
 

 

บทความฉบับเต็ม TQM Full Paper 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร   [ / ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ชื่อเรื่องน าเสนอ  การบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk 
and Compliance : GRC) ของ กทพ. 

ชื่อหน่วยงาน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ เลขที่ 111 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  0-2558-9800    โทรสาร 0-2561-2984  เว็บไซต์   www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียนที่ 1)  นางสาวโชติกา บุญเนตร  ต าแหน่ง  วิทยากร 6  แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
    โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21511  อีเมล chotika.boonnate@gmail.com 
ชื่อผู้เขียนที่ 2)  นายเอกภพ ซิ้มฉาย   ต าแหน่ง   วิทยากร 5  แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก 

โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21551  อีเมล ekkapob19@hotmail.com 
ชื่อผู้เขียนที่ 3) นางสาวพิมพ์นุชา ธรรมโชติ ต าแหน่ง วิทยากร 4 แผนกควบคุมภายในระบบงานสนับสนุน 

โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21573  อีเมล pimnucha.exat@gmail.com 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)   มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้าน GRC ของ กทพ. อย่างบูรณาการ ร่วมกันในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ในรูปแบบคณะท างาน (คณะกรรมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
(Governance Risk and Compliance: GRC)) เพ่ือให้ กทพ. สามารถช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น 
 ในการด าเนินงานภาพลักษณ์ท่ีดีและความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว 

2)    มีการจัดท ากฎบัตร ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และคู่มือการด าเนินงานด้าน GRC เพ่ือใช้สื่อสารแก่
เจ้าหน้าที ่กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง และสามารถน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3)    ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index) ตามองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical 
Six Disciplines) ของแนวปฏิบัติด้าน GRC เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ (GRC Capability 
Model) 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน  GRC (GRC Index) ประจ าปี 
    งบประมาณ 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 97.58 
2) ร้อยละของพนักงานที่รับรู้วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) ด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (I = Integrity) ประจ าปี 
    งบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 89.0 สูงขึ้นกว่า ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
กทพ. ให้ความส าคัญกับการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : 
GRC) สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) โดยด าเนินการบูรณาการด้าน 
GRC ตามหลักการและแนวคิด GRC ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG) ซึ่งระบุความหมายของ 
GRC ว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจและจัดล าดับความส าคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 



 

 

(Stakeholders) เพ่ือผลักดันให้เกิดการบูรณาการตามแนวคิดดังกล่าวได้นั้น มีปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ 2 ปัจจัย 
(รูปที่ 1) ประกอบด้วย (1) กระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ (GRC Capability Model) 
จ านวน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เรียนรู้ (Learn) การก าหนดแนวทางด าเนินการ (Align) การ
ปฏิบัติงาน (Perform) และการติดตามตรวจสอบ (Review) และ (2) องค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical 
Six Disciplines) ประกอบด้วย การก ากับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) การบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบของ
องค์กร (Compliance) จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) และเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
ปลอดภัย (IT & Security)  
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม กทพ. จึงก าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และจัดท าคู่มือการด าเนินงานบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : 
GRC) ทุกปี ซึ่ง กทพ. ด าเนินการจัดท านโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือการด าเนินงานบูรณาการด้าน GRC มาตั้งแต่
ปี 2563 และในปีงบประมาณ 2564 ยังคงจัดท าคู่มือการด าเนินงานบูรณาการด้าน GRC เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติ งานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน GRC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการด าเนินงานบูรณาการด้าน GRC ได้ด าเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ แผนกลยุทธ์การบริหาร



 

 

ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมและแผนงาน
การจัดการนวัตกรรม รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล  
  ทั้งนี้เพ่ือให้การบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. สามารถขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามเป้าหมายและ
เติบโตอย่างยั่งยืน กทพ. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index) ตามองค์ประกอบส าคัญ 6 
องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ของแนวปฏิบัติด้าน GRC เพ่ือเป็นเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
(Review) โดยผ่านการประเมินผลการบริหารด้าน GRC ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index) อยู่ที่ร้อยละ 97.58 
   นอกจากนี้ กทพ. ได้ด าเนินการบูรณาการวัฒนธรรมแบบองค์รวมของ กทพ. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างค่านิยมและเป้าประสงค์องค์กร บนฐานการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร
เป็นแกนกลางในการตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 วัฒนธรรม ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
   2) วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) 
   3) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital Culture)  
   4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  
   5) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)    
     เพ่ือช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดความโปร่งใส (Transparency) ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ (Integrity) และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนและองค์กร (Endeavour) ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรม GRC (Governance Risk and Compliance) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ร้อยละ
ของพนักงานที่รับรู้วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) ด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (I = Integrity) อยู่ที่ร้อยละ 89.0 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานก่อนการสร้างระบบบูรณาการด้าน GRC 
จะอยู่ที่ ร้อยละ 82.55 นั่นคือ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.8 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 
 2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กทพ. 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการ
ปฏิรูประบบราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม กทพ.จัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้มี
การปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายใต้ขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ขอพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 
 2) ด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์ 
แก ่กทพ. 
 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น
หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพ้ืนดิน เหนือ หรือใต้พ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ า เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือส าหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือ
ส าหรับขึ้นลงรถทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ า ท่อ หรือทางระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้วเขต 
หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไว้ในเขตทางเพ่ืออ านวยความสะดวก 
หรือเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษตามค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 183/2558 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กทพ. มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

รูปที่ 2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน 
 2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
ทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความย่ังยืนต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง

อนาคต 
 

รูปที่ 3 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร ของ กทพ. 
 

2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
 
     ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้าของ กทพ. 

ผลิตภัณฑ์หลัก บริการ กลไกการส่งมอบ ลูกค้า 
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
2) ทางพิเศษฉลองรัช 

1.บริการหลัก 
   1.1 บริการทางพเิศษโดย กทพ. 

 
ส่งมอบบริการโดย กทพ. 

กลุ่ม 1 : กลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

ภารกิจ 
1)  จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
2)  บริการอย่างมีนวัตกรรมและคณุค่าเพิ่ม 
3)  บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 
     ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน

เพื่อเพ่ิมมูลค่าองค์กร 
 
 
 

ค่านิยม 
บริการที่ด ี

พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใส

สะอาด 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2560 – 2565 
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
2) การบริการอย่างมีคณุภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
    การเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



 

 

3) ทางพิเศษบูรพาวิถี 
4) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ 
5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
    (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

        1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
        2) ทางพิเศษฉลองรัช 
        3) ทางพิเศษบูรพาวิถี 
        4) ทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ 
        5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
           (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

ต่อผู้ใช้ทางทุกสายทาง ประกอบด้วย 
   1.1 ลูกค้าใช้เงินสด
และคู ปองช าระค่ า
ผ่านทางพิเศษ 
   1.2 ลู กค้ าใช้ บั ตร 
Easy Pass 
   1.3 ลูกค้าที่ยังไม่เคย
ใช้บริการทางพิเศษ 

6) ทางพิเศษศรีรัช 
7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน - 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

  1.2 บริการทางพิเศษโดย กทพ. และ
บริษัทร่วมทุน 
        6) ทางพิเศษศรีรัช 
        7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
        8) ทางพิเศษสายศรรีัชวงแหวน - 
             รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ส่งมอบบริการผ่านบริษัท
ร่วมทุน (BEM & NECL) 

 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้าของ กทพ. (ต่อ) 
 

ผลิตภัณฑ์หลัก บริการ กลไกการส่งมอบ ลูกค้า 
9) พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 2. บริการรอง 

    2.1 การให้เช่าพ้ืนท่ีในเขตทางพิเศษเชิง
พาณิชย ์
    2.2 การใช้พื้นที่เชิงสาธารณประโยชน์ 

 
- ส่ งม อบ บ ริ ก าร โด ย 
กทพ. ต่อผู้เช่าพื้นที่ 
- ส่ งมอบบ ริก ารผ่ าน
หน่วยงานที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือ 

กลุ่ม 2 : กลุ่มลูกค้าผู้
เช่ าพ้ืนที่ ในเขตทาง
พิเศษทุกสายทาง 

 
  2.4  รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
   มาตรฐานการวัดคุณภาพที่ กทพ. ได้รับ ในปีงบประมาณ 2561 
  1)  ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิม
มหานคร 
  2) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลอง
รัช  ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี 
  3)  ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 
ครอบคลุมระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศส าหรับงานบริการ (Front Office) และระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศส าหรับงานส านักงาน (Back Office) 
  4) ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ส าหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษแบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
 
3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน GRC ของ กทพ. เชื่อมโยง สอดคล้อง และบูรณาการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงาน ภาพลักษณ์ที่ดี และความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว และ
ช่วยขับเคลื่อนองค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การมีความเข้าใจและจัดล าดับความส าคัญ
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย กทพ. โดยได้น าเอาหลักการแนวการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of 
Defense)  มาประยุกต์ใช้ในเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแนวเพ่ือช่วยองค์กรในการกระจายหน้าที่และความรับผิดชอบ



 

 

และก าหนดความร่วมมือ การประสานงานกันข้ามสายงานของหน่วยงานย่อย ในการการบูรณาการด้าน GRC 
อย่างเป็นระบบ (รูปที่ 4)  

 
 

รูปที่ 4 แนวทางการป้องกัน 3 ช้ัน (Three Lines of Defense) ตามกรอบ  GRC 
 
  จากการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและความร่วมมือเพ่ือการบูรณาการด้าน GRC อย่างเป็น
ระบบตามการประยุกตแ์นวทางการป้องกัน 3 ชั้น นั้น สามารถก าหนดลูกค้าที่ส าคัญเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Risk 
Owner (หน่วยงานปฏิบัติงาน) กลุ่ม Establish Standard (หน่วยงานดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง) 
และกลุ่ม Assurance Service (การตรวจสอบภายใน (IA) / การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ซึ่งความคาดหวัง
ของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการการบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. 
 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง วิธีการ ความถี่ 
1) กลุ่ม Risk Owner 
(หน่วยงานปฏิบัติงาน) 

- กรอบการจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยงใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 - มีหน่ วยงานที่ ก ากับการ
ป ฏิ บั ติ งาน ให้ เป็ น ไป ต าม
ข้ อ ก าห น ด ขอ งก ฎ ห ม าย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน หรือสัญญาที่มีข้อ
ผู ก พั น  เพื่ อ ไม่ ให้ ให้ ก า ร
ด าเนินงานขององค์กรมีความ
เสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืน 

- การประชุม  
- จัดท าทะเบียน
ความเสีย่ง  
- รายงานผล KRI 
และ กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง  
 

ปีละ 2 ครั้ง 
ปีละ 2 ครั้ง 
 
ทุกเดือน 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการการบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. (ต่อ) 
 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง วิธีการ ความถี่ 
2) กลุ่ม Establish 
Standard (หน่วยงาน
ดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง) 

- กลยุทธ์และแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างมูลค่าองค์กร 
- สนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การบริหารความเสี่ยง 
- สะท้อนสถานการณ์ เสี่ยง
ต่างๆ ของ กทพ.สอดคล้อง
และครอบคลุมเป้าประสงค์
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 

 - มีหน่วยงานที่ก ากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน หรือสัญญาที่มี
ข้อผูกพัน เพื่อไม่ให้ให้การ
ด าเนินงานขององค์กรมี
ความเสียหายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืน 

- การประชุม  
- รายงาน 
 

ทุกไตรมาส
ทุกเดือน 

3) กลุ่ม Assurance 
Service (การตรวจสอบ
ภายใน (IA) / การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) 

- ค วาม เป็ น ระ บ บ  ค วาม
เพียงพอและความเหมาะสม
ของการด าเนินงานด้าน GRC 
เพื่อที่จะสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่กระบวนการ GRC 

- การประชุม  
 - การสัมภาษณ ์

ทุกไตรมาส 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ในอดีตยังไม่มีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการกระบวนการด้าน GRC ที่เป็นรูปธรรม เป็นการด าเนินงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบแบบแยกส่วนกัน (รูปที่ 5) ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Governance) ด าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และคณะกรรมการ กทพ. โดยมีกองก ากับดูแลกิจการที่ดี ส านักผู้ว่าการ ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางรับผิดชอบดูแลกระบวนการการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

2) การบริหารความเสี่ยง (Risk) ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการ กทพ. โดยมีกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวมเชิงบูรณาการ (Portfolio view of Risk) 
และทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ภายใต้บทบาท Risk Owner 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Compliance) มีฝ่าย
กฎหมายที่ดูแลเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร  



 

 

 
 

รูปที่ 5 โครงสร้างการด าเนินงานด้าน GRC แบบแยกส่วน 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม 

กระบวนการที่ได้ปรับปรุงใหม่เพ่ือเสริมสร้างด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง  (Governance Risk and 
Compliance : GRC) แสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 กระบวนการเสริมสร้างด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(Governance Risk and Compliance : GRC) 
 

 
 



 

 

ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นส าคัญ ที่มีการปรับปรุงได้ดังนี้  
5.1 การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานด้าน GRC ที่ชัดเจน 
     เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม กทพ. จึงได้ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน

รูปแบบของคณะท างานที่มีชื่อว่า “คณะกรรมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and 
Compliance : GRC)” (รูปที่ 7) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และก ากับกระบวนการ
ด าเนินงานด้าน GRC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสื่อสารและ
เผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน GRC อย่างทั่วถึง และมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีผู้ว่าการ
เป็นประธาน ประกอบด้วยรองผู้ว่าการสายงานต่าง ๆ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และเลขานุการ คือ ผู้อ านวยการส านัก
ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการกองก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้อ านวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
ผู้อ านวยการกองนิติการ คือ ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 
 

รูปที่ 7 โครงสร้างการด าเนินงานระบบบูรณาการด้าน GRC 
 
 5.2  ก าหนดกรอบแนวคิดในพัฒนากระบวนการการบูรณาการด้าน  GRC 

       กรอบแนวคิดที่ได้น ามาพัฒนากระบวนการการบูรณาการด้าน  GRC คือ หลักการและแนวคิด
ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG) เป็นการบูรณาการเกี่ยวกับ คน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจ และจัดล าดับความส าคัญ
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีการตรวจสอบ เชื่อมโยงกันในทุก ๆ ส่วนงาน อีก
ทั้งยังมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน (รูปที่ 8)  



 

 

 
 
รูปที ่8 หลักการและแนวคิดด้าน GRC ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG)  
 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว กทพ. ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน GRC เพ่ือผลักดันให้

เกิดการบูรณาการด้าน GRC โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานด้าน GRC เพ่ือมุ่งสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กรภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ มีความโปร่งใส สุจริต (Zero Tolerance) (รูปที่ 9) 
โดยแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานนั้น มี 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ  

1) การก าหนดนโยบายด้าน GRC  
  นโยบายการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) 
ให้ความส าคัญเรื่องการด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงานภายในองค์กรและการจัดการเชิงรุก  
ที่ใช้ประโยชน์เต็มที่จากโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่ บนพื้นฐานการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ คน (People) กระบวนการ (Process)  และเทคโนโลยี (Technology) ทั้งนี้ แนวทางการก าหนดนโยบาย
สอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ คือ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ (GRC 
Capability Model) จ านวน 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 
 (1) การวิเคราะห์ เรียนรู้ (Learn)  
 (2) การก าหนดแนวทางด าเนินการ (Align)  
 (3) การปฏิบัติงาน (Perform)  
 (4) การติดตาม ตรวจสอบ (Review) 
 

2) การก าหนดแนวปฏิบัติการบูรณาการด้าน GRC  
  แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ทีใ่ห้



 

 

แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ แนวทางก าหนดแนวปฏิบัติ ยังคง
รองรับกระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ (GRC Capability Model) และสอดคล้อง
กับปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ คือ องค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ประกอบด้วย   
 องค์ประกอบที่ 1) การก ากับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) 
 องค์ประกอบที่ 2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 องค์ประกอบที่ 3) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
 องค์ประกอบที่ 4) การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) 
 องค์ประกอบที่ 5) จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture)  
 องค์ประกอบที่ 6) เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security)  
 

 
 

รูปที่ 9 การบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. 
 
5.3 เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานด้าน GRC 

       เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้าน GRC และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายจึงได้มี
การก าหนดตัวชี้วัด หรือ GRC Index ตาม 6 องค์ประกอบที่ส าคัญ (Critical Six Dicipline) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานด้าน GRC โดยการก าหนดตัวชี้วัดจะมีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ระดับองค์กร การก าหนดตัวชี้วัดในระดับกิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ตัวชี้วัดบรรลุผล (รูปที่ 10) 
 
 
 



 

 

 
 

รูปที่ 10 การก าหนดตัวชี้วัด (GRC Index) ตาม 6 องค์ประกอบท่ีส าคัญ (Critical Six Dicipline) 
   
  จากการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว สามารถสรุปผลผลิตและกระบวนการด าเนินงานการบูรณา
การด้าน GRC ของ กทพ.  ได้ดังนี้ 
      (1) กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน GRC โดยเสนอคณะกรรมการ
บูรณาการฯ ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กทพ. ทุกปี 
 (2) คู่มือการด าเนินงานบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) 
โดยเสนอคณะกรรมการบูรณาการฯ ทุกปี 
 (3) การประเมินผลการบริหารด้าน GRC โดยเสนอคณะกรรมการบูรณาการฯ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทุกไตรมาส และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุก 6 เดือน 
 นอกจากนี้ กทพ. ได้ด าเนินการบูรณาการวัฒนธรรมแบบองค์รวมของ กทพ. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างค่านิยมและเป้าประสงค์องค์กร บนฐานการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร
เป็นแกนกลางในการตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 วัฒนธรรม ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
   2) วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) 
   3) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital Culture)  
   4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  
   5) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)    
     เพ่ือช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดความโปร่งใส (Transparency) ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (Integrity) และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนและองค์กร (Endeavour) ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรม GRC (Governance Risk and Compliance) 
 
6. การวัดและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน GRC อย่างบูรณาการร่วมกันในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพ่ือให้องค์กรสามารถช่วยเสริมสร้างความน่ าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในการด า เนินงาน 
ภาพลักษณ์ที่ดี และความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว โดยสามารถวัด
ประสิทธิผลของการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

6.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index) 
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 97.58  



 

 

6.2 ร้อยละของพนั กงานที่ รับ รู้ วัฒ นธรรมองค์ กร  (SMILE) ด้ านความซื่ อสั ตย์ ต่ อหน้ าที่  
(I = Integrity) ปีงบประมาณ 2563 พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 89.0 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง
เป็นผลการด าเนินงานก่อนการสร้างระบบบูรณาการด้าน GRC จะอยู่ที่ ร้อยละ 82.55 นั่นคือ เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 7.8 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา อุปสรรค : ขาดหน่วยงานหลัก ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ GRC ซึ่งท าให้องค์กรไม่สามารถน าหลักการ 
GRC มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร  
    แนวทางแก้ไข : เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขโครงสร้างองค์กรหรือเพ่ิมเติมหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
GRC ได้โดยตรง ท าให้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเพ่ือบูรณาการ GRC ภายใน กทพ. ด้วย การจัดตั้ ง
คณะท างาน ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่
ดี การบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่ดูแล กฎระเบียบขององค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ) ท า
หน้าที่ก ากับดูแลองค์รวมของการด าเนินงานด้าน GRC  
 
8. ความท้าทายต่อไป 

8.1 การด าเนินงานบูรณาการ GRC ร่วมกันทั้งองค์กร (Integrated View of GRC) : เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านที่มปีระสิทธิผลหรือสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1) มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากบนลงล่าง โดยมีผู้บริหารด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
2) ปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรทุกระดับยึดถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
3) น าผลงานจากการด าเนินงานตาม GRC ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการด าเนินงานระดับ

บุคคล (KPI) 
8.2 การบูรณาการวัฒนธรรมองค์กรแบบองค์รวมขององค์กร ทั้ง 5 วัฒนธรรม :  เพ่ือเป็นเครื่องมือ

เสริมสร้างค่านิยมและเป้าประสงค์องค์กร บนฐานการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร
เป็นแกนกลางในการตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งการบูรณาการวัฒนธรรมแบบองค์รวมของ กทพ. 
จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดความ โปร่งใส (Transparency) ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม 
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (Integrity) และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนและองค์กร (Endeavour) ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ 
วัฒนธรรม GRC (Governance Risk and Compliance) ประกอบด้วย  

     1) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  
     2) วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)   
     3) วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital Culture)  
     4) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  
     5) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)  
 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืน 
   กทพ. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานระบบบูรณาการด้าน GRC (รูปที่ 11)  
สรุปได้ ดังนี ้
          1 ) GRC Roadmap แนวปฏิบั ติ ในการด า เนิ น งาน  GRC (GRC Roadmap) ที่ สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  



 

 

  2) GRC Health Check มีการวัดหรือประเมินภาพรวมของ GRC วัดความครบถ้วนของการ
ด าเนินงานด้าน GRC  
  3) GRC Implementation มีกระบวนการพัฒนาและจัดวาง GRC ในองค์กรอย่างเหมาะสมตาม
บริบทขององค์กร  
  4) GRC Advisory มีหน่วยงานกลางให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน บนฐาน การ
เชื่อมโยงและบูรณาการด้าน GRC 
 

 
 

รูปที่ 11 ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืนของการด าเนินงานด้าน GRC 


