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่วิเคราะห์และ
ระบุ เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการจัดการต่อความเสี่ยงเพียง 3
ประเภทเท่านั้น
- การระบุ ถึงความเสีย หายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ล ะประเภท ไม่ครบหรือ
ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการระบุ
ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (ระดับความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง)
เพียง 3 ประเภทเท่านั้น
- การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล ไม่ครบหรือไม่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ เป็นต้น เช่น ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แต่มีการจัดทารายงาน
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลเพียง 3 ประเภทเท่านั้น เป็นต้น
3. รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะทางาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
4. รัฐวิสาหกิจไม่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง
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ระดับ 1 - กำรบริหำรควำมเสี่ยงน้อยมำก
1. มีแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงรับ/ในระดับเบืองต้น
1.1 รส. ขาดการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.2 รส. มีการดาเนินการเบื้องต้นในการสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง
2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ
2.1 รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีไม่ครบถ้วน(องค์ประกอบหลักของ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรประกอบด้วย นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การกาหนด
วัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตามผลและ
การรายงาน)
2.2 รัฐวิสาหกิจไม่มี Risk Based Internal Control
2.3 รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบครบถ้วน แต่ขาดการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีลาดับสูง
2.4 รัฐวิสาหกิจขาดความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบหลัก ตามข้อ 2.1
3. รัฐวิสำหกิจไม่มีคณะทำงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กร
4. รัฐวิสำหกิจไม่มีคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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ระดับ 2 : กำรบริหำรควำมเสี่ยงเบืองต้นที่มีระบบ
ระดับที่ 2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเบืองต้นที่มีระบบ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกล
ยุทธ์ ระยะสั้ นมีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่ ายเพื่อจัดการความเสี่ ยงในรูปแบบบูรณาการ มี
องค์ประกอบ ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่
ชัดเจนเป็นระบบ และมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
1. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น
1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
1.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ของรัฐวิสาหกิจ
1.3 การดาเนินงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี ต้องมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติการ
ประจาปีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นแผนงานปกติ (แผนงานควบคุมภายใน) ที่จะจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk) ได้ว่ามีความเหมาะสมและ/หรือมีความเพียงพอหรือไม่ หาก
มีความไม่เหมาะสมและ/หรือมีความไม่เพียงพอ จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
2. รั ฐ วิ ส าหกิจ มี คณะท างาน/กอง/งาน/ฝ่ ายเพื่ อ จัด การความเสี่ ย งในรูป แบบบูร ณาการ เพื่ อ
รั บ ผิ ดชอบและติดตามในการบริห ารจัดการความเสี่ ยง ซึ่งโครงสร้างของคณะท างานหรื อ
ผู้รับผิดชอบยังเป็นลักษณะเฉพาะกาล (เช่น คณะทางานมีอายุการทางานเพียง 1 ปี หรือ มีการ
ทางานเฉพาะเรื่องเพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวไป เป็นต้น) และ/หรือยังไม่มี
การทางานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง (ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลงานที่นอกเหนือจากการ
ประชุม เช่น การมีโครงการนาร่องในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เป็นต้น)
3. มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L)
ที่ชัดเจนเป็นระบบ
3.1 รัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน แต่ยังมีการ
บริ ห ารความเสี่ ยงในแต่ล ะปัจจัยเสี่ ยงอยู่ ซึ่งองค์ประกอบหลั กของการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ได้แก่
1) นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ
ดาเนินการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2) การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือ
ความเสี่ ยงด้านการด าเนิ นงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ ยงด้ านการบริหารและ
การจัดการ เป็นต้น
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3) การระบุ ถึง ระดั บ ความเสี ย หายที่อ าจจะเกิดขึ้ นได้ จากความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภท
(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และ
มีการจัดลาดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
4) การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
5) การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง
โดยการระบุความเสี่ยงต้องระบุความเสี่ยงครบทุกด้าน (เช่น ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน
ตามที่ก ระทรวงการคลัง ระบุ ได้แ ก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business
Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง
4 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk/ Financial Risk และ
Compliance Risk (S-O-F-C)
3.2 การดาเนิน งานบริหารความเสี่ยงดังกล่ าวเป็นการดาเนินงานเฉพาะส่วนหรือฝ่ายไม่ใช่
ในระดับองค์กร และ/หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุและวิเคราะห์ไว้ หรือรัฐวิสาหกิจไม่มีการ
จัดทา Risk Map (การแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในแต่ละส่วนขององค์กร เพื่อ
แสดงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกันในแต่ละฝ่าย เพื่อสะท้อนถึ งภาพรวมความเสี่ยง
ขององค์กร) โดยระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อที่จะทราบถึงต้นเหตุของการเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
3.3 รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความรุ น แรง (I/L) ที่ ชั ด เจนเป็ น ระบบ ทั้ ง นี้
รัฐวิสาหกิจ จะต้องใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการ
กาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)
4. รัฐวิสาหกิจมีการจัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับ คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีควรประกอบไปด้วย
4.1 โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ความเสี่ยง / ระบบการติดตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง)
4.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดาเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ
ดาเนินการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
4.3 การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือ ความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงานอาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
4.4 การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับ
ความเสี ย หาย = ระดับ ของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ ยง) และมีการ
จัดลาดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
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4.5

การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 2) โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
4.6 การทารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความเข้าใจของ
ผู้ บ ริ ห ารและพนั กงานในคู่ มื อดั ง กล่ าว หากผลส ารวจถึ งความเข้า ใจในคู่ มื อต่ ากว่ า ที่
รัฐวิสาหกิจ ที่ประมาณการไว้ รัฐวิสาหกิจต้องดาเนินการปรับปรุงในจุดที่ต้องการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน และเผยแพร่ใหม่ในช่วงปีที่ประเมิน
ระดับ 2 - กำรบริหำรควำมเสี่ยงเบืองต้นที่มีระบบ
1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงของรัฐวิสำหกิจเป็นกลยุทธ์ระยะสัน
1.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจาปี
1.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจาปี
1.3 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการพิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอของแผนงานปกติ
(แผนงานควบคุมภายใน)
2. มีหน่วยงำนรับผิดชอบ ซึ่งโครงสร้ำงคณะทำงำนเป็นลักษณะเฉพำะกำล
3. มีองค์ประกอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีกำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรง I/L
ที่ชัดเจนเป็นระบบ
3.1 มีองค์ประกอบหลักครบถ้วน แต่ยังมีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนๆ
3.2 การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินงานเฉพาะส่วนหรือฝ่าย ไม่ใช่ใน ระดับองค์กร
3.3 มีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่ชัดเจนเป็นระบบทั้งนี้ รส. จะต้องใช้ฐานข้อมูลในอดีต
หรือการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อประกอบกับการกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดย
ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary)
4. รส. มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่มีคุณสมบัติของคู่มือที่ดีครบถ้วน และมี กำรเผยแพร่
คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่พนักงำนทุกระดับ
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ระดับ 3 : กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงบูรณำกำร
1. มีการดาเนินงานครบถ้วนตามที่กาหนดในระดับที่ 2
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หรือการดาเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร
2.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ
2.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละฝ่ายงานของรัฐวิสาหกิจ
3. มีคณะทางาน/กอง/งาน/ฝ่าย เพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน
3.1 รั ฐ วิส าหกิจ มีห น่ ว ยงาน/คณะทางานที่รับผิ ด ชอบการบริห ารจั ดการความเสี่ ย ง โดยมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (เช่น สามารถ
ทบทวนประสิ ทธิภ าพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ
กาหนดการควบคุมที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใ นระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ และสามารถประเมิน ความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ห ลั งจากได้มีการจัดการในปัจจุบันแล้ ว
เป็ น ต้น ) และมีการทางานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง (เช่น มีการดาเนินงานตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ก ารรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)
3.2 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมด้านการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
3.3 มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานสาหรับหน่วยงาน/คณะทางานที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจาปี และแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากผู้ บริหาร
ระดับสูง เช่น แผนการฝึกอบรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามกาหนด เป็นต้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน
4. มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ
รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส
4.1 มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ
การคาดการณ์ในอนาคตเพื่อ ประกอบกับการกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ ย ง โดยต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ขอบเขตระดั บ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รสามารถรั บ ได้ ( Risk
Boundary)
4.2 กาหนดเป้ าหมายในเชิงระดับความรุน แรงที่ค าดหวัง ของทุ กปัจจัย เสี่ ยงได้ โดยเป็ น
เป้าหมาย ณ สิ้นปีบัญชี พร้อมทั้งเป้าหมายที่คาดหวังในเชิงระดับความรุนแรงต้องสามารถ
อธิบายได้ โดยใช้ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน
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4.3 สามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่
คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางทีจะบรรลุถึงเป้าหมาย
5. มีการกาหนด Risk appetite และ risk tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง
5.1 องค์กรมีการกาหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ในลักษณะของระดับที่เป็นเป้าหมาย
(ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง
ที่อ งค์ก รยอมรับ ได้นั้น (Risk Tolerance) โดยการระบุ Risk Appetite และ Risk
Tolerance ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective) และคานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม
5.2 จาก Business Objective รัฐวิสาหกิจ ควรมีการถ่ายทอด Risk Appetite/Risk Tolerance
โดยครอบคลุมความเสี่ย งทุกปัจจัยเสี่ยงโดยสามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic Risk /
Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C)
5.3 Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจาปีบัญชีที่ระบุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี หรื อ ค่ า “ระดั บ 3” ในบั นทึ ก ข้อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ นงาน
แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า
5.4 Risk Tolerance ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ขององค์ ก รที่ ย อมให้ เ บี่ ย งเบนได้ ที่ ร ะบุ ใ น
แผนปฏิบัติการประจาปี หากไม่มีระบุ ต้องเป็นค่า Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ ผลต่างของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 3” ในบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงาน แล้วแต่ค่าใดต่ากว่า
6. มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
6.1 การบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาถึงนโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจโดยกลยุทธ์ในแผนการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
ของรั ฐ วิ ส าหกิจ และมีการทบทวนกลยุทธ์ก ารบริห ารความเสี่ ยง ในช่ว งเวลาที่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจาปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการบรรลุเป้าหมายองค์กร โดย
การใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
6.2 การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
โดย Risk Map ขององค์กร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในแต่ละปี
6.2.1 การกาหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถกาหนดระดับ
ความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก
Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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6.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์
ของสาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง
6.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบของ
สาเหตุ โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณระหว่ าง
ปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณของ
สาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง
6.2.4 การนา Risk Map ไปใช้ในการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการบริหารถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลัก และมีการ
กล่ าวถึงปัจ จั ยเสี่ ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง และส่ งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ ยง
ดังกล่าว รวมถึงมีการประเมินถึงความสาเร็จของเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงหลัก ว่าเป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ
หรือการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง
6.2.5 การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Map ให้กับบุคลากรในองค์กร โดย Risk Owner
มีส่วนร่วมในการจัดทา Risk Map และยอมรับในการร่วมกันจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในกลุ่มความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงบุคลากรในองค์กร รับรู้
และเข้าใจเรื่อง Risk Map
ระดับ 3 - กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงบูรณำกำร
1. มีกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมที่กำหนดในระดับที่ 2
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ต่อเนื่องทังองค์กร
2.1 แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนวิสาหกิจของ รส.
2.2 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย และสอดคล้องกับเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละฝ่ายงาน
3. มีหน่วยงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง มีแผนงำนที่ชัดเจน รวมถึงสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในแผนงำนได้
ครบถ้วน
3.1 มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการทางานที่เป็นรูปธรรม
3.2 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมด้านการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร
3.3 มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงานสาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง และแผนฯ
ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
4. มีกำรกำหนดเกณฑ์ระดับควำมรุนแรงแยกรำยปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้ำหมำยในเชิงระดับควำมรุนแรง
ที่คำดหวัง และสำมำรถรำยงำนระดับควำมรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง รำยไตรมำส
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ระดับ 3 - กำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงบูรณำกำร
4.1 มีการกาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการ
คาดการณ์ในอนาคต เพื่อประกอบการกาหนดระดับความรุนแรง
4.2 กาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง
4.3 มีการรายงานระดับความรุนแรงเป็นรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ถึง
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
5. มีกำรกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง
5.1 มีการกาหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
5.2 Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่กาหนด แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง กับ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ชัดเจน
5.3 Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ หรือ ค่า “ระดับ 3” ในบันทึก
ข้อตกลงฯ แล้วแต่ค่าใดสูงกว่า
5.4 Risk Tolerance ต้องสอดคล้องกับระดับขององค์กรยอมให้เบี่ยงเบนได้ ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ /
Risk Tolerance ที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ รส. หรือ ผลต่างของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 3” ใน
บันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่ค่าใดต่ากว่า
6. มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบบูรณำกำร
6.1 พิจารณาถึงนโยบาย/กลยุทธ์/เป้าหมาย/แผนงาน/โครงการต่างๆ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการ
ทางานเป็นรูปธรรม
6.2 การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Map ของ
องค์กร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี
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ส่วนที่สอง เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คาอธิบายหลักเกณฑ์หากรัฐวิสาหกิจมีการดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน ถือว่ามีการดาเนินงานที่สมบูรณ์
จะได้ระดับคะแนน เท่ากับ 5
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี
1.1 ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดให้มีคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบด้าน IT และ ITG โดยมี
CIO ของรัฐวิสาหกิจเป็ นประธาน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
รวมถึ ง ด าเนิ น การประชุ ม ทุ ก เดื อ น หรื อ มี ก ารประชุ ม เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานขององค์กร
1.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก IT เพื่อให้
บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการรั ฐวิ ส าหกิ จมี การมอบข้อสั งเกตต่ อ
แผนงาน/โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หมายรวมถึง
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในด้านการเงินโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กาหนด เป็นต้น
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การทางด้านการปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิภ าพโดยการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด เช่น One Stop
Service เป็นต้น
 การสร้างความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
และการบริหารสัญญา
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าที่และความรับผิ ดชอบในการกากับดูแลและ
ติดตาม การจัดการกระบวนการป้องกันความเสียหาย การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแก่
ฝ่ายตรวจสอบด้านการจัดการที่ดีทางด้าน IT
1.4 มี ร ะบบการจั ดการดาเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management :
BCM) ของงานหลั กๆ ทุ กด้าน โดยควรมี การวิเ คราะห์ ผ ลกระทบต่อธุร กิจ (Business
Impact Analysis : BIA) เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าธุรกิจจะไม่มีปัญหาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น โดย BCM มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการจั ด การที่ ดี (ด้ า น IT, IT Related และ
Non-IT จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้) มีการฝึกซ้อมตามแผนสารองฉุกเฉินที่
ครอบคลุ ม งานทุ ก ประเภทที่ ส าคั ญ จากการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ (Business
Impact Analysis : BIA) ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนด และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อที่
ต้องปรับปรุง หรือหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง องค์กรสามารถดาเนินการแก้ไข
และฝึกซ้อมใหม่จนสามารถลดความผิดพลาดดังกล่าวลงได้
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1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธ์ทางด้าน IT ของรัฐวิสาหกิจ เช่น
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการการกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน IT (IT Strategy Committee) เป็น
ต้น Committee โดยอย่างน้อยมี CIO ของ รัฐวิสาหกิจ เป็นประธาน และกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน รวมถึงดาเนินการประชุ มทุกเดือน หรือ มีการประชุม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของระบบสารสนเทศขององค์กร
1.6 ฝ่ายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอย่างสม่าเสมอ ทั้งทางด้าน
การเงินและมิใช่การเงิน เช่น อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทางด้าน IT
และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและระบบการทางาน เป็นต้น โดยมีวาระ
เข้าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร
โดยเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และมีการเสนอกล
ยุทธ์หรือการดาเนินงานเพิ่มเติมสาหรับกรณี ที่ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมากกว่า
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงคณะกรรมการรัฐ วิสาหกิจ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงการ
นาเสนอการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร และหากมีกรณีที่ผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมากกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ จะต้องมีแผนงานที่ ชัดเจน
รองรับ
1.7 คณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ จัดให้ มีกระบวนการสร้างความมั่นใจถึงความสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวาระ
เข้าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงการลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค์กร โดยเปรียบเทียบทั้งในเชิงต้นทุน และผลประโยชน์ทั้งทางด้านการเงินและ มิใช่
การเงินอย่างชัดเจน และกาหนดเป็นวาระประชุมอย่างต่อเนื่อง หากมีกรณีดังกล่าว
1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสร้างเกณฑ์วัดคุณภาพงานและผลสาเร็จของกลยุทธ์หรือ
นโยบายและการจัดการด้าน IT ตามที่กาหนดไว้ เช่น กลยุทธ์หรือนโยบายด้าน IT ในการ
สนับสนุนให้องค์กรมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น กลยุทธ์หรือนโยบายด้าน IT ใน
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มี
การทบทวนเกณฑ์วัดของการประเมินศักยภาพของระบบสารสนเทศขององค์กร โดย
เปรียบเทียบทั้งเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งใช้ข้อมูลประกอบอย่าง
เพียงพอทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกัน/ธุรกิจใกล้เคียง
กัน
1.9 รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารด าเนิ น การตามแผน ISO 27001 ในกิ จ กรรมตามแผนที่ ก าหนดได้
ครบถ้วน และดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.10 การบริหารความเสี่ยงสาหรับ IT (IT Risk Management) มีการกาหนด IT Risk เป็น
ปัจจัยเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบครบถ้วน
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ค่าเกณฑ์วัดในแต่ละระดับ
2. มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย/กลยุทธ์/การวางแผน/การ
ลงทุน โดยต้องผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และนาเสนอคณะกรรมการ
รัฐ วิส าหกิจ อนุ มัติ และมีมาตรการ/หลั กการที่ชัดเจน ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ/
ผู้บริหารสูงสุด ในการวางแผน/การลงทุน โดยใช้องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงมาเป็น
ส่วนในการตัดสินใจวางแผน/การลงทุน
3. มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่าเสมอและทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น เช่น
ควรมีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณี
ที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการดาเนินการได้ครบถ้วน
ทั้ง 3 ประการ ได้แก่
- การกาหนดนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ
- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับประเด็นปัญหา/อุปสรรค
ที่ผ่านมา
- พัฒนาอบรม และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เช่น จรรยาบรรณ และ
ผู้บริหารรับฟังการท้วงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ เช่น การสื่อสาร
สองทางที่มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยพิจารณา
เพิ่มเติมถึงความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการสารวจทัศนคติของพนักงาน
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
กาหนดช่องทางที่เหมาะสม และมีการทบทวนความเพียงพอของช่องทางดังกล่าวโดยฝ่าย
งานที่รับผิดชอบและใช้ช่องทางที่มีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง จากการสารวจ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อสามารถระบุช่องทางและทบทวนความเพียงพอ
ของช่องทางที่เหมาะสม
4.2 ประสิทธิผลของการใช้ช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของแต่ละช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ย งได้ และมี
แผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทางดังกล่าว โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นลักษณะ
face to face เช่น ผู้บริหารพบพนักงานเพื่อแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น และสามารถดาเนินการตามแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ช่องทาง
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเน้นการใช้ช่องทางที่มีประสิทธิผลสูงสุด และ
ทาการสรุปประสิทธิผลในการใช้ช่องทางดังกล่าว
4.3 การสารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริห ารความเสี่ยงขององค์กร มีการสารวจ
ทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถสรุปผลการ
สารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้
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จากการสารวจ รวมถึงผลการสารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการสารวจครั้ง
ก่อน แล้วแต่ว่า ครั้งใดเป็นครั้งล่าสุด
5. มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและมี ก ารสนั บ สนุ น การบริ ห ารฯ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ฯ (Value
Enhancement)
5.1 ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีครบถ้วน โดยทุกฝ่ายงานมีการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปีครบทุกแผนงานหรือกิจกรรมที่กาหนด ทั้งนี้ รวมถึงแผนงานที่
เพิ่มเติมระหว่างปี ในกรณีที่มีการปรับแผนการบริหารความเสี่ยง หรือเพิ่มเติมแผนการ
บริหารความเสี่ยง และมีการประชุมร่วมกันระหว่าง Risk Owner และฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงถึงการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของแผนงานดังกล่าว
5.2 มีการวิเคราะห์/บริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหารายได้
การวิเคราะห์ กาหนดนโยบายและเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการ
เติบโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือการควบคุม/บริหารต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่าย
ที่ต้ อ งเชื่ อ มโยงกับ การวิ เ คราะห์ แ ละบริ ห าร ความเสี่ ย ง หรื อ การที่รั ฐ วิ ส าหกิ จมี ก าร
วิเคราะห์/บริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด
เป็นต้น โดยต้องจัดทา Value Driver เพื่อแสดงถึงการที่องค์กรจะมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินได้/ไม่ใช่การเงิน และทาการระบุปัจจัยเสี่ ยงรวมถึงบริห ารความเสี่ ยงตาม
Value Driver ที่กาหนด
รวมถึงการที่องค์กรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเป็นพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ขององค์กร เช่นเดียวกัน โดยสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของ Peter
Senge รวมถึงสามารถประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้
หลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของ Peter Senge ประกอบด้วย
1. Systems Thinking
กระบวนการคิด/วางแผน/จัดการที่เป็นระบบ
2. Personal Mastery
การสร้างวินัยของบุคคล
3. Mental Models
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคคล
4. Building shared vision การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
5. Team learning
การเรียนรู้ของกลุ่ม/ฝ่าย/ทีม
5.3 มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างต่อเนื่อง (ตามที่
ระบุ/กาหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง) โดยมีการบรรจุวาระรายงานความคืบหน้า
ของการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกเหนือจากการบรรจุในวาระการประชุมแล้ว สามารถแสดงได้ถึงประสิทธิผลของการใช้
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ช่ อ งทางอื่ น เพื่ อ สื่ อ สารถึ ง ความคื บ หน้ า ของการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และ รัฐวิสาหกิจ ใช้ช่องทางดังกล่าวได้จริงใน
การสื่อสาร
การสื่อสารภายใน ควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิผล
 ความสาคัญและความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
 วัตถุประสงค์ขององค์กร
 ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องความเสี่ยง
 บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนาองค์ประกอบต่างๆ
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้
นอกจากความจาเป็นที่ต้องมีการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองค์กรแล้ว ยังจาเป็นที่จะต้อง
มีก ารสื่ อ สารภายนอกที่ เ หมาะสมด้ ว ย ด้ว ยช่ อ งทางการสื่ อสารภายนอกที่ เ ปิ ด ต่อ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยเฉพาะการเปิดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้กับช่วงความเบี่ยงเบน
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) นั้น มีความสาคัญ โดยเฉพาะสาหรับ
องค์กรที่ต้องเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ซึ่งการสื่อสารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องให้สารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆ
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจาวันของทุกหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่
สาคัญของการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือความดีความชอบ
6.1 แผนงานในการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Performance Evaluation
ขององค์กร รัฐวิสาหกิจ โดยมีแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหาร
ความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน และ
สามารถดาเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยง
กับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยแผนงาน
ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ
6.2 มีแผนงานในการประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละบุคคลหรือสายงานในองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เช่น ความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แต่ละบุคคล
หรือสายงานมีต่อองค์กร และการวัดระดับของความเสี่ยงที่บุคคลหรือสายงานนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบ ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผลเพียงใด โดยได้ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสาย
งาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงาน
และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงานที่
องค์กรต้องมีการจัดทา Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจในแต่ละขั้น
กับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน
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6.3 มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรโดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐวิสาหกิจต้องแสดง
ถึงการถ่ายทอด (Deploy) เป้าหมายของตัวชี้วัดองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ รวมถึงมีการ
ถ่ายทอด Risk Appetite ระดับองค์กรลงสู่สายงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน รวมถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ
7. มีการบริ หารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร
(Value Creation) ซึ่งมูลค่า (Value) ขององค์กรอาจพิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้
7.1 องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ” การที่องค์กรสามารถ
พลิกผันเหตุการณ์/วิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยที่ “โอกาสของธุรกิจ” อาจพิจารณาจากการวิเคราะห์ “SWOT” ขององค์กร
โดยมี ก ารระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น โอกาสของธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การระบุ
Opportunity ใน SWOT ขององค์กร และได้ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์
ดังกล่าว และนามาเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถทาให้ระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลง โดยต้องสะท้อนถึงการที่ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นโอกาสลดลง ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง
หลังจากที่ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงแล้ว รวมถึงเสนอคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ เพื่อ
อนุมัติ
7.2 การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิ ดสร้างสรรค์
ของบุ ค ลากร รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และสร้ า งบรรยากาศเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและ
การสร้างสรรค์ขององค์กร เช่นเดียวกัน รัฐวิสาหกิจ ได้ทาการกาหนดแผนบริหารความ
เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้
5 ประการของ Peter Senge และได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ครบถ้วน และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
8.1 การดาเนิ น กิ จ กรรมตามแผนบริห ารความเสี่ ยง รั ฐ วิ ส าหกิจ สามารถดาเนิน งานตาม
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนและดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
8.2 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะ
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดับความเสียหาย =
ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความ
เสี่ ยงที่ลดลง จะต้องครอบคลุ มความเสี่ ยงที่สามารถระบุ ได้ว่าเป็น Strategic Risk/
Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C)
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8.3 ในกรณีที่มี Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง ที่ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณในแต่ละปี โดย
รัฐวิสาหกิจต้องสามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ที่กาหนด ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณของปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับ Risk Appetite แล้ว ดีกว่า
เป้าหมายที่ Risk Appetite ได้กาหนดไว้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง หรือ หากไม่เป็นไปตาม Risk
Appetite ต้องอยู่ในช่วง Risk Tolerance ที่เหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ
9. Portfolio View of Risk
9.1 มีการจัดทาแบบจาลองที่เหมาะสม/นาแบบจาลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้
9.2 มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น
ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง สุ ด และช่ ว งเบี่ ย งเบนสู ง สุ ด ในภาพรวมขององค์ ก รยั ง อยู่ ใ นวิ สั ย
ที่สามารถจัดการได้หรือไม่
10. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management - Compliance (GRC)
10.1 คณะกรรมการต้องมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ GRC
เพื่อที่จะสามารถจัดให้มีระบบความเสี่ยงที่มีประสิทธิภ าพเพียงพอที่จะป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
10.2 คณะกรรมการต้องกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่ าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินธุรกิจ และต้องสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความ
เสี่ยงที่สาคัญทุกประเภท รวมถึงมีนโยบายในการบูรณาการ/เชื่อมโยง Corporate
Governance, Risk Management และ Compliance (GRC) และกาหนดกระบวนการ
ประสานงานที่ชัดเจน โดยเน้นการบูรณาการในเรื่อง compliance ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ
10.3 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ
ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และมีการสร้าง
กระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ ได้มีกระบวนการระบุปัจจัย
เสี่ยง ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทาให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC
10.4 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิ ดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ
ได้กาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
10.5 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ
ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้
10.6 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงการที่รัฐวิสาหกิจ
มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
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10.7 คณะกรรมการดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร โดยรั บ รู้ ถึ ง ระดั บ ความมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นในองค์กร ตระหนักและ
ให้ความเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร สอบทานความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององค์กรและพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
และรับทราบถึงความเสี่ยงที่สาคัญๆ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้มีการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
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สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คำอธิบำย
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
 วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity-Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรจะระบุไว้ในแผนกล
ยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจาปีขององค์กรเช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์
ในภาพรวมขององค์กร
 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนิ น งานที่ เ ฉพาะเจาะจงลงไปส าหรั บ แต่ ล ะกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รก าหนดเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ควรมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดภารกิจขององค์กร
2. กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่กาหนดไว้
3. กาหนดกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
4. กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นในแต่ ละระดับ ควรมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่
ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
ความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดั บองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงฝ่ายบริหารจาเป็นต้อง ตั้งคาถามว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็น
จะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง ความเสี่ยงจากการ
จัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ากว่าข้อกาหนด เป็นต้น
กำรระบุถึงระดับควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึนได้จำกควำมเสี่ยงแต่ละประเภท
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์
ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี เพราะการ
วัดความเสี่ยงเป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบต่อองค์กรเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโดยประเมินนัยสาคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง (Materiality) และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Frequency) โดยการใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ควำมถี่โดยเฉลี่ย
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
5 ปีต่อครั้ง

คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับของควำมรุนแรง (ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร)
ระดับของควำมรุนแรง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มูลค่ำควำมเสียหำย
> 10 ล้านบาท
> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
> 50,000 - 2.5 แสนบาท
> 10,000 - 50,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท

คะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ : มูลค่าความเสียหาย และความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการนาไปใช้ ควรมีการกาหนดให้
เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดาเนินงานขององค์กร
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อชื่อเสียงขององค์กร)
ระดับของความรุนแรง
ผลกระทบของความเสียหาย
สูงมาก
มีการพาดหัวข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศ
สูง
มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างสาหรับสื่อ
ภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวในวงจากัดของ
สื่อต่างประเทศ
ปานกลาง
มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
หลายฉบับ (2-5 วัน)
น้อย
มีการเผยแพร่ข่าวในวงจากัดภายในประเทศ (1 วัน)
น้อยมาก
ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

คะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการนาไปใช้ ควรมีการกาหนดให้
เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดาเนินงานขององค์กร
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ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
ระดับของความรุนแรง
ผลกระทบของความเสียหาย
สูงมาก
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สาคัญทั้งหมด และ
เกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจ
สูง
เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สาคัญ และระบบความ
ปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
ปานกลาง
ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
น้อย
เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
น้อยมาก
เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสาคัญ

คะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการนาไปใช้ ควรมีการกาหนดให้
เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดาเนินงานขององค์กร
ระดับของความรุนแรง (ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ)
ระดับของความรุนแรง
มูลค่าความเสียหาย
คะแนน
สูงมาก
การหยุดดาเนินการของธุรกิจและกระบวนการ
5
เป็นเวลา 2 เดือน
สูง
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดาเนินงาน
4
ทางธุรกิจอย่างรุณแรง เช่น การหยุดดาเนินงาน
1 เดือน
ปานกลาง
มีการชะงักงันอย่างมีนัยสาคัญของกระบวนการ
3
และการดาเนินงานทางธุรกิจ
น้อย
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการ
2
ดาเนินงานทางธุรกิจ
น้อยมาก
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการ
1
ดาเนินงานทางธุรกิจ
หมายเหตุ : ผลกระทบของความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการนาไปใช้ ควรมีการกาหนดให้
เหมาะสมกับขนาดภารกิจและลักษณะการดาเนินงานขององค์กร
ผู้บริหารความให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่อาจลดความ
สนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่าและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 2 จุดนี้
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยู่ในระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงทาได้ยาก โดยอาจพิจารณา
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงได้ดังนี้
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ระดับของควำมเสียหำย (Degree of Risks)

ผลกระทบ
ของ
ควำมเสี่ยง

5
4
3
2
1
1

2
3
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

4

5

มีความเสี่ยงสูงมาก
มีความเสี่ยงสูง
มีความเสี่ยงปานกลาง
มีความเสี่ยงต่า
กำรควบคุมภำยในตำมฐำนควำมเสี่ยง (Risk Based Internal Control)
กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
ของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่า อาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุม
เกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น การกาหนดนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพ
และราคาการกาหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดทาทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติ
ราคาและปริ มาณการจัดซื้อการแบ่ งแยกหน้าที่ตามหลั กการควบคุมภายในที่ดี การกาหนดให้ มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น
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ตัวอย่าง Risk Map
Company

Strategic Risk

RF1

RF2

Operational Risk

RF3

RF1

RF2

RF11 RF12 RF11 RF12

RF3

Financial Risk

RF4

RF1

RF2

Compliance Risk

RF3

RF11 RF12

1

RF1

RF2

RF11 RF12 RF11 RF12

5
4

2
3
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บทบำทและควำมรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง1
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ








คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ










รองกรรมการ
ผู้จัดการ




ผู้อานวยการฝ่าย




1

บทบำทและควำมรับผิดชอบหลัก
มีความเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่อาจมีผ ลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทาให้
มั่นใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ
ท าให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย ง
ทั่วทั้งองค์กร
กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ
ติดตามประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน
สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สาคัญ
และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน
พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งองค์กร และทาให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่
เหมาะสม
ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทาให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สาคัญ และ
ทาให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทาให้มั่นใจได้ว่า ผู้อานวยการ
ฝ่ายให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในฝ่ายของตน
ทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมิน จัดการและรายงานความ
เสี่ยงอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการบริหารความ
เสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้เกี่ยวข้อง
หัวหน้างานหรือ
พนักงาน
หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
การบริหารความ
เสี่ยง
ผู้ตรวจสอบภายใน
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บทบำทและควำมรับผิดชอบหลัก
ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการฝ่าย
และเข้าร่วมในการจัดทาแผนจัดการความเสี่ยง และนาแผนไปปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดทานโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนการให้กับหน่วยธุรกิจและเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติ
ให้การสนับสนุนและแนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ
ทาให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และ
การควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร
ทาให้มั่นใจว่าได้มีการนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง
สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาความเข้า ใจเกี่ยวกับความ
เสี่ ย งและดาเนิ นการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based
auditing)
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ควำมหมำยของ IT Governance
IT Governance คือหน้ าที่และความรับผิ ดชอบเกี่ย วกับการจัดการที่ดี ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่กันไปกับความสามารถด้านอื่นๆ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ใช้เป็นกรอบ
และองค์ประกอบของกระบวนการบริหารงานในการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์เพื่อสร้างศักยภาพและ
คุณค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างรู้คุณค่าให้กับองค์กร ควบคู่กันไปกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีที่แยกกันไม่ได้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการจัดการ ตั้งแต่การ
วางแผน การจัดองค์กร การพนักงาน การดาเนินการและการควบคุม
อธิบำยเพิ่มเติม
IT Governance ทาให้เกิดการบริหารและการบูรณาการที่เป็นระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอน
ลดความซ้าซ้อน ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพโดยทางานข้ามสายงานได้ และประสานงานระหว่างองค์กรได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพ สอดประสานกับการดาเนินงานระดับต่างๆ จากการใช้ความสามารถ
และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อการผลักดันความสาเร็จ ของการจัดการ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเสี่ยงใหม่ๆ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ลในการดาเนิ น การ การปฏิ บั ติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง ฯลฯ และ
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการตรวจสอบและการจัดทารายงาน ซึ่งเป็นหัวใจของ
การบริหารและการควบคุมภายในอย่างคาดไม่ถึงในการบริหารงานระดับต่างๆ ขององค์กรควบคู่กันไปด้วย
ดังนั้ น การผสมผสานความสามารถด้ านต่า งๆ ขององค์ก รกับศั กยภาพของระบบงานและการจั ดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี จึงเป็นทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในปัจจุบัน
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรควบคุมภำยใน
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด
กาหนดตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมิน
ความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การติดตามผลและการประเมินผล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (น้าหนัก ร้อยละ 34) ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหาร
และบุคลากรภายในองค์กรควรสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี ประกอบด้วย
1.1 ระบบการควบคุม และ/หรือ ระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อ บั ง คับ ขององค์ กร โดยพิ จ ารณาจากการจั ด ทาข้ อ กาหนดด้ า นจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งาน และการสื่ อ สารข้ อ กาหนดด้ า นจรรยาบรรณของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานภายในองค์ ก ร
รับทราบ นอกจากนี้ มีการจัดทาแนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการแจ้งให้
พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และการกาหนดข้อห้ามของฝ่ายบริหารและพนักงานมิให้ปฏิบัติตน
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น รวมทั้ง
การระบุช่องทางการรับข้อร้องเรียน การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ การกาหนดระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน การสรุปและจัดทารายงานบทวิเคราะห์ เสนอผู้บริหาร
1.2 การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีควรชัดเจน การมีสายบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์ ก รที่ เ หมาะสม ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ ขนาดและการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ซึ่งการประเมินโครงสร้างองค์กรนี้จะมุ่งเน้นที่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยตรง
เช่น โครงสร้างของสานักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ เป็นต้น
1.3 การมอบอานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาจากการจัดทาคู่มือมอบหมายอานาจหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยมีการระบุอย่ างชัดเจน ถึงอานาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นงานที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น ต้ น การท าหลั ก ฐานเอกสารอ้ า งอิ ง
โดยระบบงานใดที่มีความสาคัญจาเป็น ควรมีจัดทาหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือไว้ เช่น การจัดทา
คู่มือ/โครงสร้ างการควบคุม ภายใน การจัดท าคู่มื อการปฏิบัติ งานไว้ให้ ส มบูรณ์ เพียงพอของการ
ปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งพิจารณาจากการแบ่งแยกหน้าที่งานของหน่วยงานหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัติ
หน้าที่ทุกขั้นตอนของงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย มีระบบการควบคุมและการสอบทานการมอบหมาย
อานาจหน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบให้ แก่บุคลากรในแต่ล ะตาแหน่งอย่างเหมาะสม (Check &
Balance) การกาหนดขอบเขตระดับของอานาจอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและการสื่อสาร
ให้พนักงานภายในองค์กรทราบ รวมทั้งมีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับ
ปฏิบัติการ
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1.4 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร พิจารณาจากการกาหนดให้มีเอกสารกาหนดลักษณะงาน
โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่สาคัญ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายใน เช่น การอบรม Control Self Assessment เป็นต้น
1.5 นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร พิจารณาจากการกาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
และเป็นธรรม โดยการประเมินนโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุ่งเน้นที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน
โดยตรง เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักตรวจสอบภายใน เป็นต้น
1.6 บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ คณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริ ห าร และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ภายใน พิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในและมีการทบทวน
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงาน
ทางการเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในหรือความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
การเปิ ด เผยรายงานกิ จ กรรมคณะกรรมการตรวจสอบ การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน การมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบนโยบายอัน
เป็นประโยชน์ ต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ผู้บริหารควรดาเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยการประเมิน
ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 การจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risks)
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (น้าหนัก ร้อยละ 42) ผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มี
ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล เพื่อป้ องกันหรือลดความเสี ยหาย ความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็นให้
กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ซึ่งการพิจารณาประกอบด้วย
3.1 การอนุมัติ พิจารณาจาก การกาหนดขอบเขตระดับของอานาจในการอนุมัติให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ
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3.2 การสอบทานงาน พิจารณาจาก การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานที่มิใช่
การเงิน และการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่การสอบทานการกระทาที่เป็นไปตามกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร รวมถึงกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเป็นการสอบทานจาก
ผู้บริหารแต่ละระดับขององค์กร
3.3 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน พิจารณาจาก การที่องค์กรดูแล รักษา ป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง
ระบบที่ ส าคั ญ และข้อ มูล สารสนเทศขององค์กร โดยจ ากัดการเข้าถึ งทรัพ ย์สิ นที่มี ความเสี่ ยงสู ง
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด พิจารณา
จากการเปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกั บ
ทะเบียนคุม เป็นต้น
3.4 การทาเอกสารอ้างอิง พิจารณาจาก การจัดทาหลักฐานเป็นเอกสาร หรือ หนังสือ สาหรับระบบงาน
ที่มีความสาคัญ เป็นต้น
3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศ พิจารณาจากการควบคุมทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน เป็นต้น
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ผู้บริหารควรให้จัดมีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หน่วยรับตรวจ
ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ประกอบด้วย
4.1 สารสนเทศ พิจารณาระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานมิใช่การเงิน (Non-financial Information System)
4.2 การมีระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการทางาน โดยคุณสมบัติของข้อมูล ควรมี
เนื้อหาที่จาเป็นต่อการตัดสินใจอยู่ในรูปแบบที่เข้ าใจง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน
ความทันกาล และความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ
4.3 มีสารสนเทศที่เป็นสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงสิ่งขาดตกบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
4.4 การจัดระบบสื่อสารให้เชื่อมโยงกัน (Integrated) นั้นสามารถให้สารสนเทศส่งถึงผู้ที่ควรได้รับหรือ มี
ไว้พร้อมอย่างทันกาล
4.5 การสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารสองทาง เช่น การสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง หรือจากล่าง
ขึ้นบน การจัดสัมมนาระหว่างผู้บริหารและพนักงานประจาปี การจัดให้มี Intranet เพื่อถาม-ตอบ
ภายในองค์กร เป็นต้น
5. การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) (น้าหนัก ร้อยละ 24) ผู้บริหารควรจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ว างไว้เพียงพอ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดาเนินงานไปอย่าง มีประสิทธิผล ข้อตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา และการควบคุม
ภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย
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5.1 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) พิจารณาการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self - Assessment) ครบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็น ระบบ และมีการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ความถี่ในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน และความสาเร็จในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ/รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในทั้งในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย รวมทั้งการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ข้อ 6 แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5.2 การประเมิน การควบคุ มอย่ างเป็ น อิ ส ระ (Independent Assessment) เช่น การประเมิ น
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก โดยพิจารณาการ
จัดทารายงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนด และมีการประเมิน IA ครบทั่วทั้งองค์กร และมี การ
ติดตามข้อเสนอแนะ
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กำรตรวจสอบภำยใน
หลักกำรและเหตุผล
เพื่ อให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เข้า ใจในงานตรวจสอบภายในว่า เป็ นเครื่อ งมื อส าคั ญของฝ่ า ยบริห าร
โดยเฉพาะการช่วยติดตามงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นกลไกที่สาคัญประการ
หนึ่งในกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจบทบาทและใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังเป็นหน่วยงาน
หลักที่จะช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจพัฒนางานและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในบนพื้นฐานของหลักการที่พึงประเมิน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจในบทบาทและ
ประโยชน์ขององค์กรที่ได้จากหน่วยตรวจสอบภายใน และเพื่อช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดี
การประเมิ น การตรวจสอบภายในอาศั ย แนวทางและหลั ก การของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดย
มุ่งเน้น การประเมินตามแนวปฏิบัติหลัก ซึ่งประกอบด้ว ย แนวทางปฏิบัติด้านองค์กรและแนวทาง
ปฏิบัติด้านการปฏิบัติงานเป็นหลัก
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบภำยใน
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด :
กาหนดตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก 1. บทบาทและความรับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 2. ความเป็นอิส ระ 3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่ว ย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์ของหน่วยตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร
ผู้สอบบัญชี และองค์กรกากับดูแลอื่น 5. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม 6. การวางแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว 7. การวางแผน ในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 8. การรายงานและการปิด
การตรวจสอบ 9. ความมั่นใจในคุณภาพ และ 10. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
1. บทบำทและควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน (น้าหนัก ร้อยละ 8) บทบาทและความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้วัตถุประสงค์ อานาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการที่กาหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบั ติงานการตรวจสอบภายในของรัฐ วิส าหกิจ กฎบัตรจะต้องนาเสนอต่อหั วหน้ารัฐ วิส าหกิจเพื่อ
พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ และทาการ
เผยแพร่สร้างการยอมรับ ประกอบด้วย
1.1 กำรจั ด ทำกฎบัต รของหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : มีการจัดทากฎบัตรที่กาหนดวัตถุประสงค์ อานาจ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีการนาเสนอ กฎบัตรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ ควร
มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีการซักซ้อมความเข้าใจกับ
ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับคานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจริยธรรม
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ
1.2 บทบำทของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
มีบ ทบาทในการตรวจสอบที่มุ่งเน้น การตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ ยงที่สาคัญที่มีผ ลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีสาระสาคัญต่อ
สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และมีความรับผิดชอบในการช่วยป้องกันการทุจริต โดยการ
สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ควรมีบทบาทในการ
ให้บริการ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับ
ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และ
ควรขอความเห็นจากหน่วยงานที่ได้ รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานและนาความเห็นนั้นๆ มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.3 ควำมรั บ ผิด ชอบของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในต่ อองค์ กรหรื อหน่ว ยงำนอื่น (ประเมิ นเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทร่วม) โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
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รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ตรวจสอบภายในในการขอข้อมูล เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น มีการบันทึกการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน และมีการ
จัดเก็บเอกสารประกอบสรุปความเห็นในการปฏิบัติง านที่ชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ควำมเป็นอิสระ (น้าหนัก ร้อยละ 8) กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความอิสระ และ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความ
เป็นอิสระหมายถึง การที่สามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นโดยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเงื่อนไขที่
ลดทอนความเป็นกลาง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นจะต้องถูกจัดการทั้งในระดับผู้ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในและองค์กร ประกอบด้วย
2.1 ระดับควำมเป็นอิสระและควำมรับผิดชอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ :
 โครงสร้ ำงองค์กรที่มีควำมเป็นอิสระ : หั วหน้ารัฐวิสาหกิจและผู้ บริหารระดับสูงเห็นความสาคัญ
ในความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยที่หน่วยตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเท่าระดับฝ่าย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในจะต้องมีสถานภาพสูงพออย่างน้อยเทียบเท่ากับหัวหน้าของหน่วยงานสาคัญอื่นๆ ในองค์กร โดยมี
ระดับตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป อีกทั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อทั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจในการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายสามารถเข้ า พบกั บ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบได้บ่อยครั้ง หรือสามารถสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการ
 ควำมเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ได้รับการมอบหมาย
ให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีการ
สับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่การปฏิบัติงานต้องใช้เวลานานหลายปี เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
 กำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ : มีนโยบายอย่างละเอียดและได้ดาเนินการตามนโยบาย
เกี่ย วกับการเปิดเผยหรือการดาเนิน การเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อความเป็นอิส ระหรือ
เที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงในกรณีที่บุคคล
ภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน) โดยต้องระบุผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ตรวจสอบงานที่ต้องเคย
ทาหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปี และต้องทาการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อน
การตรวจสอบทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบริหำร และผู้สอบบัญชี
(น้าหนัก ร้อยละ 8) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ในการ
กากับ ดูแลให้ร ายงานทางการเงิน ที่น่ าเชื่อถือ ให้รัฐ วิส าหกิ จมีระบบ การควบคุมภายในและการบริห าร
ความเสี่ย งที่มีป ระสิท ธิภ าพ และมีก ารกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี การปฏิบัติง านตามความรับ ผิด ชอบนี้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนินการโดยการกากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
และการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบด้วย
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3.1 ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบัญชี
โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
 บทบำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภำยใน : คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 3-5 ปี แผนการตรวจสอบประจาปี แผนการสรรหาและฝึกอบรม
บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของ หน่วยตรวจสอบภายใน มี
การประเมินความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรหน่วยตรวจสอบภายในและพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย
การกาหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายใน
 กำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับฝ่ำยบริหำร : คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการ
 กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี : มีการหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึงข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอแนะ
4. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแลอื่น (น้าหนัก ร้อยละ 8) หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบขององค์กรกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการ
ตรวจสอบภายในและการดาเนินการต่างๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ประกอบด้วย
4.1 รูปแบบในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยตรวจสอบภำยในกับผู้สอบบัญชีและองค์กรกำกับ
ดูแล โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความสนใจใน
ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรกากับดูแลที่มาปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรกากับดูแลมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรกากับดูแลทุกไตรมาส มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ ซ้ าซ้ อ นกั น กั บ ผู้ ต รวจสอบและองค์ ก รก ากั บ ดู แ ล และมี ก ารติ ด ตามและตอบประเด็ น ใน
Management Letter และข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบอื่นอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งตรวจสอบประจาปี
ให้แก่กระทรวงการคลัง สตง. ภายใน 30 วันหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนถ้ามีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบระหว่างปีต้องจัดส่งแผนตรวจสอบฉบับปรับปรุงที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่ สคร. กระทรวงการคลัง และ สตง. ภายใน 30 วัน
4.2 ควำมเหมำะสมของกำรทำงำนร่วมกับฝ่ำยบริหำร โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : มีกลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหารโดยในการจั ดทา
กลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบได้มีการขอความเห็นจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหาร มีความเชื่อมั่นในความ
เป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน และขอคาแนะนาปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบ
ภายในอยู่เสมอ
5. บุคลำกร กำรพัฒนำ และกำรฝึกอบรม (น้าหนัก ร้อยละ 8) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีจานวน
ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับของเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ
และด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ประกอบด้วย
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5.1 ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ : หน่วยตรวจสอบภายในโดยภาพรวมประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย ได้แก่
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบคอมพิ ว เตอร์ การควบคุ ม ทางการบั ญ ชี แ ละการบริ ห าร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ความรู้
ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ความเป็ น ผู้ น า มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในทั ก ษะ ด้ า นอื่ น ที่ จ าเป็ น ต่ อ องค์ ก ร
มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและพนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ทั้งจากหลักสูตรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือจากภายนอก โดยฝ่ายบริหารได้ขอคาแนะนาปรึกษา
จากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจาเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ และกลยุทธ์การตรวจสอบกาหนด
ทรัพยากรและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5.2 กำรสรรหำและรักษำบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในที่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยประเด็นในการ
ประเมิน พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่น
ในองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาสั้นๆ หรือปานกลาง พร้อมทั้งได้รับการอบรมอย่างละเอียด การ
โอนย้ายบุคลากรได้รับการสนับสนุน จากหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นที่ปรึกษาภายในขององค์กร และการสรรหาบุคลากรแสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนหนึ่งจะต้องมี
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานมากกว่าการตรวจสอบ หรือการบัญชี
5.3 กำรพั ฒ นำและกำรฝึ ก อบรมด้ ำ นกำรตรวจสอบภำยใน โดยประเด็ น ในการประเมิ น พิ จ ารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในกาหนดประเด็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตามแนวทางของ Core Competency และ Functional Competency
ไว้อย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี และอบรมได้ตามแผนอย่างครบถ้วน รวมทั้ง ได้รับงบประมาณอย่าง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มี
การกระตุ้น และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ตรวจสอบภายในเข้าร่ว มในหลั กสู ตรที่ส มาคมวิช าชีพและองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ย วข้องจั ดขึ้น เป็ น ประจ า นอกจากนี้ มี การสนับสนุนให้ ผู้ ตรวจสอบภายในพัฒ นาตนเอง ในการเป็ น
Certified Internal Auditor (CIA) หรือ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานหน่วย
ตรวจสอบภายในควรได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอย่างน้อย ร้อยละ 40 ของจานวนพนักงานเฉลี่ยของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
6. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยำว (น้าหนัก ร้อยละ 10) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการจัดทาแผนการตรวจสอบประจา 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปีตามความเสี่ยงของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยแผนการตรวจสอบนี้
ต้องระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และความประหยัด เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการกากับดูแล ประกอบด้วย
6.1 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
แผนเชิงกลยุทธ์การตรวจสอบภายในสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ และความเสี่ยงที่สาคัญของรัฐวิสาหกิจและ
แผนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีกาหนดในระยะยาว เช่น ระยะ 4-5 ปี แผนเชิงกลยุทธ์ได้กาหนดบทบาทในการ
เป็นผู้ป ระสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐ วิสาหกิจมีการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิผ ล ทาให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจได้ ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ได้กาหนดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและการพิจารณาความต้องการของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นใน
การจัดทาแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
6.2 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบตำมควำมเสี่ยง โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
:แผนการตรวจสอบภายในกาหนดขึ้นตามความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตามลักษณะ
ของกิจกรรมในขั้นตอนของการวางแผน หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจอยู่
ตลอดเวลา และประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยงสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร มีการหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและเปรียบเทียบกับผลการประเมินของฝ่ายบริหาร มีการ
จัดทาแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการจัดลาดับความเสี่ยงเพื่อใช้
ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
7. กำรวำงแผนในรำยละเอียดและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (น้าหนัก ร้อยละ 14) แผนการตรวจสอบใน
รายละเอียดของแต่ละกิจ กรรมตรวจสอบควรจัดทาขึ้นและหารือกับผู้ บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความหมาย และ
บันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
7.1 กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี โดยประเด็น ในการประเมินพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ :การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีที่มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ แผนการตรวจสอบ
ประจาปีได้กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่ างน้อยกาหนดเกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง/ลาดับความส าคัญ ระยะเวลาการในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน และแผนการตรวจสอบกาหนดกิจกรรมในการ
เป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ /การให้บริการให้คาแนะนาปรึกษา (Consulting) โดยมีการ
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น การเพิ่มหน่วยธุรกิจหรือการ
เปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ซึ่งการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
แผนการตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่ออนุมัติ
7.2 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในในรำยละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนกำร โดยประเด็นใน
การประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการจัดทาแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทั้งในกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปีของรัฐวิสาหกิจ มีการสอบทานและ/
หรือจัดทาทางเดินของงาน (Flow Chart) และการประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานที่สาคัญ ตลอดจนการ
ประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของ
องค์กร แผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดได้กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยกาหนด
เกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (โดยจะต้องกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน (Mandays)) บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบในรายละเอียดได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหาร
สายงานก่อนเริ่มปฏิบัติ มีการรายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสายงานในการปฏิบัติงานตามความ
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จาเป็น และความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของ แต่ละรัฐวิสาหกิจ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
สะท้อนมากจากผลการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกากับดูแล
7.3 แนวทำงกำรตรวจสอบกำหนดขึนเพื่ อช่วยในกำรหำ และบันทึกข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ และ
นำไปใช้ใน กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ : แนว
ทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทุกครั้งรวมทั้งการปฏิบัติงาน ในการให้
คาแนะนาปรึกษา มีการจัดทาแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ความเห็นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสาย
งาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มีการพิจารณาความเสี่ยงในการให้คาแนะนาปรึกษาด้านอื่น
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
7.4 กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วน มีการจัดทารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานความเห็นของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับข้อ
ตรวจพบจากการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
8. กำรรำยงำนและกำรปิดกำรตรวจสอบ (น้าหนัก ร้อยละ 12) ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสาร
ผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และทันเวลา ประกอบด้วย
8.1 กำรรำยงำนและกำรปิดกำรตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ : จัดทารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐานซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยมีการระบุวัตถุ ประสงค์ ขอบเขตการตรวจ บทคัดย่อ
และรายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ และนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
 กำรปิดกำรตรวจสอบ : จัดให้มีการประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นและคาชี้แจงจาก
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแผนการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
8.2 กำรรำยงำนต่อผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา รายละเอียดดังต่อไปนี้ :
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจอย่างละเอียดและทันเวลาภายใน 1 สัปดาห์ โดยรายละเอียด ในรายงาน
ประกอบด้ว ยบทคัด ย่อ สาหรับ ผู้บ ริห าร ข้อ เสนอแนะ ข้อ ตรวจพบ ปัญ หา ผลกระทบและความเสี่ย ง
ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ระดับความสาคัญ
ของผลการตรวจสอบ และการจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอแนะ การประเมินสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
การควบคุมโดยรวม ความเห็นของผู้บริหารสายงานต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
8.3 กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหัวหน้ำรัฐวิสำหกิจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น
ไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง เป็นต้น โดยรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย การเปรียบเทียบความ
คืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ดาเนินการระหว่างงวดที่
รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่สาคัญ ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน /การกากับดูแลในรายงาน
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ครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข สรุปประเด็นที่ยังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ ประเด็นที่หน่วยตรวจสอบภายในจะ
ดาเนินการในอนาคต และการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
สอบทานงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
9. กำรติดตำมและวัดผลกำรปฏิบัติงำน และกำรควบคุมดูแล (น้าหนัก ร้อยละ 9) งานตรวจสอบภายใน
ควรได้รับการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กาหนด ไว้ในมาตรฐานประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย
9.1 กำรติดตำมและวัดผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา
รายละเอียดดังต่อไปนี้ : มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเป็นทางการโดยแบบ
ประเมินตนเองและวิธีการประเมินตนเองต้ องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนด
ระยะเวลาหรือความถี่ไว้ชัดเจน และรับความเห็นของผู้รับการตรวจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามความเห็นของผู้รับ
การตรวจและนาผลประเมินตนเองและผลประเมินโดยผู้รับตรวจมาจัดทาแผนปรับปรุง (Improvement
Program) และดาเนินการให้ครบถ้วนตามแผนปรับปรุงฯ โดยแผนปรับปรุงฯ และผลการดาเนินงานจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการนาความเห็นของผู้รับการตรวจ ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทันเวลา การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจ มาประกอบการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในทุกครั้ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน กาหนดให้มีการประเมินจากบุคคลภายนอกอย่างสม่าเสมออย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี และจัดทาแผน
ปรับปรุง (Improvement Program) จากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก
และดาเนินการให้ครบถ้วนตามแผนปรับปรุง โดยแผนปรับปรุงฯและผลการดาเนินงานจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
9.2 กำรควบคุมดู แ ลกำรปฏิบัติ งำน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยครอบคลุมถึง บทบาทและความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบทานงาน แนวทางในการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร การรายงานการติดตาม
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การฝึกอบรม การวัดผลงาน และดัชนีวัดผลงาน มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้รับการสอบทาน/ปรับปรุง
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ (น้าหนัก ร้อยละ 15)
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ประกอบด้วย
10.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ :
ผู้ตรวจสอบภายในตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนที่
อธิบายและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีกระบวนการเปิดเผยการกระทา
ผิดหรือละเลยที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ความไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือทาให้เกิดความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งมีการเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม
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มีการพิจารณาและบันทึกงานที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่ถูกต้อง อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบ ผลการ
ตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระสาคัญ หากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจทาให้เกิดความ
เข้าใจผิดในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจทาให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิดตามกฎหมาย
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กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล
หลักกำรและเหตุผล
เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น
ได้ครบถ้วนและเต็มตามศักยภาพ รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจมีการติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่องค์กรได้กาหนดขึ้น และมีการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
ดังกล่าว
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด :
การประเมินการบริ หารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านการบริห ารจัดการ
สารสนเทศและดิ จิ ทั ล ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระเมิ น การบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล พิ จ ารณาจาก
1. การประเมินแผนปฏิบัติการดิจิทัล และ 2. การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โดยคะแนน
เบื้องต้นจากการประเมินของส่วนที่ 2 จะนามาคูณกับตัวคูณ (Multiplier) เพื่อให้ได้คะแนนประเมินสุดท้ายที่
สะท้อนตามคุณภาพของ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ทั้งนี้ สาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลประจาปี
(พิจารณาจากผลปีบัญชี 2560) น้อยกว่าระดับ 3.0000 ให้พิจารณาเรื่องการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัลให้ดีขึ้น (Improvement)
สรุปกระบวนกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัลดังแผนภำพ
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กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล
ส่วนที่ 1
1. กำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (น้าหนัก ร้อยละ 10)
1.1 กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กรและนโยบำย(น้าหนัก ร้อยละ 6.5)
1.2 องค์ประกอบหรือรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรรำยปี (น้าหนัก ร้อยละ 3.5)
หมายเหตุ : กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (หรือเดิม คือ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของรัฐวิสาหกิจ) อย่างชัดเจน จะถูกหักคะแนนร้อยละ 20 จากคะแนนประเมินผลเบื้องต้น
(ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่เข้าระบบประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ในปี 2560 เป็นปีแรก)
ส่วนที่ 2
2. กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล (น้าหนัก ร้อยละ 90) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้
2.1 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกิจ
2.1.1 ระบบ MIS / EIS ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร (น้าหนัก ร้อยละ 5)
2.1.2 ระบบการเก็ บ ข้ อมู ล เพื่อ ช่ว ยในการติด ตามหรือ วัด ผลการด าเนิน งานขององค์ก ร (น้าหนั ก
ร้อยละ 5)
2.1.3 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย (น้าหนัก ร้อยละ 5)
2.2 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.2.1 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
(น้าหนัก ร้อยละ 4)
2.2.2 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมิน
โอกาสที่เกิด / Early Warning System (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร) (น้าหนัก ร้อยละ 4)
2.2.3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance Implementation)
(น้าหนัก ร้อยละ 7)
2.3 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
2.3.1 การนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิส าหกิจ
ปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี และ
การเงิน (น้าหนัก ร้อยละ 6)
2.3.2 ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศและดิจิทัล
มีความปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit) (น้าหนัก ร้อยละ 6)
2.3.3 การด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการหลั ก ด้ า นสารสนเทศและดิ จิ ทั ล ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสาคัญ* (น้าหนัก ร้อยละ 3)
หมายเหตุ *
 กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสาคัญ มาดาเนินการหรือดาเนินการแล้วเสร็จแล้ว น้าหนัก
ของการประเมินผลข้อนี้จะเฉลี่ยไปที่หัวข้อ 2.3.1
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2.4 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล *
2.4.1 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ทุกตาแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) (น้าหนัก
ร้อยละ 4)
2.4.2 การยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการด้าน
เทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร (น้าหนัก ร้อยละ 3)
2.4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับ ระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่องค์กรมีอยู่ (น้าหนัก ร้อยละ 3)
หมายเหตุ *
 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลในปี 2560 ≥ 4.0000 จะพิจารณา
ประเมินผลเพียง 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ 2.4.1 (ปรับน้าหนั กเป็นร้ อยละ 7) และหั วข้อ 2.4.3
(น้าหนักร้อยละ 3)
 กรณีที่ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลในปี 2560 < 4.0000 จะพิจารณา
ประเมินผลทั้ง 3 หัวข้อ โดยมีน้าหนักในแต่ละหัวข้อเท่าเดิม
2.5 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
องค์กร และประชำชน รวมถึงนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล
2.5.1 การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
และประชาชน (น้าหนัก ร้อยละ 8)
2.5.2 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
(น้าหนัก ร้อยละ 4)
2.5.3 การดาเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายต่าง ๆ ที่จาเป็น
จะต้องนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การปิดบัญชีรายไตรมาส เป็นต้น (น้าหนัก ร้อยละ 3)
2.5.4 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม (น้าหนัก ร้อยละ 3)
2.6 ระบบสำรสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในองค์กร
2.6.1 การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร (น้าหนัก
ร้อยละ 4)
2.6.2 การนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ (น้าหนัก
ร้อยละ 5)
2.6.3 ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ (น้าหนัก
ร้อยละ 3)
2.6.4 การนาระบบสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) (น้าหนัก ร้อยละ 5)
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กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

หลักกำรและเหตุผล
1. เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและมี
ทิศทางการพัฒนา ที่ถูกต้อง โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้
รัฐวิสาหกิจสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่กาหนดไว้ ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ดาเนินการของรัฐวิสาหกิจ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ
2. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอด
รับ กับ ทิ ศทาง การดาเนิ น งานของรัฐ วิส าหกิจ และกลยุทธ์ของรัฐ วิส าหกิจ ซึ่งควรจะ
ประกอบด้วยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างองค์กรที่
สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจ นโยบาย เกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านอัตรากาลัง และการบริหารอัตรากาลัง และอื่นๆ
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิธีกำหนดค่ำเกณฑ์วัด :
กาหนดหลั ก เกณฑ์ก ารบริ ห ารทรั พยากรบุค คล โดยพิจ ารณาจาก 1. การมี นโยบายและกลยุท ธ์
ด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
2. การมี ร ะบบในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Management) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) และ 3. การมีโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรประเมิน ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ คือ
1. กำรมีนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (นำหนัก ร้อยละ 20)
 การจัด ท านโยบายและและกลยุท ธ์ ของรัฐ วิ สาหกิ จในด้า นการบริ ห ารและพั ฒนาทรั พยากรบุ ค คล
โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ทั้งกระบวนการการจัดทา การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก
(SWOT) การเปรียบเทียบการดาเนินงานที่สาคัญกับคู่เทียบ (HR Benchmarking) การจัดทาแผนที่
ทางกลยุทธ์ (HR Strategy map) ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ การมีนโยบายและ
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลพื้นฐานที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนเหมาะสมและการกาหนดกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแนวนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
และอื่นๆ ประกอบการพิจารณาความสาเร็จของการนานโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมี
กระบวนการเผยแพร่ กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2. กำรมีระบบในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และระบบ
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (นำหนัก ร้อยละ 40)
ประกอบด้วย
 ระบบในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management: HRM)
2.1 การสรรหาและการจั ดการอัตรากาลัง (น้าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากโครงสร้างงานและกลุ่ ม
ของงาน กระบวนการจั ด ทาค าบรรยายลั ก ษณะงานและการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะ และ
ความต้องการของงาน (Job analysis and Job description) องค์ประกอบของคาบรรยายลักษณะ
งาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตรากาลัง กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้
หลักการของสมรรถนะ (Competency) มาประกอบการพิจารณา การบริหารจัดการอัตรากาลัง
ที่ พิ จ ารณาจากอุ ป สงค์ อุ ป ทานของอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก ร (Demand and Supply)
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) การวิเคราะห์กระบวนการทางาน (Workflow
analysis) หรือการศึกษาเวลาทางาน (Time and Motion study) การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
องค์กร (Retention) รวมทั้งการวิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตรากาลังที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในบริการดิจิทัลเพื่ อ
ทดแทนบุคลากร เป็นต้น
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2.2 การบริ หารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (น้าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากกระบวนการ
วิเคราะห์และการประเมินค่างาน (Job Valuation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ค่างานและการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล
สวัสดิการและการประกอบวิชาชีพที่เป็นธรรมกับพนักงาน เป็นต้น
2.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (น้าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องมื อ
ประเมินผลการดาเนินงาน เช่น การกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญ (Key Performance Indicator: KPI)
การก าหนดแบบประเมิ น ผลรายบุ ค คล การน าสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะรายต าแหน่ ง
(Competency) มาใช้ในการประเมินผล เป็นต้น อีกทั้งพิจารณาองค์กรประกอบของเครื่องมือ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงาน วิธี การประเมินผลการดาเนินงาน การพัฒนาเครื่ องมือประเมิ นผล
การดาเนินงาน องค์กรประกอบของเครื่องมือประเมิ นผลการดาเนินงาน กระบวนการติดตามผล
การดาเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของพนักงาน เป็นต้น
 ระบบในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development: HRD)
2.4 การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล (น้ าหนั ก ร้ อยละ 10) พิ จารณาการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลตั้ ง แต่
การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะหลั ก สมรรถนะรายต าแหน่ ง ( Core/Managerial/Functional
Competency) จนถึงการวางแผนการฝึ กอบรมทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวที่สอดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์ ความต้องการฝึกอบรม (Training
Needs Assessment) การจัดทาแผนฝึกอบรมรายตาแหน่ง (Training Roadmap) สาหรับบุคลากร
แต่ละตาแหน่ง การจัดทาการประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและ
ลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development) การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career management & planning) การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management)
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับการวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม (Return on Investment in
Training) การใช้ประโยชน์จาก ROI in Training ในการตัดสิ นใจเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผน
การฝึ ก อบรม การจั ด ท าแผนงานและการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) ที่เป็นมาตรฐาน หรือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่
เหมาะสมกับองค์กร โดยมีแผนงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่มี
ฐานข้อมูลและระบบจัดเก็บองค์ ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการแบ่งปันทักษะในหน่วยงานหรือข้าม
หน่วยงาน มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ทางานและหัวหน้างาน มีการสร้างนวัตกรรมในสภาพการ
ทางานและมีการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่ลาออก เป็นต้น
* ทั้ งนี้ การวิ เคราะห์ สมรรถนะควรครอบคลุ มถึ งการใช้ ทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลในการท างาน (Digital
Literacy) และนาทักษะด้านดิจิทัลในการทางานไปเชื่อมโยงกับเครื่องมือในการพัฒนาอื่นๆ ได้แก่
การจัดทาแผนฝึกอบรมรายตาแหน่ง (Training Roadmap) การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career management & planning)
3. กำรมีโครงสร้ำงพืนฐำนสนับสนุนระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (นำหนัก ร้อยละ 40)
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
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3.1 ช่องทางการสื่อสารและแรงงานสั มพันธ์ กระบวนการสื่อสารกับพนักงาน (น้าหนัก ร้อยละ 8)
พิจ ารณาจากกระบวนการการสื่ อสารและแรงงานสั ม พันธ์ ภ ายในองค์ก ร ช่ องทางการสื่ อสาร
ที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ อ งมื อ หรื อ ระบบในการสื่ อ สารกั บ พนั ก งาน การทบทวน
ความจาเป็นในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์ การมีแนวทาง/นโยบาย/กลยุทธ์
การสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy workplace) รวมถึงการการสร้างความผูกพันองค์กร
(Employee engagement) เป็นต้น
3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (น้าหนัก ร้อยละ 8) พิจารณาจากการจัดทา Code of Conduct
การกาหนดกฎ ระเบียบ ที่สอดคล้อง มีกิจกรรมส่งเสริม ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ
ในกรณีที่มีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรม การใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนระบบ
ตรวจสอบขององค์กรเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) การส่งเสริม
ให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล (HR Governance) เป็นต้น
3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ 8) พิจารณาจากมีการจัดเก็บ
หรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบสารสนเทศและ
พัฒนาการของระบบข้อมูล และการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทารายงาน หรือ
บทวิ เ คราะห์ เ พื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การในระดับ ต่ า งๆ เช่ น ระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Administrative tasks) ระดับการจัดการภายในองค์กร (Internal process) ระดับกลยุทธ์องค์กร
(Strategic planning) เป็นต้น
3.4

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม (น้าหนัก ร้อยละ 6) พิ จารณาจากการให้สาคัญ
ต่อความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององค์กรและในภาพย่อยระดับพนักงาน การจัดทา
แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ทั้งในภาวะปกติ และการจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัย
เพื่อรองรับภัยพิบัติ โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างความตระหนัก ตลอดจนการจัดให้มี
กิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนัก ร้อยละ 10) พิจารณาจากประสิทธิภาพ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานเชิงรุกและ
การปรั บ บทบาทของฝ่ ายทรั พยากรบุ คคลในการเป็ นหุ้ นส่ ว นกลยุ ทธ์ (Strategic partner)
ของหน่วยงานในองค์กร โดยการมีข้อมูลแสดงสถานะและปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
หน่วยงาน ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ
แผนงานในการให้คาแนะนาปัญหาของแต่ละหน่วยงาน การติดต่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งองค์ ก รเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การใช้ ร ะบบทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุผลทางกลยุทธ์ เป็นต้น
*ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรในฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ ด้ า น
ทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลงสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
(Digital Change Management) เป็นต้น รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน และให้ความช่วยเหลือในประเด็นต่างๆ เช่น การ
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สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ/หรือ ปรับลดกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการทางาน การวิเคราะห์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อทดแทนอัตรากาลัง เป็นต้น
วิธีที่ใช้ในกำรประเมิน - Evaluation Methodology
 รูปแบบ (Form) พิจ ารณาจากการมีกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ที่มีความเพียงพอ และ
สอดคล้องต่อการดาเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
 เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
 การดาเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากกลยุทธ์ กระบวนการ เครื่องมือ ได้ถูกนามาใช้ได้
อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้ตามเป้าหมาย และ/หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา
และ/หรื อ ดี ก ว่ า คู่ เ ที ย บในอุ ต สาหกรรม โดยผลผลิ ต /ผลลั พ ธ์ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเชื่อมโยงจากกระบวนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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