
 

 

 

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 เรื่อง แนวปฏิบัติการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance: GRC) 
                                  _____________________________ 
   

  ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีค าสั่ง ที่ 83/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) (คณะกรรมการบูรณาการด้าน GRC) 
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามแนวนโยบายด้าน GRC 
ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างองค์กรที่มี
ระบบตรวจสอบได้ มีการบูรณาการ เชื่อมโยงและประสานงานกับทุกส่วน มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน และการใช้ประโยชน์
จากศูนย์สารสนเทศที่เดียวขององค์กร เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร 
 เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้าน GRC บรรลุตามอ านาจหน้าที่ จึงก าหนดแนวปฏิบัติ
การบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) รองรับกระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการ 
(GRC Capability Model) จ านวน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เรียนรู้ (Learn) การก าหนดแนวทางด าเนินการ (Align) 
การปฏิบัติงาน (Perform) และการติดตามตรวจสอบ (Review) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical Six 
Disciplines) ประกอบด้วย 1. การก ากับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) 2. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 4. การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) 
5. จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) 6. เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security) 
 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับดูแลท่ีดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) 
หลักเกณฑ์ : การก ากับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and Strategy) เป็นการวางรากฐานของการก าหนดตัวชี้วัดแผนงาน 

วัตถุประสงค์ของแผนงานต่างๆในองค์กร การบูรณาการการก ากับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and 
Strategy) เข้ากับองค์ประกอบอ่ืนๆ  ของ GRC จึงมีส่วนช่วยในการสร้างประสิทธิภาพของการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

แนวปฏิบัติ : 
1) ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการบรรลุสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์ 

Scenario ต่างๆ โดยการประมาณการสมติฐานที่ส าคัญเพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
2) ก าหนดกลยุทธ์ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map) เชื่อมโยง

กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนอย่างทันท่วงที โดยมีการท า Early Warning System เตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนที่เป้าหมายจะไม่บรรลุผล 

3) วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งทบทวนระบบและกระบวนการท างาน ส าหรับใช้ประกอบการก าหนดการบูรณาการ Business 
Model และ Intelligent Risk ที่เหมาะสม เพ่ือเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)  

4) มีการศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) ขององค์กรและมีแนวทางในการจัดท าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Profile) อย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบที่ 5 : จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) 
หลักเกณฑ์ :  หน่วยงานที่ดูแลด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ส าหรับการก าหนดแนวทางด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) ให้เจ้าหน้าที่ กทพ.  
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและการตัดสินใจต่าง ๆ ภายในองค์กร  

แนวปฏิบัติ :  
1) ด าเนินการส่งเสริมการมี จริยธรรมของเจ้าหน้าที่  กทพ. โดยค านึ งถึงผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอก 
2) หน่วยงานที่ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องร่วมกันจัดท าแนวทาง 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
3) มีการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างการรับรู้และ

ส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
ในระดบับุคคลและองค์กร เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4) สื่อสารคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ . ให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร  
โดยวิธีการสื่อสาร เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของ กทพ. การติดประกาศ การจัดท าแผ่นพับ  
การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 

5) ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการเสริมสร้างและปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
เจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างทั่วถึง 

6) พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
การบูรณาการ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) 

7) เผยแพร่และสนับสนุนให้ เกิดการประยุกต์ ใช้ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  กทพ. 
ประกอบด้วย มาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ กทพ. 

8) ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน GRC ภายในองค์กร (GRC Culture) ผ่านการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือกระจายความรู้ ข่าวสาร รวมถึงเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและการมีส่วนร่วมในองค์กร 

9) มีการติดตามระดับผลการประเมินประสิทธิผลการเสริมสร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมด้าน GRC 
 

องค์ประกอบที่ 6 : เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security) 
หลักเกณฑ์ :  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย ( IT & Security)  

ต้องวางมาตรฐาน/กฎเกณฑ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร ให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย (Security) และความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลความปลอดภัย (Privacy) 

แนวปฏิบัติ :  
1) ก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิเคราะห์  

ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
2) ด าเนินงานภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าแนวทางการก ากับดูแล 

การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
3) มีกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management)  

ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  
และถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการให้สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ท้ังองค์กร  

4) จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) และแนวทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 






