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นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 

บทน า 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance: GRC) โดยได้จัดท า
นโยบาย GRC ขึ้น เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับกรรมการ ระดับจัดการ และระดับฝ่ายงาน โดย
มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร การก ากับการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และภารกิจของ อ.ส.ค. 
1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือก าหนดให้ GRC1  (Governance, Risk and Compliance) ตามหลักของ Open Compliance and 
Ethics Group (OCEG)2  ทีเ่น้นการบูรณาการโดยเริ่มต้นจาก ยุทธศาสตร์ (Strategy) เชือ่มโยงกับบุคลากร (People) 
กระบวนการ (Process) เทคโนโลย ี(Technology) และข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ อาทิ  

1.1 มีความเข้าใจและสามารถจัดล าดับความส าคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
1.3 บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการ

ปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value)  
1.4 ด าเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบงานภายในองค์กร สังคม และจริยธรรม  
1.5 จัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้และทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
1.6 ส่งเสริมการวัดผลของระบบการด าเนินงานและการมีประสิทธิผล 

2. ค านิยาม 
อ.ส.ค. ได้มีการก าหนดนิยามของ Governance (G), Risk (R) และ Compliance (C) ไว้ดังนี้ 

ค า ความหมาย 
การก ากับดูแลกิจการ 
(Governance)3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหารระดับสูง และฝ่าย/ส านักงานภาคทุกภาคของ 
อ.ส.ค. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ อ.ส.ค. เพ่ือให้ อ.ส.ค. บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายผู้ถือ
หุ้นภาครัฐ (Statement of Direction) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโคนมและ
สนับสนุนการด าเนินงานตลอด Value Chain เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค
นมให้เติบโดอย่างยั่งยืน หรือให้บริการที่จ าเป็นอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
อ.ส.ค. อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ด ีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญทุกฝ่าย4 และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
อ.ส.ค.ยึดหลักการตามกรอบมาตรฐานสากล ได้แก่  
1.หลักการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD)  
2. ตามกรอบของส านักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง 9 หมวด     
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การก ากับดูแลกิจการ 
(Governance) (ต่อ) 
 

   หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ  
   หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
   หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค.   
   หมวด 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
   หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม   
   หมวด 6 การเปิดเผยข้อมูล  
   หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
   หมวด 8 จรรยาบรรณ   
   หมวด 9 การติดตามผลการด าเนินงาน  

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
ความเสี่ยง (Risk)5 เหตุการณ์ใดๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม

แผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ อ.ส.ค. หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีโอกาส
เกิดข้ึนและส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ โดย 
อ.ส.ค. เน้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM6 ดังนี้ 

 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance)7 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่
บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของ อ.ส.ค. ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชื่อเสียงของ อ.ส.ค. หรือการถูกเข้า
แทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ 

 
3. นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 
 3.1 ก าหนดให้มีการบูรณาการ GRC ในทุกระดับขององค์กร ทั้งระดับกรรมการ ระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ (ภาคผนวกที่ 1) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรถูกขับเคลื่อนตามหลักการก ากับดูแลที่ดี (Corporate 
Good Governance Integrity-driven) ได้แก่ หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค.  หมวด 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม  หมวด 
6 การเปิดเผยข้อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  หมวด 8 จรรยาบรรณ  และหมวด 9 การ
ติดตามผลการด าเนินงาน (Performance Approach) ทั้งในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: 
G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance: C) 
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 3.2 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการตามหลัก GRC (ภาคผนวกที่ 2 หลัก Three 
Lines of Defense) เพ่ือเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ 
 3.3 น าโครงสร้างองค์กรตามหลัก GRC Model ไปปฏิบัติ (ภาคผนวกท่ี 3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.4 ปลูกฝังการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC โดยเน้นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

4. ความถี่ในการทบทวนนโยบาย GRC 
 ก าหนดให้แผนกบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนนโยบาย 
GRC อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้น าเสนอคณะท างาน เพ่ือกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภาย เพ่ือให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) อ.ส.ค. 
 

ภาคผนวกที่ 1 การบูรณาการ GRC 

อ.ส.ค. เน้นการบูรณาการในทุกระดับขององค์กร8 ทั้งระดับกรรมการ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

 การบูรณาการ GRC หมายถึง การท าให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. สามารถก ากับดูแลองค์กร และให้ค าแนะน าแก่
ผู้บริหาร เพ่ือด าเนินงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้อย่าง
มั่นใจ โดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 

 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ  

 มุ่งเน้นความเสี่ยงที่ตรงประเด็นและตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร  

 สามารถจัดกระบวนการท างานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบหรือการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม 
ภายใต้ต้นทุนการด าเนินงานที่สมเหตุสมผล รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานท าให้มี
ประสิทธิภาพ และการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลาต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  
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ภาคผนวกที่ 2 ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบูรณาการตามหลัก GRC  

 

  

Corporate Governance (CG) 

 บทบาทของภาครัฐ 

 สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
  ของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการ 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

 การเปิดเผยข้อมูล 
 การบริหารความเสี่ยง 
  จากการควบคุมภายใน 

 จรรยาบรรณ 

 การติดตามผลการด าเนินงาน 

Risk Management (RM) 

 Strategic Risk 
 Operational Risk 
 Financial Risk 
 Compliance Risk 

Compliance (C) 

 พรก.จัดต้ัง อ.ส.ค. 
 กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ   
  ค าสั่ง ประกาศ กฎเกณฑ์    
  ภายนอก เช่น ส านักงาน 
  คณะกรรมการป้องกันและ   
  ปราบปรามการทุจริต  
  แห่งชาติ (ปปช.) เป็นต้น 

 

โครงสร้าง CG         
ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 คณะอนุกรรมการก ากับ 

  ดูแลกิจการทีดี่และความ   
  รับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะอนุกรรมการบริหาร 
  ทุนมนุษย์ 
 

 

 

 

โครงสร้าง CG  
ระดับบริหาร 

 คณะท างานขับเคลื่อน  
  CG-CSR  
 

หลักเกณฑ์ CG 

 หลักการและแนว    
  ทางการก ากับดูแลที่ด ี  
  ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. 
 นโยบายการก ากับดูแล   
  ที่ดีของ อ.ส.ค. 
 คู่มือกรรมการ อ.ส.ค.    
  เรื่อง บทบาทหน้าที ่
  และความรับผิดชอบ  
  ของคณะกรรมการ     
  อ.ส.ค. 

โครงสร้าง RM  

ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 คณะอนุกรรมการ  
  บริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการ  
  ตรวจสอบภายใน  
  เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ RM 

 COSO ERM   
 COSO IC  
 กฎบัตร 
 นโยบาย GRC 
 นโยบายความเสี่ยง 

โครงสร้าง RM  
ระดับบริหาร 

 คณะท างานบริหารความ   
  เสี่ยงและควบคุมภายใน 

  ประจ าภาย/ส านักงาน 
 ผู้ประสานงานความเสี่ยง    
  และควบคุมภายใน 

  ประจ าฝ่าย/ส านักงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

  เป็นต้น 
 

โครงสร้าง 
Compliance  
ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 คณะอนุกรรมการ    
  กฎหมายของ อ.ส.ค. 
 คณะกรรมการ  
  ตรวจสอบภายใน 

  เป็นต้น 
 

หลักเกณฑ์ 
การก ากับ 

แนวทางการปฏิบัติ 
เรื่อง นโยบายการ
ก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของ อ.ส.ค. 

 

โครงสร้าง 
Compliance  
ระดับบริหาร 

คณะท างานปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
ของ อ.ส.ค. 

Governance, Risk 
 and Compliance (GRC) 
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-ตามนัยแห่งมติ ครม . 
  
 

-ตามคู่ม ือและการปฏิบัต ิ คณะกรรมการ 
อ.ส.ค . 

-กล่ันกรองแผนยุทธ์ศาสตร์ อ.ส.ค . แผนงาน  
 ด ้านอุตสาหกรรม ด ้าน Stakeholder และ 
 พิจารณางบประมาณประจ าปี ก่อนน าเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค . 
  

-ติดตามประเมินผล แผนงานด้านตลาด 
 ด ้าน Stakeholder และตัวช้ีวัดที่ส าค ัญ 
 ขององค์กร 

-ก าหนดนโยบายและพิจารณาแผนแม่บท 
 แผนงานโครงการ ด ้าน CG/CSR  
 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค 
  

-ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 และรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค .ทราบ 

-ก าหนดนโยบายและกล่ันกรองแผนแม่บท 
 ด ้านทุนมนุษย์ การจัดการความรู(้KM) 
 และนวัตกรรม (IM) ก่อนน าเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค . ทราบ 
 
 

-ก ากับดูแล ต ิดตามประเมินผล  
 ด ้านทุนมนุษย์ การจัดการความรู(้KM) 
 และนวัตกรรม (IM) ก่อนน าเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค . ทราบ 

-ด าเนินการตามนโยบายและอนุมัต ิแผน 
 การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  
 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค .  
 เห็นชอบ 
  

-ติดตามผลการด าเนินงานและรายงาน 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค . ทราบ  

-ก าหนดนโยบายพิจารณาแผนแม่บท 
 ด ้านการพัฒนาเทคโนโลยีด ิจิทัล 
 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ  
 อ.ส.ค . ทราบ  
  

-ก ากับ ด ูแล ต ิดตามผลการด าเนินงาน 
 ด ้าน DT และรายงานคณะกรรมการ  
 อ.ส.ค .ทราบ 

-ตามนัยแห่งมติ ครม . 
  

-ตามคู่ม ือการปฏิบัต ิงานของ สคร. 
  

-ตามปฏิบัต ิการและคู่ม ือคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ อ.ส.ค 

-ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนการ 
 ด  าเนินงาน ด ้านกิจการโคนม 
 น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค อนุมัต ิ
 

-ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 รายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค . ทราบ 

-ก าหนดนโยบาย EVM 
 

-รายงานผลแผนด าเนินงาน 
-ปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนงาน 
 ด้าน CG/CSR 
 

-สรุปผลการด าเนินงาน รายไตรมาส  

-พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
 ข้อบังค ับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ
 ของ อ.ส.ค .เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค . 
 พิจารณา 
 
 

-ด าเนินการตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค . 
 มอบหมาย 

-ก ากับการด าเนินงานด้านควบคุมภายใน พ.ศ .2561 
 

-ก ากับการด าเนินงานด้านความเส่ียง พ.ศ .2562 
 

-ก ากับการด าเนินงานด้านความเส่ียง+ 
 คณะกรรมการ สคร. 
 

-รายงานผล รายไตรมาส 

-ก ากับแผนงานตามนโยบาย 
 HCM, ICM, IM 
 

-สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม  
 งานด้าน HCM 
 

-ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ  
 

-เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้บริหาร 

-พัฒนาด้าน IT 
 

-ขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ IT 
 

-แก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 

 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่ส าคัญ ทบทวนแผนวิสาหกิจ องแผนป ิบัติการประจ าป  

ระดับกรรมการ 

ระดับบริหาร 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารงาน อ.ส.ค. 

คณะท างาน EVM 

คณะอนุกรรมการ 
CG/CSR 

คณะท างานขับเคลื่อน  
CG/CSR 

ฝ่ายอ านวยการ 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์และประเมิน

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านบริหารทุนมนุษย์ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการ 
กฎหมายของ อ.ส.ค 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านกิจการโคนม 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อนุมัตินโยบาย GRC 
นโยบาย CG (G) 

นโยบายบริหารความเสี่ยง (R) 
นโยบายด้านการก ากับป ิบัติตามก หมาย (C) 

ระดับฝ่าย 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
การเลี้ยงโคนม 

ฝ่ายส่งเสริม 
การเลี้ยงโคนม 

คณะท างานขับเคลื่อน  
HCM 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คณะท างานขับเคลื่อน  
DT 

แผนภูมิแสดงสายการรายงาน 
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 อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับ GRC ของ อ.ส.ค. ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการ 
ระดับบริหาร (ระดับบริหาร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) และระดับปฏิบัติการ มี
รายละเอียดดังนี้  
 

1. ระดับกรรมการ  
 คณะกรรมการ9 
 1.1 คณะกรรมการ ควรแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
องค์กร และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  
 1.2 จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ และติดตามก ากับให้มี
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 1.3 จดัให้มีมาตรการในการควบคุมฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรและภาครัฐโดยรวม  
 1.4 ควบคุมและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ 
และภาครัฐ อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นหลัก  รวมทั้งตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินขององค์กรในทางมิชอบ และการกระท าที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และภาครัฐ  
 1.5 ดูแลให้มีโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ และระบบงานขององค์กร เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมทั้งก ากับงาน
ด้านบริหารงานบุคคลในเรื่องต าแหน่งหน้าที่ และจ านวนพนักงาน (โครงสร้างอัตราก าลัง) ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ขององค์กรในช่วงระยะเวลานั้นๆ  
 1.6 ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทบทวนและให้ความ
เห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ส าคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator: KPI) ทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.7 ก าหนดแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และแจ้งแนวทางดังกล่าว ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  
 1.8 จัดให้มีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขององค์กรที่เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวน/ปรับปรุง
จรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นประจ า 
 1.9 จัดให้มีกระบวนการเพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความ
เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 1.10 ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารสูงสุด และประเมินผลงานโดยสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของ
ผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลงานองค์กรและผลการประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการควรเป็นผู้สื่อสารผล
การพิจารณา  
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 1.11 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าผลการประเมินมาพิจารณา
เพ่ือจดัท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ  
 1.12 คณะกรรมการ อ.ส.ค.ไม่ควรเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.13 อ่ืน ๆ เป็นไปตามนโยบายและคู่มือด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
ของ อ.ส.ค. ที่เก่ียวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาล  
 คณะกรรมการของ อ.ส.ค. มีหน้าที่ในการก ากับดูแล อ.ส.ค. ให้ด าเนินงานตาม (1) พันธกิจตามท่ีระบุไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งของ อ.ส.ค. (2) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ และ (3) นโยบายรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย   
ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของ อ.ส.ค. ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว และ
ก ากับดูแลให้ อ.ส.ค. ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระดับกรรมการชุดต่างๆ ภายใน อ.ส.ค.ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.ค.
ก าหนด  
 

2. ระดับบริหาร  
  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระดับบริหารภายในองค์กรเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 
และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2562 แบ่งระดับผู้บริหารออกเป็น 3 ระดับ 

 2.1 ระดับสูง (ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการ)  
 2.2 ระดับกลาง (หัวหน้าฝ่าย/ส านักงานภาค/กอง)  

           2.3 ระดับต้น (หัวหน้าแผนก) 
 

3. ระดับฝ่าย 
 3.1 ฝ่ายอ านวยการ ร่วมกับฝ่ายงานที่เก่ียวข้องทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงานของ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG-CSR และน าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ 

3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการด้านการตรวจสอบภายใน/การก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ 
รวมทั้ง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานและการประกอบธุรกิจของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแล อ.ส.ค. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และข้อก าหนดภายใน อ.ส.ค. 

3.3 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยง  น าเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  

3.4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทบทวนระเบียบว่าด้วยจริยธรรมของ อ.ส.ค. น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
บริหารทุนมนุษย์ เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ รวมทั้ง ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ อ.ส.ค.น าเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายของ อ.ส.ค. เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
 

4. ระดับแผนก/ก ากับการป ิบัติงาน 
4.1 ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. น าเสนอคณะท างาน/

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  
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  4.2 ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  

4.3 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และแผนปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.   
เพ่ืออนุมัติ  
 4.4 ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ของ อ.ส.ค. น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
บริหารทุนมนุษย์   เพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) อ.ส.ค. 
 

ภาคผนวกที ่3 หลัก GRC Model 

การน าหลัก GRC Model ไปสู่การปฏิบัติ (ตามเกณฑ์ประเมินของ TRIS) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวิเคราะห์ (Analize) ประกอบด้วย  

1.1 การวิเคราะห์บริบทองค์กร เชื่อมโดยกับหลักการ GRC เพ่ือวางแผน (Planning) โดยก าหนดแผนงาน 
GRC ไว้ในแผนธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators : KRIs) Risk Appetite & Risk Tolerance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยน าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.2 จัดท าแผนงานด้าน GRC เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) รวมทั้งน าระบบ IT 
มารองรับ เช่น แผนอบรมด้าน CG & CSR รวมทั้งการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และการก าหนดให้ทุกฝ่าย/ส านักงาน
ภาค น าเสนอแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพิจารณาน าระบบ IT มาใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว  
 1.3 การประเมิน (Assessment) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงแผนงาน GRC ตามแผนธุรกิจ ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  
 

2. การด าเนินงาน (Operate) ประกอบด้วย  
 2.1 การสั่งการ (Directing) อ.ส.ค. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการตามน านโยบายและแผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน และนโยบายด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) อย่างเป็นแบบ
แผนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลมาสนับสนุนแผนธุรกิจขององค์กร 

2.2 การวัดและประเมินผล (Measurement) อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการวัดประเมินผลการด าเนินงานและ
รายงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ  
 2.3 การตอบสนอง (Response) อ,ส.ค. ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) เป็นประจ าทุกปี และก าหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าเป็นประจ าทุกไตรมาส 

People 
Process      
IT 

  Business 
Objective 

 

Strategy 
 
 

การปรับปรุง 
 (Improvement) 

 

วิเคราะห ์

(Analize) 
 

ด าเนินการ 
(Operate) 

 

เติบโตยั่งยืน 
(Sustainable 

Growth) 
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นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้าน GRC อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการรายงานความผิดพลาด พร้อม
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 

3. การปรับปรุง (Improvement) ประกอบด้วย  
 3.1 การปรับปรุงและพัฒนา (Improvement & Development) อ.ส.ค. เน้นการท าความเข้าใจให้ทุกคนใน
องค์กรเห็นถึงความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน และเชื่อมโยงการพัฒนาคน
เข้ากับการปรับปรุงกระบวนการ 
  3.2 การเปลี่ยนแปลง (Change) ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการส ารวจ Risk Culture Survey และการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และ
พนักงาน เพ่ือน าผลลัพธ์มาปรับปรุงทั้งช่องทางและกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
 

4. การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ประกอบด้วย  
 4.1 การทบทวน (Review) อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าตามแผนงาน GRC โดยน า
ปัญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนดให้มีการอบรมหัวข้อ GRC 
ในหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยงและการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ อ.ส.ค. บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนธุรกิจ (Performance) และสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก อ.ส.ค.  

4.2 การรายงาน (Report) อ.ส.ค. ก าหนดให้มีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ในรายงานประจ าปี ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.3 การประยุกต์ใช้ (Adaptation) โดยการก าหนดโครงสร้าง GRC ไว้ในนโยบาย Governance, Risk and 
Compliance (GRC) และให้มีการทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจและเป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) อ.ส.ค. 
 

เชิงอรรถ (Endnotes) 

1 GRC is a system of people, processes, and technology that enables an organization to : 
 Understand and prioritize stakeholder expectations. 
 Set business objectives that are congruent with values and risks 
 Achieve objectives while optimizing risks profile, and protecting value. 
 Operate within legal, contractual, internal, social, and ethical boundaries. 
 Provide relevant, reliable, and timely information to appropriate stakeholders. 
 Enable the measurement of the performance and effectiveness of the system. 
 

2 OCEG (Open Compliance & Ethics Group) คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เกื้อหนุนให้องค์กรต่างๆ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และมผีลการด าเนินงานที่ดี  
โดยมีการบูรณาการที่สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(www.oceg.org) 
 

3 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. ปี 2563 (Corporate Governance (CG) Policy) หรือที่จะแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหน้า 
 

4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เป็นไปตามที่ระบุในบริบทขององค์กร 
 

5 คู่มือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Manual) และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการควบคุม
ภายใน หรือท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า 
 

6 COSO ERM ย่อมาจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission 
(COSO) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกาท้ังนี้ COSO เป็น
องค์กรที่ท่ัวโลกให้การยอมรับในการก าหนดแนวคิดของการควบคุมภายในหรือที่เรียกว่า COSO Internal Control 
และหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรหรือที่เรียกว่า COSO-ERM (Enterprise Risk Management) (www.coso.org) 
 

7 นโยบายด้านการก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ปี 2563 หรือที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า 
 

8 ตามแนวทางของ Price Waterhouse Coopers: PWC 
 

9 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง หรือที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า 


