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10. นโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  คำส่ัง
ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

11. นโยบายด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)

12. นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management : IM)

13. นโยบายด้านตรวจสอบภายใน
(Internal Audit : IA)
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ลำดับการทบทวนแก?ไข 
 

ฉบับท่ี วันท่ีออก รายละเอียด 

1. นโยบายการบูรณาการ GRC 
อ.ส.ค. (Integrated Governance, 
Risk management and 
Compliance Policy) 

29 กันยายน 2563 1.1 เห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน : มติท่ีประชุมครั้งท่ี 
5/2563 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2563 

1.2 เห็นชอบโดยคณะกรรมการ
อ.ส.ค. : มติท่ีประชุมครั้งท่ี 
12/2563 

1.3 วันท่ีนโยบายมีผลบังคับใช( : 
29 กันยายน 2563 
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นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) อ.ส.ค. 
 

คำนำ 

การจัดทำนโยบาย GRC (Governance, Risk and Compliance) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค<เพ่ือให(
เปZนไปตามเจตนารมณ<ของคณะกรรมการองค<การสJงเสริมกิจการโคนมแหJงประเทศไทย (อ.ส.ค.)        
ท่ีมุJงมั่นในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค<กรให(ตอบสนองวิสัยทัศน< พันธกิจ และยุทธศาสตร<การ
ดำเนินงานของ อ.ส.ค. รวมท้ังให(สอดคล(องกับเกณฑ<คุณภาพด(านการบริหารจัดการท่ีบูรณาการ 
(Integrated) ระหวJางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance: G) การบริหารความเส่ียง   
(Risk Management: R ) และการปฏิบัติตามเกณฑ< (Compliance: C) ท่ีมุJงเน(นระบบการบริหาร
จัดการท่ีองค<กรมีการดำเนินการปฏิบัติอยูJกJอนแล(ว เพ่ือนำไปสูJการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ(อน 
และสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่ีสูงขึ้น สJงผลตJอความมั่นใจถึงกระบวนการบริหาร
จัดการ การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติที่สอดคล(องกับกฎเกณฑ<และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีความ
ครบถ(วน มีการเชื่อมโยงและสอดคล(องกันในทุกมิติ 

อยJางไรก็ตาม การนำแนวคิดหลักด(านนโยบาย GRC ไปสูJการปฏิบัติได(อยJางเปZนรปูธรรม จะชJวย
สร(างคุณคJาเพ่ิมให(กับองค<กรและผู(มีสJวนได(สJวนเสียได( อีกท้ัง ยังชJวยให(องค<กรเกิดการพัฒนาอยJาง
ตJอเนื่อง  
  
 

 

        
กองบริหารจัดการและพัฒนาองค<กร ฝ9ายนโยบายและยุทธศาสตร< 

21 กรกฎาคม 2563 
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นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) อ.ส.ค. 
 

นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 

1. หลักการและแนวคิด           
องค<การสJงเสริมกิจการโคนมแหJงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให(ความสำคัญกับการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ 

ท่ีดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< (Governance, Risk and Compliance: GRC) โดยได(จัดทำ
นโยบาย GRC ข้ึน เพ่ือให( อ.ส.ค. มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในระดับกรรมการ ระดับจัดการ และระดับฝ9ายงาน โดย
มีการบริหารความเสี่ยงองค<กร การกำกับการปฏิบัติงานเปZนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสอดคล(องกับวิสัยทัศน<
และภารกิจของ อ.ส.ค. 
 

2. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือกำหนดให( GRC1  (Governance, Risk and Compliance) ตามหลักของ Open Compliance and 
Ethics Group (OCEG)2  ท่ีเน(นการบูรณาการโดยเริ่มต(นจาก ยุทธศาสตร< (Strategy) เชื่อมโยงกับบุคลากร (People) 
กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และข(อมูลสารสนเทศ (Information) เปZนปnจจัยสำคัญท่ี
จำเปZนต(องใช(ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ือให(เกิดผลลัพธ<ท่ีสำคัญ อาทิ  

1.1 มีความเข(าใจและสามารถจัดลำดับความสำคัญตJอความคาดหวังของผู(มีสJวนได(สJวนเสีย (Stakeholders)  
1.2 กำหนดวัตถุประสงค<ทางธุรกิจ เพ่ือให(สอดคล(องกับการสร(างมูลคJาให(กับองค<กรและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข(อง 
1.3 บรรลุวัตถุประสงค<ตามเปaาหมายท่ีกำหนดโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอยJางมีประสิทธิภาพและการ

ปกปaองคุณคJาขององค<กร (Value)  
1.4 ดำเนินการภายใต(ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบงานภายในองค<กร สังคม และจริยธรรม  
1.5 จัดให(มีข(อมูลท่ีเก่ียวข(องเชื่อถือได(และทันเวลาให(กับผู(มีสJวนได(สJวนเสียอยJางเหมาะสม 
1.6 สJงเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานและการมีประสิทธิผล 

 

3. ขอบเขต 
 นโยบายการบูรณาการ GRC อ.ส.ค. มีขอบเขตท่ีตJอยอดมาจาก 3 นโยบายหลัก ประกอบด(วย 
 3.1 นโยบายด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

3.2 นโยบายด(านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
3.3 นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< (Compliance) 

 

4. เปGาหมาย 
3.1 สJงเสริมและสนับสนุนให(ผู(บริหาร พนักงาน และลูกจ(าง มีความรู(ความเข(าใจและตระหนักถึงความสำคัญ

ของการบูรณาการ GRC โดยนำแนวทางไปประยุกต<ใช(ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค<กร 
3.2 กำหนดให(มีการทบทวนนโยบายหลักรJวมกัน และจัดทำแผนแมJบทการบูรณาการ GRC ให(มีความ

สอดคล(องกัน รวมท้ังสอดคล(องกับเปaาหมายและทิศทางการดำเนินงานขององค<กรและหลักเกณฑ<การกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี อยJางน(อยปpละหนึ่งครั้ง 
 3.3 กำหนดให(มีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และสอบทานการปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการ 
GRC อยJางน(อยปpละหนึ่งครั้ง 
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5. หลักการบูรณาการ GRC 
 หลักการบูรณาการ GRC หมายถึง “การทำให(คณะกรรมการ อ.ส.ค. สามารถกำกับดูแลองค<กรและให(
คำแนะนำแกJผู(บริหารเพ่ือให(การดำเนินงานเปZนไปตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข(องสอดคล(องกับ
มาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติท่ีดีได(อยJางม่ันใจ ซ่ึงสะท(อนได(จากการท่ีผู(บริหารนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
มาใช(ในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเปZนระบบครบถ(วนและตรงประเด็น และสามารถจัดกระบวนการ
ทำงานเพ่ือให(มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือการควบคุมภายในได(อยJางเหมาะสม ภายใต(ผลตอบแทน
และต(นทุนการจัดการท่ีสมเหตุผล และให(ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานให(มีประสิทธิภาพ 
และการสื่อสารข(อมูลสารสนเทศอยJางถูกต(องเหมาะสม ทันเวลาตJอการตัดสินใจของผู(เก่ียวข(องในทุกระดับเพ่ือมุJงสูJการ
ดำเนินงานท่ีดีได(อยJางยั่งยืน” 
 

6. นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 
    6.1 นโยบายด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 
          6.1.1 นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

  คณะกรรมการองค<การสJงเสริมกิจการโคนมแหJงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตระหนักถึงความสำคัญการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยในปp 2563 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได(ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี     ของ อ.ส.ค. 
ให( สอดคล(องกับมาตรฐานสากลตามกรอบหลักการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ปp 2515, สำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแผนยุทธศาสตร<ชาติวJาด(วย
การปaองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามกรอบวิสัยทัศน< “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต(านทุจริต” (Zero Tolerance Clean Thailand) 
           6.1.2 วัตถุประสงค< 

         เพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกำหนดไว	 
  6.1.3 แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

1. คณะกรรมการ อ.ส.ค. กำกับดูแลกิจการให(นำไปสูJผล (Governance Outcome)  ดังนี้ 
    (1)  สามารถแขJงขันได(และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
         (Competitiveness and performance with long-term perspective) 
    (2)  ประกอบธุรกิจอยJางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตJอผู(ถือหุ(นและผู(มีสJวน 
         ได(เสีย (Ethical and Responsible business) 
    (3) เปZนประโยชน<ตJอสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด(านลบตJอสิ่งแวดล(อม (Good     
         Corporate Citizenship) 
     (4) สามารถปรับตัวได(ภายใต(ปnจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

 2. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู(บริหาร และพนักงาน นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ
สำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 9 หมวด มาใช(ในการปฏิบัติงาน ได(แกJ หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ 
หมวด 2 สิทธิและความเทJาเทียมกันของผู(ถือหุ(น หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค. หมวด 4 บทบาทของ    ผู(มีสJวนได(
เสีย หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวด 6 การเปxดเผยข(อมูล หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน หมวด 8 จรรยาบรรณ และหมวด 9 การติดตามผลการดำเนินงาน 

34



3 

 

 

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

3. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู(บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมทางธุรกิจของ อ.ส.ค. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีคูJมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดีกำหนดไว( 

4. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ให(ความสำคัญตJอการดำเนินการตามวิสัยทัศน< พันธกิจ คJานิยม กลยุทธ< และ
แผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยผู(บริหารและพนักงาน มุJงม่ันปฏิบัติงานให(บรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนดไว( 

5. คณะกรรมการ อ.ส.ค. กำกับให(มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีใน อ.ส.ค. โดยแตJงต้ังอนุกรรมการ
ครอบคลุมระบบงานท่ีสำคัญ ครอบคลุมระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers 8 ด(าน) 
ประกอบด(วย ด(านกิจการโคนม ด(านบริหารงาน อ.ส.ค. ด(าน CG-CSR ด(านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ด(านการบริหารจัดการผู(มีสJวนได(สJวนเสียและลูกค(า ด(านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด(านการบริหาร       ทุนมนุษย< 
ด(านการตรวจสอบภายในและด(านกฎหมาย เพ่ือกำกับทิศทางการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมี
ความสำคัญอยJางรอบคอบ อีกท้ังให(ข(อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยผู(บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน    ให(เปZนไป
ตามระบบและกระบวนการทำงาน 

6. คณะกรรมการ อ.ส.ค. จัดให(มีระบบท่ีสนับสนุนการตJอต(านทุจริตและคอร<รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให(ม่ันใจวJาฝ9ายบริหาร และพนักงานได(ตระหนักและให(ความสำคัญกับการตJอต(านการทุจริตและคอร<รัปชั่น รวมท้ัง
ปฏิบัติตามมาตรการตJอต(านการทุจริตและคอร<รัปชั่น และปaองกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ท่ีมีความขัดแย(งทาง
ผลประโยชน< 

7. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู(บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด(วยหลักแหJงความรับผิดชอบ
(Accountability) ความโปรJงใส (Transparency) การปฏิบัติอยJางมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การเคารพตJอ
ผลประโยชน<ของผู(มีสJวนได(สJวนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) การเคารพหลักนิติธรรม (Respect for 
the Rule of Law) การเคารพตJอการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for International Norms of Behavior) 
และการเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 
 

    6.2 นโยบายด?านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
          6.2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
                  อ.ส.ค. ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการหรือป*องกันต+อความเสี่ยงและควบคุมภายใน        ท่ีทำ
ให	งานไม+ประสบความสำเร็จตามเป*าหมายและวัตถุประสงค/ขององค/กรจึงมุ+งม่ันดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให	ครอบคลุมความเสี่ยงด	านกลยุทธ/ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย
และให	ทุกคนในองค/กรมีส+วนร+วมในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอันจะก+อให	เกิดการกำกับดูแลองค/กรท่ีดี 
ซ่ึงจะช+วยให	องค/กรบรรลุวัตถุประสงค/ตามท่ีกำหนดไว	  
          6.2.2 วัตถุประสงค< 
                  เพ่ือให	ผู	บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีกำหนดไว	 
          6.2.3 แนวปฏิบัติ  

1. ให( อ.ส.ค. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สอดคล(องกับยุทธศาสตร< 20 ปp แผนปฏิรูป 11 ด(าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร<กระทรวงเกษตรและสหกรณ< แผนยุทธศาสตร<
รัฐวิสาหกิจ กลุJมเกษตรและทรัพยากร ตลอดจนนโยบายรัฐบาลหรือหนJวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวข(อง  
         2. ให( อ.ส.ค. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท่ีสอดคล(องกับทิศทาง วิสัยทัศน< 
วัตถุประสงค<เชิงยุทธศาสตร< เปaาหมายหลัก แผนงานและโครงการท่ีสำคัญขององค<กร ตลอดจนสามารถสร(างมูลคJาเพ่ิม
ให(กับองค<กร  

35



4 

 

 

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

 3. เสริมสร(างวัฒนธรรมองค<กรในด(านการบริหารความเสี่ยงควบคูJกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให(มีความรู(ความเข(าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเข(าใจถึงความ
เสี่ยงด(านตJางๆท่ีเกิดข้ึนกับองค<กรอยJางรวดเร็วและสามารถหาวิธีจัดการท่ีเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงให(อยูJใน
ระดับท่ีองค<กรยอมรับได(  
  4. ให( อ.ส.ค. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีเปZนระบบและได(มาตรฐานตาม
เกณฑ<ท่ี สคร. กำหนด (Core Business Enablers ด(านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) 
  5. ให( อ.ส.ค. มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติท่ีดี เชJน 
COSO 2017     
  6. ให( อ.ส.ค. มีระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและเฝaา
ระวังปnจจัยเสี่ยงใหมJๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได(ตลอดเวลา รวมท้ังสามารถทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานได(ทันตJอเหตุการณ< และ
รายงานผลให(กับผู(บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจได(เปZนอยJางดี   
 
     6.3 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให?เปRนไปตามกฎหมาย ข?อบังคับ ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ และ   
          กฎเกณฑ�ต"าง ๆ (Compliance) 

6.3.1 นโยบายหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให(เปZนไปตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ  
                   คำสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑ<ตJาง ๆ  
                   องค/การส+งเสริมกิจการโคนมแห+งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได	ประกาศใช	นโยบายการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให	เป9นไปตามกฎหมาย ข	อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและกฎเกณฑ/ต+าง ๆ ของ อ.ส.ค. เพ่ือให	พนักงาน
ทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนต+อ อ.ส.ค. และยึดม่ันเป9นหลักการในการปฏิบัติหน	าท่ี อีกท้ัง
สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานได	อย+างเหมาะสมภายใต	นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดม่ันหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือนำไปสู+องค/กรยั่งยืนทำให	เกิดความน+าเชื่อถือและได	รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลท่ัวไป และเพ่ือป*องกัน
ผลกระทบต+อ อ.ส.ค. ผู	บริหาร พนักงาน และผู	มีส+วนได	เสีย  

6.3.2 วัตถุประสงค< 
         เพ่ือให(ผู(บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานให(เปZนไปตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ  

คำสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ท่ีกำหนดไว( 
   6.3.3 แนวปฏิบัติ 

1. ผู(บริหารและพนักงานทุกคนต(องยึดม่ันและปฏิบัติตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ 
และกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ อ.ส.ค. ซ่ึงหมายความรวมถึงพันธสัญญาท่ีสำคัญ จรรยาบรรณ นโยบายและ   แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. ด(วย 

2. ผู(บริหารและพนักงานทุกคน มีหน(าท่ีท่ีจะต(องพึงตระหนักและทำความเข(าใจในงานของตน   วJา
เก่ียวข(องหรือต(องปฏิบัติให(เปZนไปตามกฎเกณฑ< กฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ 
อ.ส.ค. รวมถึงเข(าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไมJปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไมJสอดคล(องกับกฎเกณฑ<ดังกลJาว 

3. ผู(บริหารและพนักงานทุกคน ต(องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง 
ประกาศและกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ อ.ส.ค. รวมถึงกฎเกณฑ<อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข(อง ท้ังภายในประเทศ และตJางประเทศ โดย
ตระหนักอยJางจริงจังวJาการดำเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมายเปZนสิ่งท่ีไมJสามารถยอมรับได( 
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4. ผู(บริหารและพนักงานทุกคน ต(องสร(างความตระหนักรู( โดยมีการสื่อสาร สJงเสริมและสนับสนุนให(
เกิดความรู( ความเข(าใจและสร(างวัฒนธรรมในเรื่องความซ่ือสัตย<สุจริตและปฏิบัติตามกฎเกณฑ<ตJางๆ ของ อ.ส.ค. อยJาง
เครJงครัดและเปZนรูปธรรม 

5. อ.ส.ค. ได(มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือดูแลการปฏิบัติงานอยJางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร(อมท้ังปรับปรุงกระบวนการให(ดีข้ึนอยJางตJอเนื่อง เพ่ือให(สอดคล(องกับ    การดำเนิน
ธุรกิจท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังการตอบสนองตJอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. พนักงานท่ีให(ข(อมูลหรือรายงานเก่ียวกับการกระทำท่ีเปZนหรืออาจเปZนการกระทำฝ9าฝ�นกฎหมาย 
ข(อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ อ.ส.ค. จะได(รับสิทธิการคุ(มครองและได(รับความเปZนธรรม 
   

7. บทบาทหน?าท่ี และความรับผิดชอบ 
    อำนาจ หน(าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข(องกับ GRC ของ อ.ส.ค. ซ่ึงแบJงเปZน 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการ ระดับ
บริหาร (ระดับบริหาร แบJงเปZน 3 ระดับ ได(แกJ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต(น) และระดับปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. ระดับกรรมการ  
 คณะกรรมการ9 
 1.1 คณะกรรมการ ควรแบJงแยกบทบาท หน(าท่ี ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน(าท่ีระหวJางคณะกรรมการ
องค<กร และฝ9ายบริหารอยJางชัดเจน  
 1.2 จัดให(มียุทธศาสตร<การพัฒนาองค<กรท่ีสอดคล(องกับแนวนโยบายของผู(ถือหุ(นภาครัฐ และติดตามกำกับให(มี
การดำเนินงานให(บรรลุวัตถุประสงค<  
 1.3 จัดให(มีมาตรการในการควบคุมฝ9ายบริหารอยJางมีประสิทธิผล และเพ่ือให(คณะกรรมการฯ ได(ปฏิบัติหน(าท่ี
ตามความรับผิดชอบท่ีมีตJอองค<กรและภาครัฐโดยรวม  
 1.4 ควบคุมและจัดการแก(ปnญหาความขัดแย(งทางผลประโยชน<ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวJางฝ9ายบริหาร คณะกรรมการ 
และภาครัฐ อยJางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน<โดยรวมของประเทศชาติเปZนหลัก รวมท้ังตรวจสอบการใช(
ทรัพย<สินขององค<กรในทางมิชอบ และการกระทำท่ีไมJถูกต(องของฝ9ายบริหาร คณะกรรมการ และภาครัฐ  
 1.5 ดูแลให(มีโครงสร(างและวิธีปฏิบัติตJางๆ ของคณะกรรมการ และระบบงานขององค<กร เพ่ือสร(างความ
เชื่อม่ันได(วJากิจกรรมตJางๆ ขององค<กรได(ดำเนินไปในลักษณะท่ีถูกต(องตามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมท้ังกำกับงาน
ด(านบริหารงานบุคคลในเรื่องตำแหนJงหน(าท่ี และจำนวนพนักงาน (โครงสร(างอัตรากำลัง) ให(มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ<ขององค<กรในชJวงระยะเวลานั้นๆ  
 1.6 กำหนดวิสัยทัศน<ขององค<กร มีความรับผิดชอบตJอผลประกอบการ และกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของฝ9ายบริหารให(เปZนไปตามแผน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน รวมท้ังทบทวนและให(ความ
เห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ< และแผนงานท่ีสำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค< เปaาหมาย ตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator: KPI) ทางการเงิน และแผนงานตJางๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.7 กำหนดแนวทางท่ีเปZนลายลักษณ<อักษรเพ่ือปaองกันกรณีท่ีกรรมการและผู(บริหารใช(ข(อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน<ให(แกJตนเองหรือผู(อ่ืนในทางมิชอบ และแจ(งแนวทางดังกลJาว ให(ทุกคนในองค<กรถือปฏิบัติ  
 1.8 จัดให(มีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขององค<กรท่ีเปZนลายลักษณ<อักษร และทบทวน/ปรับปรุง
จรรยาบรรณดังกลJาวให(ทันสมัยเปZนประจำ 
 1.9 จัดให(มีกระบวนการเพ่ือให(ความม่ันใจวJาระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความ
เชื่อถือได( รวมท้ังดูแลให(มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
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บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให(มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 1.10 กำหนดหลักเกณฑ<การประเมินผลของผู(บริหารสูงสุด และประเมินผลงานโดยสม่ำเสมออยJางน(อยปpละ 1 
ครั้ง โดยเฉพาะอยJางยิ่งผู(บริหารสูงสุดท่ีมาจากการสรรหา และกำหนดคJาตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของ
ผู(บริหารสูงสุดให(สอดคล(องกับผลงานองค<กรและผลการประเมินดังกลJาว และประธานกรรมการควรเปZนผู(สื่อสารผล
การพิจารณา  
 1.11 จัดให(มีการประเมินตนเองอยJางเปZนรูปธรรม อยJางน(อยปpละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาพิจารณา
เพ่ือจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ  
 1.12 คณะกรรมการ อ.ส.ค.ไมJควรเปZนกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ(างใดๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.13 อ่ืน ๆ เปZนไปตามนโยบายและคูJมือด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. ซ่ึงสอดคล(องกับประกาศ
ของ อ.ส.ค. ท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องธรรมาภิบาล  
 คณะกรรมการของ อ.ส.ค. มีหน(าท่ีในการกำกับดูแล อ.ส.ค. ให(ดำเนินงานตาม (1) พันธกิจตามท่ีระบุไว(ใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังของ อ.ส.ค. (2) แนวนโยบายผู(ถือหุ(นภาครัฐ และ (3) นโยบายรัฐบาลตามท่ีได(รับมอบหมาย   
ซ่ึงเปZนภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ท้ัง 3 ด(านดังกลJาว และ
กำกับดูแลให( อ.ส.ค. ให(ความรJวมมือแกJหนJวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข(อง  
 อำนาจหน(าท่ีและความรับผิดชอบระดับกรรมการชุดตJางๆ ภายใน อ.ส.ค.ให(เปZนไปตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.ค.
กำหนด  
 

2. ระดับบริหาร  
  อำนาจหน(าท่ีและความรับผิดชอบระดับบริหารภายในองค<กรเปZนไปตามข(อบังคับวJาด(วยการแบJงสJวนงาน 
และการกำหนดอำนาจหน(าท่ีของสJวนงาน พ.ศ.2562 แบJงระดับผู(บริหารออกเปZน 3 ระดับ 

 2.1 ระดับสูง (ผู(อำนวยการ, รองผู(อำนวยการ, ผู(ชJวยผู(อำนวยการ)  
 2.2 ระดับกลาง (หัวหน(าฝ9าย/สำนักงานภาค/กอง)  

           2.3 ระดับต(น (หัวหน(าแผนก) 
 

3. ระดับฝ6าย 
 3.1 ฝ9ายอำนวยการ รJวมกับฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(องทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ในสJวนท่ีเก่ียวข(องกับ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงานของ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG-CSR และนำเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ 

3.2 ฝ9ายตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการด(านการตรวจสอบภายใน/การกำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ<นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ 
รวมท้ัง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและการประกอบธุรกิจของ อ.ส.ค. ให(เปZนไปตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ 
ข(อกำหนดของหนJวยงานท่ีกำกับดูแล อ.ส.ค. หนJวยงานราชการท่ีเก่ียวข(อง และข(อกำหนดภายใน อ.ส.ค. 

3.3 ฝ9ายนโยบายและยุทธศาสตร< ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยง นำเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  

3.4 ฝ9ายทรัพยากรบุคคล ทบทวนระเบียบวJาด(วยจริยธรรมของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะอนุกรรมการด(านบริหาร
บริหารทุนมนุษย< เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ รวมท้ัง ทบทวนข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง 
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ประกาศ และกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ อ.ส.ค.นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายของ อ.ส.ค. เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
 

4. ระดับแผนก/กำกับการปฏิบัติงาน 
4.1 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะทำงาน/

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตJอสังคม เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ    
อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  
  4.2 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการด(านการตรวจสอบภายใน รJวมกับฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(อง นำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  

4.3 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค<กร และแผนปฏิบัติการด(านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.   
เพ่ืออนุมัติ  
 4.4 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย<ของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
บริหารทุนมนุษย<   เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
 

8. การดำเนินงาน 
   การดำเนินงาน (Operate) ให(บรรลุวัตถุประสงค<ตามนโยบาย GRC ประกอบด(วย  
 3.1 การสั่งการ (Execute) อ.ส.ค. กำหนดให(ฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(องดำเนินการจัดทำและปรับปรุงนโยบายท่ี
เก่ียวข(อง เพ่ือเปZนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข( 

3.2 จัดทำแผนงาน (Planning) ด(าน GRC ท่ีมุJงเน(นการพัฒนาบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 
รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มารองรับ อาทิเชJน แผนงานด(าน CG & CSR ด(านการบริหารความเสี่ยง และ
ด(านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< โดยนำเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ือพิจารณา/ทราบ
อยJางสม่ำเสมอ  
 3.2 การวัดและติดตาม (Monitor) อ.ส.ค. กำหนดให(มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รวมท้ัง
ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมอยJางสม่ำเสมอ  
 3.3 การตอบสนอง (Respond) อ.ส.ค. กำหนดให(มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง 
(Control Self-Assessment: CSA) เปZนประจำทุกปp และกำหนดให(มีการติดตามความคืบหน(าเปZนประจำทุกไตรมาส  

กรณีท่ีหากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด(าน GRC อ.ส.ค. กำหนดให(มีการรายงานความผิดพลาด พร(อม
กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปaองกันมิให(ความเสี่ยงในลักษณะเดิมเกิดข้ึน  
 

9. การวัดและประเมินผล 
    9.1 การวิเคราะห<ความเสี่ยงและผลตอบแทน ท้ังในสJวนของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 
งบประมาณ และความครอบคลุมของวัตถุประสงค< เพ่ือประเมินความเสี่ยงท้ังกJอนการควบคุม (Inherent) และหลังการ
ควบคุม (Residual) รวมท้ังบริหารจัดการความเสี่ยงให(อยูJในระดับท่ียอมรับได( 
    9.2 การประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< เพ่ือให(บรรลุความต(องการ (Requirement) ท่ีต(องปฏิบัติ (Mandatory)   
และเลือกปฏิบัติได(ตามความสมัครใจ (Voluntary) ท้ังกJอนและหลังกิจกรรมการควบคุม 
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    9.3 การจัดลำดับความสำคัญเพ่ือบริหารจัดการโอกาส อุปสรรค และความต(องการอยJางเปZนระบบ ตาม
กระบวนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือท่ี อ.ส.ค. จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรได(อยJาง
เหมาะสม 
 

10. การรายงานผลการดำเนินงาน 
 กำหนดให(มีการรายงานผลการดำเนินงานให(คณะกรรมการ อ.ส.ค.ทราบ รายไตรมาส รวมท้ังเผยแพรJใน
รายงานประจำปp เพ่ือให(ผู(มีสJวนได(สJวนเสียได(รับทราบอยJางท่ัวถึง  
 

11. การส่ือสาร 
การสื่อสารการบูรณาการ GRC เปZนการสื่อสารแบบครบวงจร กลJาวคือ มีชJองทางการสื่อสารท่ีพัฒนามา

รองรับอยJางท่ัวท้ังองค<กร เพ่ือให(การบูรณาการ GRC ถูกนำไปพัฒนาอยูJในกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค<กร และ
เปZนการสJงเสริมปลูกฝnงให(เปZนวัฒนธรรมหลักขององค<กร การถJายทอดนโยบายแผนงาน จากคณะกรรมการ อ.ส.ค.ไป
ยังผู(บริหารตลอดจนสูJระดับผู(ปฏิบัติงาน จากการรายงานผลของการปฏิบัติท่ีเก่ียวข(องกับการบูรณาการ GRC อาทิ การ
จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประเด็นท่ีเก่ียวข(อง การระบุถึงความเสี่ยงท่ีสำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานจาก
ระดับผู(ปฏิบัติผJานมายังผู(วิเคราะห<ข(อมูลไปจนถึงผู(ดำเนินการตัดสินใจ ซ่ึงได(แกJ ผู(บริหารแตJละลำดับ และท(ายสุดจนถึง
คณะกรรมการ ท่ีมีบทบาทกำกับ ติดตาม สะท(อนให(เห็นถึงวิธีการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-ways communication) 
คือ ท้ังจากระดับบนลงระดับลJาง และจากระดับลJางสูJระดับบน โดยใช(ชJองทางการสื่อสารท้ังแบบ Online และ Offline 
ท่ัวท้ังองค<กร 
 

12. การทบทวนนโยบาย GRC 
 กำหนดให(แผนกบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(อง รJวมกันทบทวนนโยบาย 
GRC อยJางน(อยปpละ 1 ครั้ง โดยให(นำเสนอคณะทำงาน เพ่ือกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพ่ือให(ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ 
 

13. คำนิยาม 
อ.ส.ค. ได(มีการกำหนดนิยามของ Governance (G), Risk (R) และ Compliance (C) ไว(ดังนี้ 

คำ ความหมาย 
การกำกับดูแลกิจการ 
(Governance)3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู(บริหารระดับสูง และฝ9าย/สำนักงานภาคทุกภาคของ 
อ.ส.ค. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย คูJมือ และแผนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ของ อ.ส.ค. เพ่ือให( อ.ส.ค. บรรลุตามวิสัยทัศน< พันธกิจ และแนวนโยบายผู(ถือ
หุ(นภาครัฐ (Statement of Direction) ในการสJงเสริมอุตสาหกรรมโคนมและ
สนับสนุนการดำเนินงานตลอด Value Chain เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค
นมให(เติบโดอยJางยั่งยืน หรือให(บริการท่ีจำเปZนอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
อ.ส.ค. อยJางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี โดยมุJงเน(นการสร(างประโยชน<สูงสุดให(แกJองค<กร ผู(มีสJวนได(สJวนเสียท่ี
สำคัญทุกฝ9าย4 และดำเนินธุรกิจด(วยความรับผิดชอบตJอสังคมและสิ่งแวดล(อม  
อ.ส.ค.ยึดหลักการตามกรอบมาตรฐานสากล ได(แกJ  
1.หลักการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD)  
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การกำกับดูแลกิจการ 
(Governance) (ตJอ) 
 

2. ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท้ัง 9 หมวด    
   หมวด 1 บทบาทของภาครัฐ  
   หมวด 2 สิทธิและความเทJาเทียมกันของผู(ถือหุ(น  
   หมวด 3 คณะกรรมการ อ.ส.ค.   
   หมวด 4 บทบาทของผู(มีสJวนได(เสีย   
   หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม   
   หมวด 6 การเปxดเผยข(อมูล  
   หมวด 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
   หมวด 8 จรรยาบรรณ   
   หมวด 9 การติดตามผลการดำเนินงาน  

ผู(บริหารระดับสูง ผู(อำนวยการ รองผู(อำนวยการ และผู(ชJวยผู(อำนวยการ  
ความเสี่ยง (Risk)5 เหตุการณ<ใดๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและสJงผลกระทบตJอการบรรลุผลสำเร็จตาม

แผนกลยุทธ<และเปaาหมายทางธุรกิจของ อ.ส.ค. หรือเหตุการณ<ใดๆ ท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึนและสJงผลให(ผลลัพธ<ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตJางจากผลลัพธ<ท่ีคาดการณ<ไว( โดย 
อ.ส.ค. เน(นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM6 ดังนี้ 

 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ< 
(Compliance)7 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ี
บังคับใช(กับธุรกรรมตJางๆ ของ อ.ส.ค. ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือปaองกันไมJให(
เกิดความเสียหายตJอทรัพย<สิน และชื่อเสียงของ อ.ส.ค. หรือการถูกเข(า
แทรกแซงจากกลุJมผลประโยชน< 
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ภาคผนวกท่ี 1 การบูรณาการ GRC 

อ.ส.ค. เน(นการบูรณาการในทุกระดับขององค<กร8 ท้ังระดับกรรมการ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

 การบูรณาการ GRC หมายถึง การทำให(คณะกรรมการ อ.ส.ค. สามารถกำกับดูแลองค<กร และให(คำแนะนำแกJ
ผู(บริหาร เพ่ือดำเนินงานให(ปฏิบัติตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และกฎเกณฑ<ท่ีเก่ียวข(องได(อยJาง
ม่ันใจ โดยผู(บริหารควรดำเนินการ ดังนี้ 

 จัดให(มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยJางเปZนระบบ  

 มุJงเน(นความเสี่ยงท่ีตรงประเด็นและตอบสนองยุทธศาสตร<องค<กร  

 สามารถจัดกระบวนการทำงานเพ่ือให(มีการปฏิบัติตามระเบียบหรือการควบคุมภายในได(อยJางเหมาะสม 
ภายใต(ต(นทุนการดำเนินงานท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานทำให(มี
ประสิทธิภาพ และการสื่อสารข(อมูลอยJางถูกต(อง เหมาะสม ทันเวลาตJอผู(เก่ียวข(องทุกระดับ  
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ภาคผนวกท่ี 2 กำหนดโครงสร?างองค�กรท่ีสนับสนุนการบูรณาการตามหลัก GRC  
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Corporate Governance (CG) 

 บทบาทของภาครัฐ 

 สิทธิและความเทJาเทียมกัน 

  ของผู(ถือหุ(น 

 คณะกรรมการ 

 บทบาทของผู(มีสJวนได(สJวนเสีย 
 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

 การเปxดเผยข(อมูล 

 การบริหารความเสี่ยง 
  จากการควบคุมภายใน 

 จรรยาบรรณ 

 การติดตามผลการดําเนินงาน 

Risk Management (RM) 

 Strategic Risk 
 Operational Risk 
 Financial Risk 
 Compliance Risk 

Compliance (C) 

 พรก.จัดตั้ง อ.ส.ค. 
 กฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ   
  คําสั่ง ประกาศ กฎเกณฑ<    
  ภายนอก เชJน สํานักงาน 
  คณะกรรมการปaองกันและ   
  ปราบปรามการทุจริต  
  แหJงชาติ (ปปช.) เปZนต(น 

 

โครงสร(าง CG         
ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 คณะอนุกรรมการกํากับ 

  ดูแลกิจการทีด่ีและความ   
  รับผิดชอบตJอสังคม 

 คณะอนุกรรมการบริหาร 
  ทุนมนุษย< 
 

 

โครงสร(าง CG  
ระดับบริหาร 

 คณะทํางานขับเคลื่อน  
  CG-CSR  
 

หลักเกณฑ< CG 

 หลักการและแนว    
  ทางการกํากับดูแลที่ด ี  
  ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. 
 นโยบายการกํากับดูแล   
  ที่ดีของ อ.ส.ค. 
 คูJมือกรรมการ อ.ส.ค.    
  เรื่อง บทบาทหน(าที่ 
  และความรับผิดชอบ  
  ของคณะกรรมการ     
  อ.ส.ค. 

โครงสร(าง RM  

ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 คณะอนุกรรมการ  
  บริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการ  
  ตรวจสอบภายใน  
  เปZนต(น 

หลักเกณฑ< RM 

 COSO ERM   
 COSO IC  
 กฎบัตร 
 นโยบาย GRC 
 นโยบายความเสี่ยง 

โครงสร(าง RM  
ระดับบริหาร 

 คณะทํางานบริหารความ   
  เสี่ยงและควบคุมภายใน 

  ประจําภาย/สํานักงาน 
 ผู(ประสานงานความเสี่ยง    
  และควบคุมภายใน 

  ประจําฝ9าย/สํานักงาน 

 ผู(ปฏิบัติงานทุกระดับ 

  เปZนต(น 
 

โครงสร(าง 
Compliance  
ระดับกรรมการ 

 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 คณะอนุกรรมการ    
  กฎหมายของ อ.ส.ค. 
 คณะกรรมการ  
  ตรวจสอบภายใน 

  เปZนต(น 
 

หลักเกณฑ< 
การกํากับ 

แนวทางการปฏิบัติ 
เรื่อง นโยบายการ
กํากับดูแลให(เปZนไป
ตามกฎหมาย 
ข(อบังคับ ระเบียบ 

และกฎเกณฑ<ตJางๆ 
ของ อ.ส.ค. 

โครงสร(าง 
Compliance  
ระดับบริหาร 

คณะทํางานปรับปรุง
แก(ไขข(อบังคับ ระเบียบ
ของ อ.ส.ค. 

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

 

-ตามคูJม ือและการปฏิบัต ิ คณะกรรมการ 
อ.ส.ค. 

-กลั่นกรองแผนยุทธ<ศาสตร< อ.ส.ค. แผนงาน  
 ด (านอุตสาหกรรม ด(าน Stakeholder และ 
 พิจารณางบประมาณประจําปp กJอนนําเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 
 

-ต ิดตามประเมินผล แผนงานด(านตลาด 
 ด (าน Stakeholder และตัวชี้วัดที่สําค ัญ 
 ขององค<กร 

-กําหนดนโยบายและพิจารณาแผนแมJบท 
 แผนงานโครงการ ด (าน CG/CSR  
 กJอนนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค 
 
 

-กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 และรายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค.ทราบ 

-กําหนดนโยบายและกลั่นกรองแผนแมJบท 
 ด (านทุนมนุษย< การจัดการความรู((KM) 
 และนวัตกรรม(IM) กJอนนําเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ 
 

 

-กํากับดูแล ต ิดตามประเมินผล  
 ด (านทุนมนุษย< การจัดการความรู((KM) 
 และนวัตกรรม(IM) กJอนนําเสนอ 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ 

-ด ําเนินการตามนโยบายและอนุมัต ิแผน 
 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 กJอนนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
 เห็นชอบ 
 
 

-ต ิดตามผลการดําเนินงานและรายงาน 
 คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ  

-กําหนดนโยบายพิจารณาแผนแมJบท 
 ด (านการพัฒนาเทคโนโลยีด ิจิทัล 
 กJอนนําเสนอคณะกรรมการ  
 อ.ส.ค. ทราบ  
 
 

-กํากับ ด ูแล ต ิดตามผลการดําเนินงาน 
 ด (าน DT และรายงานคณะกรรมการ  
 อ.ส.ค.ทราบ 

-ตามนัยแหJงมติ ครม. 
 
 

-ตามคูJม ือการปฏิบัต ิงานของ สคร. 
 
 

-ตามปฏิบัต ิการและคูJม ือคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ อ.ส.ค 

-กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนการ 
 ด ําเนินงาน ด(านกิจการโคนม 
 นําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค อนุมัต ิ
 

-ต ิดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 รายงานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ 

-กําหนดนโยบาย EVM 
 

-รายงานผลแผนดําเนินงาน 
-ปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนงาน 
 ด(าน CG/CSR 
 

-สรุปผลการดําเนินงาน รายไตรมาส  

-พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก(ไข 
 ข(อบังค ับ ระเบียบ และหลักเกณฑ<ต Jาง  ๆ
 ของ อ.ส.ค.เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 พิจารณา 
 

 

-ด ําเนินการตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 มอบหมาย 

-กํากับการด ําเนินงานด(านควบคุมภายใน พ.ศ.2561 
 

-กํากับการด ําเนินงานด(านความเสี่ยง พ.ศ.2562 
 

-กํากับการด ําเนินงานด(านความเสี่ยง+ 
 คณะกรรมการ สคร. 
 

-รายงานผล รายไตรมาส 

-กํากับแผนงานตามนโยบาย 
 HCM, ICM, IM 
 

-สนับสนุน สJงเสริม ติดตาม  
 งานด(าน HCM 
 

-ให(ความชJวยเหลือ รJวมมือ  
 

-เปZนพี่เลี้ยงให(กับผู(บริหาร 

-พัฒนาด(าน IT 
 

-ขับเคลื่อน ผลักดัน การใช( IT 
 

-แก(ไขปnญหาเชิงนโยบาย 

 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
กําหนดวิสัยทัศน� นโยบายที่สําคัญ ทบทวนแผนวิสาหกิจของแผนปฏิบัติการประจําป̀ 

ระดับกรรมการ 

ระดับบริหาร 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารงาน อ.ส.ค. 

คณะทํางาน EVM 

คณะอนุกรรมการ 
CG/CSR 

คณะทํางานขับเคลื่อน  
CG/CSR 

ฝ9ายอํานวยการ 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ<และประเมิน

ผู(อํานวยการ 

ฝ9ายนโยบายและยุทธศาสตร< 

คณะอนุกรรมการ 
ด(านบริหารทุนมนุษย< 

ฝ9ายทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการ 
กฎหมายของ อ.ส.ค 

คณะอนุกรรมการ 
ด(านกิจการโคนม 

ฝ9ายตรวจสอบภายใน 

อนุมัตินโยบาย GRC 
นโยบาย CG (G) 

นโยบายบริหารความเสี่ยง (R) 
นโยบายด?านการกํากับปฏิบัติตามกฎหมาย (C)

ระดับฝ6าย 

ฝ9ายวิจัยและพัฒนา
การเลี้ยงโคนม 

ฝ9ายสJงเสริม 
การเลี้ยงโคนม 

คณะทํางานขับเคลื่อน 
HCM 

ฝ9ายทรัพยากรบุคคล 

คณะทํางานขับเคลื่อน 
DT 

แผนภูมิแสดงสายการรายงาน 
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อำนาจ หน(าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข(องกับ GRC ของ อ.ส.ค. ซ่ึงแบJงเปZน 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการ 

ระดับบริหาร (ระดับบริหาร แบJงเปZน 3 ระดับ ได(แกJ ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต(น) และระดับปฏิบัติการ มี
รายละเอียดดังนี้  
 

1. ระดับกรรมการ  
 คณะกรรมการ9 
 1.1 คณะกรรมการ ควรแบJงแยกบทบาท หน(าท่ี ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน(าท่ีระหวJางคณะกรรมการ
องค<กร และฝ9ายบริหารอยJางชัดเจน  
 1.2 จัดให(มียุทธศาสตร<การพัฒนาองค<กรท่ีสอดคล(องกับแนวนโยบายของผู(ถือหุ(นภาครัฐ และติดตามกำกับให(มี
การดำเนินงานให(บรรลุวัตถุประสงค<  
 1.3 จัดให(มีมาตรการในการควบคุมฝ9ายบริหารอยJางมีประสิทธิผล และเพ่ือให(คณะกรรมการฯ ได(ปฏิบัติหน(าท่ี
ตามความรับผิดชอบท่ีมีตJอองค<กรและภาครัฐโดยรวม  
 1.4 ควบคุมและจัดการแก(ปnญหาความขัดแย(งทางผลประโยชน<ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวJางฝ9ายบริหาร คณะกรรมการ 
และภาครัฐ อยJางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน<โดยรวมของประเทศชาติเปZนหลัก รวมท้ังตรวจสอบการใช(
ทรัพย<สินขององค<กรในทางมิชอบ และการกระทำท่ีไมJถูกต(องของฝ9ายบริหาร คณะกรรมการ และภาครัฐ  
 1.5 ดูแลให(มีโครงสร(างและวิธีปฏิบัติตJางๆ ของคณะกรรมการ และระบบงานขององค<กร เพ่ือสร(างความ
เชื่อม่ันได(วJากิจกรรมตJางๆ ขององค<กรได(ดำเนินไปในลักษณะท่ีถูกต(องตามกฎหมายและมีจริยธรรม รวมท้ังกำกับงาน
ด(านบริหารงานบุคคลในเรื่องตำแหนJงหน(าท่ี และจำนวนพนักงาน (โครงสร(างอัตรากำลัง) ให(มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ<ขององค<กรในชJวงระยะเวลานั้นๆ  
 1.6 กำหนดวิสัยทัศน<ขององค<กร มีความรับผิดชอบตJอผลประกอบการ และกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของฝ9ายบริหารให(เปZนไปตามแผน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน รวมท้ังทบทวนและให(ความ
เห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ< และแผนงานท่ีสำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค< เปaาหมาย ตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator: KPI) ทางการเงิน และแผนงานตJางๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.7 กำหนดแนวทางท่ีเปZนลายลักษณ<อักษรเพ่ือปaองกันกรณีท่ีกรรมการและผู(บริหารใช(ข(อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน<ให(แกJตนเองหรือผู(อ่ืนในทางมิชอบ และแจ(งแนวทางดังกลJาว ให(ทุกคนในองค<กรถือปฏิบัติ  
 1.8 จัดให(มีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขององค<กรท่ีเปZนลายลักษณ<อักษร และทบทวน/ปรับปรุง
จรรยาบรรณดังกลJาวให(ทันสมัยเปZนประจำ 
 1.9 จัดให(มีกระบวนการเพ่ือให(ความม่ันใจวJาระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความ
เชื่อถือได( รวมท้ังดูแลให(มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให(มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 1.10 กำหนดหลักเกณฑ<การประเมินผลของผู(บริหารสูงสุด และประเมินผลงานโดยสม่ำเสมออยJางน(อยปpละ 1 
ครั้ง โดยเฉพาะอยJางยิ่งผู(บริหารสูงสุดท่ีมาจากการสรรหา และกำหนดคJาตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของ
ผู(บริหารสูงสุดให(สอดคล(องกับผลงานองค<กรและผลการประเมินดังกลJาว และประธานกรรมการควรเปZนผู(สื่อสารผล
การพิจารณา  
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 1.11 จัดให(มีการประเมินตนเองอยJางเปZนรูปธรรม อยJางน(อยปpละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาพิจารณา
เพ่ือจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ  
 1.12 คณะกรรมการ อ.ส.ค.ไมJควรเปZนกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ(างใดๆ ของ อ.ส.ค.  
 1.13 อ่ืน ๆ เปZนไปตามนโยบายและคูJมือด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. ซ่ึงสอดคล(องกับประกาศ
ของ อ.ส.ค. ท่ีเก่ียวข(องกับเรื่องธรรมาภิบาล  
 คณะกรรมการของ อ.ส.ค. มีหน(าท่ีในการกำกับดูแล อ.ส.ค. ให(ดำเนินงานตาม (1) พันธกิจตามท่ีระบุไว(ใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังของ อ.ส.ค. (2) แนวนโยบายผู(ถือหุ(นภาครัฐ และ (3) นโยบายรัฐบาลตามท่ีได(รับมอบหมาย   
ซ่ึงเปZนภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ท้ัง 3 ด(านดังกลJาว และ
กำกับดูแลให( อ.ส.ค. ให(ความรJวมมือแกJหนJวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข(อง  
 อำนาจหน(าท่ีและความรับผิดชอบระดับกรรมการชุดตJางๆ ภายใน อ.ส.ค.ให(เปZนไปตามท่ีคณะกรรมการ อ.ส.ค.
กำหนด  
 

2. ระดับบริหาร  
  อำนาจหน(าท่ีและความรับผิดชอบระดับบริหารภายในองค<กรเปZนไปตามข(อบังคับวJาด(วยการแบJงสJวนงาน 
และการกำหนดอำนาจหน(าท่ีของสJวนงาน พ.ศ.2562 แบJงระดับผู(บริหารออกเปZน 3 ระดับ 

 2.1 ระดับสูง (ผู(อำนวยการ, รองผู(อำนวยการ, ผู(ชJวยผู(อำนวยการ)  
 2.2 ระดับกลาง (หัวหน(าฝ9าย/สำนักงานภาค/กอง)  

           2.3 ระดับต(น (หัวหน(าแผนก) 
 

3. ระดับฝ6าย 
 3.1 ฝ9ายอำนวยการ รJวมกับฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(องทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ในสJวนท่ีเก่ียวข(องกับ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงานของ อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการ CG-CSR และนำเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ 

3.2 ฝ9ายตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการด(านการตรวจสอบภายใน/การกำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ<นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ 
รวมท้ัง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและการประกอบธุรกิจของ อ.ส.ค. ให(เปZนไปตามกฎหมาย ข(อบังคับ ระเบียบ 
ข(อกำหนดของหนJวยงานท่ีกำกับดูแล อ.ส.ค. หนJวยงานราชการท่ีเก่ียวข(อง และข(อกำหนดภายใน อ.ส.ค. 

3.3 ฝ9ายนโยบายและยุทธศาสตร< ทบทวนกฎบัตร/กรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยง นำเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  

3.4 ฝ9ายทรัพยากรบุคคล ทบทวนระเบียบวJาด(วยจริยธรรมของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะอนุกรรมการด(านบริหาร
บริหารทุนมนุษย< เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ รวมท้ัง ทบทวนข(อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง 
ประกาศ และกฎเกณฑ<ตJาง ๆ ของ อ.ส.ค.นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายของ อ.ส.ค. เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
 

4. ระดับแผนก/กำกับการปฏิบัติงาน 
4.1 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการด(านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะทำงาน/

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตJอสังคม เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ    
อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  
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  4.2 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการด(านการตรวจสอบภายใน รJวมกับฝ9ายงานท่ีเก่ียวข(อง นำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอตJอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพ่ืออนุมัติ  

4.3 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค<กร และแผนปฏิบัติการด(านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.   
เพ่ืออนุมัติ  
 4.4 ทบทวนแผนแมJบทและแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย<ของ อ.ส.ค. นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
บริหารทุนมนุษย<   เพ่ือกลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ืออนุมัติ  
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ภาคผนวกท่ี 3 หลัก GRC Model 

การนำหลัก GRC Model ไปสูJการปฏิบัติ (ตามเกณฑ<ประเมินของ TRIS) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวิเคราะห� (Analyze) ประกอบด(วย  

1.1 การวิเคราะห<บริบทองค<กร เชื่อมโดยกับหลักการ GRC เพ่ือวางแผน (Planning) โดยกำหนดแผนงาน 
GRC ไว(ในแผนธุรกิจขององค<กร รวมท้ังมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators : KRIs) Risk Appetite & Risk Tolerance ซ่ึงเปZนสJวนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยนำเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.2 จัดทำแผนงานด(าน GRC เพ่ือมุJงพัฒนาบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) รวมท้ังนำระบบ IT 
มารองรับ เชJน แผนอบรมด(าน CG & CSR รวมท้ังการจัดทำคูJมือการปฏิบัติงาน และการกำหนดให(ทุกฝ9าย/สำนักงาน
ภาค นำเสนอแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพิจารณานำระบบ IT มาใช( เพ่ือตอบสนองความต(องการ
ของลูกค(า และความคาดหวังของผู(มีสJวนได(สJวนเสียได(อยJางรวดเร็ว  
 1.3 การประเมิน (Assessment) กำหนดให(มีการประเมินความเสี่ยงแผนงาน GRC ตามแผนธุรกิจ ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนดไว(  
 

2. การดำเนินงาน (Operate) ประกอบด?วย  
 2.1 การสั่งการ (Directing) อ.ส.ค. กำหนดให(หนJวยงานท่ีเก่ียวข(องดำเนินการจัดทำและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมท้ังดำเนินการตามนำนโยบายและแผนงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน และนโยบายด(านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< ไปสูJการปฏิบัติ (Deploy) อยJางเปZนแบบ
แผนเดียวกันท่ัวท้ังองค<กร รวมท้ังการใช(แผนปฏิบัติการดิจิทัลมาสนับสนุนแผนธุรกิจขององค<กร 

2.2 การวัดและประเมินผล (Measurement) อ.ส.ค. กำหนดให(มีการวัดประเมินผลการดำเนินงานและ
รายงาน รวมท้ังประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมอยJางสม่ำเสมอ  
 2.3 การตอบสนอง (Response) อ,ส.ค. กำหนดให(มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) เปZนประจำทุกปp และกำหนดให(มีการติดตามความคืบหน(าเปZนประจำทุกไตรมาส 

People 
Process      
IT 

  Business 
Objective 

 

Strategy 
 

การปรับปรุง 
 (Improvement) 

 

วิเคราะห� 

(Analyze) 
 

ดำเนินการ 
(Operate) 

 

เติบโตยั่งยืน 
(Sustainable 

Growth) 
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นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด(าน GRC อ.ส.ค. กำหนดให(มีการรายงานความผิดพลาด พร(อม
กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปaองกันมิให(เกิดความเสี่ยงในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 

3. การปรับปรุง (Improvement) ประกอบด?วย  
 3.1 การปรับปรุงและพัฒนา (Improvement & Development) อ.ส.ค. เน(นการทำความเข(าใจให(ทุกคนใน
องค<กรเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และเชื่อมโยงการพัฒนาคน
เข(ากับการปรับปรุงกระบวนการ 
  3.2 การเปลี่ยนแปลง (Change) กำหนดให(มีการทบทวนนโยบายตJางๆ เปZนประจำอยJางสม่ำเสมอ อยJางน(อย 
ปpละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังกำหนดให(มีการสำรวจ Risk Culture Survey และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค(า และ
พนักงาน เพ่ือนำผลลัพธ<มาปรับปรุงท้ังชJองทางและกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร(างวัฒนธรรมองค<กรท่ีดี  
 

4. การเติบโตอย"างย่ังยืน (Sustainable Growth) ประกอบด?วย  
 4.1 การทบทวน (Review) อ.ส.ค. กำหนดให(มีการติดตามและรายงานความคืบหน(าตามแผนงาน GRC โดยนำ
ปnญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังกำหนดให(มีการอบรมหัวข(อ GRC 
ในหลักสูตรด(านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< โดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือให( อ.ส.ค. บรรลุ
วัตถุประสงค<เชิงกลยุทธ<ตามแผนธุรกิจ (Performance) และสอดคล(องตามกฎเกณฑ<ของหนJวยงานตJางๆ ท้ังภายใน
และภายนอก อ.ส.ค.  

4.2 การรายงาน (Report) อ.ส.ค. กำหนดให(มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปpให(
คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบ รวมท้ังเผยแพรJในรายงานประจำปp ให(กับผู(มีสJวนได(สJวนเสียได(รับทราบอยJางท่ัวถึง 

4.3 การประยุกต<ใช( (Adaptation) โดยการกำหนดโครงสร(าง GRC ไว(ในนโยบาย Governance, Risk and 
Compliance (GRC) และให(มีการทบทวนนโยบายฯ อยJางน(อยปpละ 1 ครั้ง เพ่ือให(สอดคล(องตามแผนธุรกิจและเปZนไป
ตามความคาดหวังของผู(มีสJวนได(สJวนเสีย 
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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 องค<กรท่ีไมJแสวงหากำไร จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค<เพ่ือ
เก้ือหนุนให(องค<กรตJางๆ มีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถปฏิบัติงานให(บรรลุเปaาหมาย และมีผลการดำเนินงานท่ีดี  
โดยมีการบูรณาการท่ีสอดคล(องกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< 
(www.oceg.org) 
 

3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.ส.ค. ปp 2563 (Corporate Governance (CG) Policy) หรือท่ีจะแก(ไข
เพ่ิมเติมในภายหน(า 
 

4 ผู(มีสJวนได(สJวนเสียท่ีสำคัญ เปZนไปตามท่ีระบุในบริบทขององค<กร 
 

5 คูJมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Manual) และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค<กร และการควบคุม
ภายใน หรือท่ีจะแก(ไขเพ่ิมเติมในภายหน(า 
 

6 COSO ERM ยJอมาจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission 
(COSO) ซ่ึงเปZนองค<กรท่ีกJอต้ังข้ึนจากคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกาท้ังนี้ COSO เปZน
องค<กรท่ีท่ัวโลกให(การยอมรับในการกำหนดแนวคิดของการควบคุมภายในหรือท่ีเรียกวJา COSO Internal Control 
และหลักการบริหารความเสี่ยงองค<กรหรือท่ีเรียกวJา COSO-ERM (Enterprise Risk Management) (www.coso.org) 
 

7 นโยบายด(านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ< (Compliance Policy) ปp 2563 หรือท่ีจะแก(ไขเพ่ิมเติมในภายหน(า 
 

8 ตามแนวทางของ Price Waterhouse Coopers: PWC 
 

9 หลักการและแนวทางการกำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปp 2552 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง หรือท่ีจะแก(ไขเพ่ิมเติมในภายหน(า 
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