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1. นางสาวโชติกา บุญเนตร 
ต าแหน่ง วิทยากร 6 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

2. นายเอกภพ ซิ้มฉาย 
ต าแหน่ง วิทยากร 5 แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก

3. นางสาวพิมพ์นุชา ธรรมโชติ 
ต าแหน่ง วิทยากร 4 แผนกควบคุมภายในระบบงานสนับสนุน

กองบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

การบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสีย่ง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(Governance Risk and Compliance : GRC) ของ กทพ.

น าเสนอโดย
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หัวข้อน าเสนอ

1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

กทพ. ด าเนินการบูรณาการ GRC โดย ...

GRC - OCEG
หลักการและแนวคิด GRC ของ 
Open Compliance & Ethics 

Group (OCEG)

Stakeholders Management
ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจ และ

จัดล าดับความส าคัญต่อความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีผลผลิตของกระบวนการด าเนินงานการบูรณาการด้าน GRC ที่ส าคัญได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการ

บูรณาการฯ / นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน GRC / คู่มือการด าเนินงานบูรณาการด้าน GRC (GRC 
Manual) / GRI Index เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรงุ

กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามเป้าหมายและเติบโตอยา่งยัง่ยืน

ประสิทธิผลของด าเนินการบูรณาการ GRC 
 ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการบูรณาการ

ด้าน GRC (GRC Index) คิดเป็นร้อยละ 97.58 จากเป้าหมายที่วางไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ร้อยละของพนักงานท่ีรับรู้วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) ด้านความซื่อสัตย์

ต่อหน้าท่ี (I = Integrity) อยู่ท่ีร้อยละ 89.0 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 จะอยู่ที่ 
ร้อยละ 82.55 นั่นคือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.8

97.58

80

คณะกรรมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : 
GRC)

ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานด้าน GRC
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ภารกจิ (Mission)
1. จดัให้มี พฒันา/ปรับปรุงทางพเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภยั
2. บริการอย่างมีนวตักรรมและคุณค่าเพิม่
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การด าเนินธุรกจิทางพเิศษและประโยชน์ต่อสังคม

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการและการลงทุนเพ่ือเพิม่มูลค่าองค์การ

ค่านิยม (Core Value)
บริการที่ด ีพฒันาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

วสัิยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพฒันาทางพเิศษ เพ่ือให้บริการที่ด ีมีความคุ้มค่า 

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยัง่ยืน

ลกัษณะธุรกจิ
เป็นรัฐวสิาหกจิ ที่สร้างหรือจัดให้มีทางพเิศษ 

ตลอดจนบ ารุงรักษาทางพเิศษ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

1st line of defence

2nd line of defence

3th line of defence

Risk Owner
(หน่วยงานปฏิบัติงาน)

Establish Standard
(หน่วยงานดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง)

Assurance Service
(การตรวจสอบภายใน (IA) / การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างมูลค่าองค์กร

- สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยง
- สะท้อนสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ของ กทพ.
สอดคล้องและครอบคลุมเป้าประสงค์องค์กรตาม
แผนยุทธศาสตร์

- กรอบการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ความเป็นระบบ 
ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของ
การด าเนินงาน/การบริหารความเสี่ยง
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ฝืน

Three Lines of Defence

วิธีการ
- การประชุม ทุกไตรมาส
- รายงานทุกเดือน

วิธีการ
- การประชุม ทุกไตรมาส
- การสัมภาษณ์

วิธีการ
- การประชุม 2 ครั้ง/ปี
- จัดท าทะเบียนความเสี่ยง 
2 ครั้ง/ปี
- รายงานผล KRI และ
กิจกรรมจัดการความ  

เสี่ยง ทุกเดือน

ความต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้า วิธีการ
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รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

รองผู้ว่าการฝ่าย
กลยุทธ์และแผนงาน

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ฝ่ายสารสนเทศ

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายกฎหมาย

รองผู้ว่าการฝ่าย
ก่อสร้างและบ ารุงรักษา

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ฝ่ายก่อสร้าง
ทางพิเศษ

ฝ่ายบ ารุงรักษา

ฝ่ายควบคุม
การจราจร

ฝ่ายจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ส านักผู้ว่าการ

ส านักตรวจสอบภายใน

กองวิจัยและ
พัฒนา

กองวางแผน
ปฏิบัติการ

คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ

ชุดต่างๆ

ในอดีตยังไม่การเชื่อมโยง (Alignment) 
และบูรณาการ (Integrated) ด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เป็นรูปธรรม 

“Governance – CG” 

เลขานุการคณะกรรมการ

“Risk Management – R”

เล
ขา

นุก
าร

คณ
ะก

รร
มก

าร

“Compliance – C”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.1 ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน

*คณะกรรมการบูรณาการด้าน GRC
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ 
และก ากับกระบวนการด าเนินงานด้าน GRC 
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสื่อสาร
และเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้าน GRC อย่างทั่วถึง และมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการายงานให้คระกรรมการ กทพ. 

ทราบทกุ ๆ 6 เดือน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.2 ด าเนินการบูรณาการด้าน GRC ตามหลักการและแนวคิด GRC ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG)

GRC เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีความเข้าใจ และจัดล าดับความส าคัญต่อความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

5.2 ด าเนินการบูรณาการด้าน GRC (ต่อ)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.2 ด าเนินการบูรณาการด้าน GRC (ต่อ)

นโ
ยบ

าย
ด้า

น 
GR

C
แนวปฏิบัติการบูรณ

าการด้าน CRC
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.2 ด าเนินการบูรณาการด้าน GRC (ต่อ)

นโ
ยบ

าย
ด้า

น 
GR

C
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.2 ด าเนินการบูรณาการด้าน GRC (ต่อ)

แนวปฏิบัติการบูรณ
าการด้าน CRC



14

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.3 ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index)
เพื่อให้การบูรณาการด้าน GRC ของ กทพ. สามารถขับเคลื่อนองคก์รบรรลุตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยนื กทพ. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC 

(GRC Index) ตามองค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ของแนวปฏิบัติด้าน GRC เพื่อเป็นเครื่องมอืการติดตาม ตรวจสอบ (Review) 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้าน GRC ของ กทพ. อย่างบูรณาการร่วมกันในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพื่อให้ กทพ. สามารถช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน ภาพลักษณ์ที่ดี และ
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการบูรณาการด้าน GRC (GRC Index)

ปีงบฯ 2563 ปีงบฯ 2564**

หมายเหตุ : * เป็นผลการด าเนินงานก่อนการสร้างระบบบูรณาการด้าน GRC
** เป็นการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
***วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. (SMILE) : (S = Service – minded)  (M = Mutuality) (I = Integrity) (L = Loyalty & Engagement) (E = Endeavour)

97.58%

100%**

เป้าหมาย 
80%

ปีงบฯ 2563ปีงบฯ 2562*

ร้อยละของพนักงานที่รับรู้วัฒนธรรมองค์กร (SMILE)***
ด้าน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ (I = Integrity) 

ปีงบฯ 2564**

89.02%

90%**

82.55%

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค : ขาดหน่วยงานหลัก ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ GRC ซึ่งท าให้องค์กรไม่สามารถน าหลักการ GRC 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

แนวทางแก้ไข : เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขโครงสร้างองค์กรหรือเพิ่มเติมหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ GRC ได้
โดยตรง ท าให้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเพื่อบูรณาการ GRC ภายใน กทพ. ด้วย การจัดตั้งคณะท างาน ซึ่งเป็น
การท างานร่วมกันของหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง และหน่วยงานที่ดูแล กฎระเบียบขององค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ) ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์รวม
ของการด าเนินงานด้าน GRC 
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8. ความท้าทายต่อไป 

การบูรณาการวัฒนธรรมองค์กรแบบองค์รวมขององค์กร 
5 วัฒนธรรม ประกอบด้วย

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

บนฐานการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร
เป็นแกนกลางในการตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่ง
การบูรณาการวัฒนธรรมแบบองค์รวมของ กทพ. จะช่วยส่งเสริมให้
องค์กรเกิดความโปร่งใส (Transparency) ทุกคนในองค์กรปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี ( Integrity) และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของตนและองค์กร (Endeavour) ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญ
ของวัฒนธรรม GRC (Governance Risk and Compliance) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การบูรณาการ GRC ร่วมกันท่ัวทั้งองค์กร (Integrated View 
of GRC)

- เพื่อให้การด าเนินงานด้าน GRC มีประสิทธิผล และสร้าง
มูลค่า (Create value) ให้แก่องค์กร
 ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนลงไปจากระดับบนลงล่าง
 ปลูกฝังให้สั่งสมเป็นประสบการณ์จนกลายเป็นคา่นิยมและ

ความเชื่อหลักและเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด
 น าผลงานจากการด าเนินงานตาม GRC ไปเช่ือมโยงกับการ

ประเมินผลการด าเนินงานระดับบุคคล (KPI)
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน GRC 
(GRC Roadmap) ที่สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม

มีกระบวนการพัฒนาและจัดวาง 
GRC ในองค์กรอย่างเหมาะสม
ตามบริบทขององค์กร 

การวัดหรือประเมินภาพรวมของ GRC 
/วัดความครบถ้วนของการด าเนินงาน
ด้าน GRC

มีการหน่วยงานกลางให้ค าแนะน าใน
การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน บนฐาน
การเชื่อมโยงและบูรณาการ GRC  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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10. เอกสารอ้างอิง

 เกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ตาม
ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)

 หลักการและแนวคิด GRC ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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ถาม - ตอบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


