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คู่มือ 

การบูรณาการนโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 

สำหรับหน่วยปฏิบัติและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จัดตัง้ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 ทำหนา้ที่ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไว้

ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพืน้ที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและใหค้วามรู้แก่ประชาชน 

ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง

ในการศกึษา ค้นคว้า ฝกึอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลติภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้ง

ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 นอกจากการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวแล้ว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ยังให้ความสำคัญ

กับการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance : GRC) โดยได้จัดทำนโยบาย GRC ขึน้ เพื่อให้

องค์การฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง หน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบหลัก ผูบ้ริหารระดับสูง และบุคลากรของ 

อ.ส.พ. โดยมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกับดูแลกิจการ

ที่ด ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

 

 

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 
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ส่วนที่ 1 : บทนำ 

 

วัตถุประสงค์ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้นำนโยบาย GRC (Governance Risk Compliance) ตามที่ Open 

Compliance and Ethics Group (OCEG) กำหนด โดยเน้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 

เทคโนโลยี (Technology) และข้อมูลสารสนเทศ (Information) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

องค์การฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือการบูรณาการ

นโยบาย GRC ดังนี้    

1) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการคำนึงถึงกำกับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร (Value)  

2) เพื่อกำหนดคู่มอืการบูรณาการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ริหาร พนักงานและผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียได้รับทราบและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3) เพื่อดำเนนิการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่

บังคับใช้ในการปฏิบัติงานของทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง 

4) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวัง รวมทั้งสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

 

คำนิยาม 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การบรหิารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

(GRC) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องและผสมผสานการ

ดำเนนิการขององค์ประกอบ ดา้นพนักงาน (People)  ด้าน

กระบวนการ (Process)   และดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Technology)  ในเชงิบูรณาการ เพื่อให้องค์กรสามารถ

กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยง 

จัดให้มกีารดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนให้

ข้อมูลที่เหมาะสม น่าเชื่อถอื และทันกาลแก่ผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Governance) 

หมายถึง การบริหารองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างกลไกการ
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กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เกิด

ความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแล

กิจการ    ที่ดี 7 ประการ คือ หลักความรับผดิชอบ (Accountability) 

หลักสำนกึในหน้าที่ (Responsibility) หลักความเสมอภาค (Equitable 

Treatment) หลักการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว (Value Creation)  หลักคุณธรรม (Ethics) และหลักการมี

ส่วนร่วม (Participation) 

การบรหิารความเสี่ยง (Risk 

Management) 

หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งช้ี วิเคราะห์ 

ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรม หน่วยงาน หรอืกระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อช่วยลด

ความสูญเสียและเพิ่มโอกาสใหแ้ก่องค์กร 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

(Compliance) 

หมายถึง การดำเนินงานเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้อง

และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผูอ้ำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รองผู้อำนวยการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนัก 

 

นโยบาย Governance Risk Compliance (GRC) 

 คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลองค์การฯ ได้ตระหนัก

ถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จงึได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร 

ติดตามการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยบูรณาการหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง จรยิธรรม จรรยาบรรณและมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มและความ

ยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

         1. เพื่อกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับทราบเจตนารมณ์และกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ (GRC : Governance Risk and Compliance) 

         2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและปฏิบัติงานภายใต้กรอบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC : 

Governance Risk and Compliance) 



 
4 

         3. เพื่อสร้างความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้นโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC : Governance 

Risk and Compliance) 

  หลักสำคัญในการปฏิบัติ 

         1. คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์กำหนดนโยบาย กำกับดูแลและส่งเสริมให้มกีาร 

บูรณาการการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ (GRC) ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล 

         2. คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความ

เป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหนา้ที่ไว้ชัดเจน โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

และคำนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

         3. คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดใีน

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยสนับสนุนการมสี่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคล

ใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) 

         4. คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มุ่งม่ันปฏิบัติตาม

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

         5. องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดใหม้ีการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มอียู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 

         6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดใหม้ีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกระดับ

อย่างทั่วถึง กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกการ

ตัดสินใจ 

         7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการ

ดำเนนิงานภายใต้ขอบเขตกฎหมาย สัญญา นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิผล 

         8. องค์การสวนพฤกษศาสตร์กำหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้

และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

         9. องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดใหม้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับฐานข้อมูลดา้น GRC ที่

เป็นปัจจุบัน เพื่อใหส้ามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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         10. องค์การสวนพฤกษศาสตร์สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง

และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) แก่ผูเ้กี่ยวข้องทุกระดับทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

การตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

         กำหนดให้มกีารตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผูบ้ริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรายไตรมาสหรอืเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสำคัญ 

 

ความถี่ในการทบทวนนโยบาย GRC 

         1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมฯ พิจารณาทบทวนนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยัง

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร 

         2. ในกรณีที่คณะผูบ้ริหารระดับสูงพบว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)  ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อ

คณะอนกุรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมฯ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย นำเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อทราบ 
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ส่วนที่ 2 : กรอบการดำเนนิงานตามหลัก GRC 

 

 คณะกรรมการ อ.ส.พ. ทำหน้าที่สอดส่องดูแล (Board Oversight) โดยคณะกรรมการไม่เพียงแต่

จะทำหน้าที่ตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานต่างๆ ตามหลัก 

GRC เท่านั้น แต่ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ เพื่อให้กรรมการมีความ

พร้อมและสามารถทำหนา้ที่กำกับดูแลได้อย่างเต็มที่ องค์การฯ จงึได้จัดใหม้ีการกำหนดเป็นกรอบการ

ดำเนนิงานตามหลัก GRC ขึน้มาอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการดำเนินการและติดตามดูแลการนำไปปฏิบัติ

ของฝ่ายบริหาร และคอยให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินการตามหลัก GRC นั้นมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรอบ GRC มีดังนี้   

1) การดำเนินงานจะต้องมกีารประเมินบริทและสภาพแวดล้อม (Landscape and 

environment) อยู่เสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งนั้นจะส่งผล

กระทบทางใดต่อแผนการดำเนินงานขององค์กร ดังนัน้ คณะกรรมการควรสอบถามและติดตามใหฝ้่าย

บริหารมกีารพิจารณาและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีการนำเสนอข้อมูลส่วนนีเ้มื่อมีการนำเสนอ

ทิศทาง แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตาม

แผน เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอหรือดำเนินการอยู่นั้นยังสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

2) องค์การฯ พึงตระหนักว่า บริบทและสภาพแวดล้อมขององค์การฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบัน อาจนำมาซึ่ง “ความเสี่ยงอุบัติใหม่” (Emerging Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด

ขึน้มาก่อน มีความไม่แน่นอนสูง และคาดการณ์ระดับความรุนแรงได้ยาก จนอาจทำให้ฝ่ายบริหาร

มองขา้มความเสี่ยงเหล่านีไ้ป ดังนัน้ องค์การฯ จงึตอ้งดูแลให้ม่ันใจว่ากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ได้พิจารณาครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่เหล่านีด้้วย 

3) องค์การฯ ต้องดำนินการกำหนดทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน หรอืนำเสนอ

ความคบืหน้าของการดำเนินการตามแผน ว่าให้มีการคำนึงถึงและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการถึง

ความเหมาะสมขององค์ประกอบให้ครบถ้วน อันได้แก่ โครงสร้างและการกำกับดูแลองค์กร 

(Governance) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการควบคุม (Risk and Control Continuum) การ

ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) โครงสร้างหรอืแนวทางการสร้างความ

เชื่อมั่น (Assurance) ว่าแผนการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามและดำเนินการอย่างถูกต้ง วัฒนธรรมและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Culture, behavior and change) ตลอดจนแหล่งขอ้มูลและความรู ้(Knowledge 

and data) ที่เข้าถึงได้และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก GRC  

4) อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามข้างต้นอาจตอ้งปรับเปลี่ยนไปตามระดับการเติบโตของ

องค์การฯ การสอดรับกับแนวทางดำเนินงานและสภาพแวดล้อม และต้องเป็นไปในลักษณะบูรณาการ

เข้าหากัน (Business maturity, relevance, integration and convergence) โดยไม่สามารถพิจารณาแยก
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จากกันเป็นส่วนๆ ได้ ดังนั้น คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ใน

เชงิบูรณาการ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและระดับการเติบโตขององค์การฯ ร่วมด้วย 

5) องค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญ คือ ผูน้ำอย่างคณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหาร จะต้องทำ

หนา้ที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านีใ้ห้เกิดขึ้น ต้องรับผดิชอบต่อผลลัพท์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดย

ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Leadership, 

accountability and assurance)  

 
GRC Building Blocks 

 GRC Building Blocks ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ การกำกับดูแลกิจการ การบริหาร

ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ โดยหลักการทั่วไปที่คณะกรรมการ

ควรพิจารณาเกี่ยวกับการบูรณาการเรื่อง GRC เข้ากับการดำเนินงานขององค์การฯ ดังนี้ 

1) GRC ที่ดตี้องเชื่อมโยงการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk) 

และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

เริ่มจากการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนนิงาน หรอืรายงานผลความ

คืบหน้าของแผนการดำเนินงาน พร้มกับผลการประเมินความเสี่ยงและวธิีจัดการความเสี่ยงนัน้ๆ ให้กับ

คณะกรรมการองค์การฯ 

2) เมื่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าขอ้มูลที่ฝ่ายบริหารนำเสนอมานั้นมีความ

เหมาะสม และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์การฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite) ประกอบกับแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการในปัจจุบันยังมีความเหมาสะมอยู่ ก็จะทำการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์หรอืแผนการ

ดำเนนิงานนั้นให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้พัฒนาหรือปฏิบัติต่อไป หรอืหากเป็นกรณีการรายงานความ

คืบหน้า คณะกรรมการก็จะรับทราบผลการดำเนินงานและให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนต่อไปได้ 

กรอบการด าเนินงานตามหลัก   

โครงสร างและการก ากับดูแลองค กร
(           

การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
(                 
          

ระเบียบและ  อบังคับ
(           

โครงสร างหรือ
แนวทาง
การสร างความเ ื่อม่ัน
(          

วั น รรมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
(                             

แหล ง  อมูลและความรู 
(                   

การเติบโต อง ุรกิจ การสอดรับกับแนวทางด าเนินงานและส าพแวดล อม และ
ต องเป น ปในลักษณะบูรณาการเ  าหากัน

(                                                          

ความเป นผู น า ความรับผิด อบ
(                                         

การปกป องและ
สร างสรรค 
คุณค า
(      
               
         

การด าเนิน ุรกิจ
จะต องมีการ
ประเมินบริบทและ
ส าพแวดล อม
(              
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3) ในส่วนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance) คณะกรรมการ

ควรกำกับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการไปพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป โดยควรมีการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) มีการสอบทาน และการ

รายงานผลการปฏิบัติไปยังคณะกรรมการ อ.ส.พ. อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน 

4) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้จัดใหม้ีการสอบทาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ GRC Building Blocks อย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายใน และ

รายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ทราบ โดยคณะกรรมการควรแนะนำฝ่ายจัดการให้

ปรับปรุง GRC Building Blocks ได้ เมื่อเห็นถึงจุดบกพร่องที่ตอ้งปรับปรุง หรือเมื่อพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์ 

สภาพแวดล้อมการดำเนนิธุรกิจ การดำเนินงาน หรอืความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้

เปลี่ยนแปลงไป 

 

การกำกับดูแลกิจการ (Governance)  

 หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของการกำกับดูลิจการ คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลว่าทิศทาง 

กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ หรอืดำเนินการอยู่นั้น สอดรับกับโครงสรา้งการกำกับ

ดูแลภายในองค์กร ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญขององค์กรหรอืไม่ โดย

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) ทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ สอดรับกับเป้าหมาย พันธ

กิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร (Alignment with purpose, mission and vision) หรอืไม่ หรอืแมแ้ต่แผนที่

ได้รับการอนุมัตไิปแล้วและกำกับดำเนนิการอยู่นั้น ยังสอดรับกับเป้าหมาย ทิศทางในปัจจุบันอยู่หรอืไม่ 

2) โครงสรา้งองค์กร (Organizational structure) ในปัจจุบันยังสามารถรองรับทิศทาง กลยุทธ์ 

และแผนการดำเนินงานขององค์กรหรอืไม่ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ปรับขนาดโครงสร้างองค์กร

หรอืไม่ 

3) ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานนั้นมคีวามสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

(Organizational Culture) หรือไม่ เช่น วัฒนธรรมที่ไม่กล้าเสี่ยง หรอืวัฒนธรรมที่ชอบความเสี่ยง หากเป็น

กรณีที่ไม่มคีวามสอดคล้อง ฝ่ายบริหารมีแนวทางจัดการอย่างไร เช่น การจัดตัง้หน่วยงานที่จะ

ดำเนนิการตามแผนกลยุทธ์ใหม่ แยกจากโครงสร้างการทำงานโดยปกติ เพื่อการตัดสินใจและมีแนวทาง

ทำงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น 

4) นโยบาย (Related policies) ที่องค์กรมใีนปัจจุบันเอือ้ให้สามารถดำเนินการตามทิศทาง กล

ยุทธ์และแผนการดำเนินงานหรอืไม่ หากนโยบายที่มีอยู่ไปจำกัดการดำเนินงาน ฝ่ายจัการมีแนวทาง

จัดการอยา่งไร เช่น ไม่ดำเนินการตามแผนเนื่องจาขัดกับนโยบายขององค์การฯ หรอืจะมีการ

ปรับเปลี่ยนนบายเพื่อเอื้อให้เกิดการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม 
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5) การปฏิบัติงานตามทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานนั้น มีการมอบหมายหนา้ที่ใน

การดำเนินการ (Delegation of authorities) อย่างเหมาะสมหรอืไม่ 

6) การดำเนินงานตามทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานดังกล่าวมีการกำหนดตัวชี้วัด 

(Performance metrics) ใดบ้าง เหมาะสมหรือไม่ทั้งในแง่ของผลสัมฤทธ์ที่คาดหวัง และในแง่ทีมผีลต่อ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร 

ในระหว่างการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. อนุมัตแิล้ว ฝ่ายบริหาร

ควรประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร หน่วยงาน และกระบวนการ และรายงานความเสี่ยงที่สำคัญพร้อม

ทั้งวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นใหค้ณะกรรมการ อ.ส.พ. ทราบอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างนอ้ยทุกไตรมาส 

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานแล้ว ควรพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของความเสี่ยง ความ

เหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยง และให้ความเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยง วิธีจัดการความ

เสี่ยง หรอือาจเป็นข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ความเสี่ยง ใน

การพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี ้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารอาจเห็นโอกาสในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องค์กรได้ เช่น กรณีที่องค์การฯ มีความเสี่ยงต่ำด้านเงนิทุนและบุคลากร จงึทำให้เพิ่ม

โอกาสในการนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ในธุรกิจได้ 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

 องค์ประกอบสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการควรกำกับดูแล เมื่อฝ่ายบริหาร

นำเสนอเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์องค์กร หรอืการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องสำคัญ หรอืแม้แต่ใน

ขั้นตอนของการตดิตามผลการดำเนินงาน มดีังนี้ 

1) การดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องหรอือยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) หรอืไม่ หากมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝ่ายบริหารจะดำเนินการ

อย่างไร ควรหยุดที่จะดำเนินการต่อหรอืมีการพิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ใหม่ เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดจากการดำเนินการตามทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานได้

ถูกระบุ และประเมินจัดลำดับความสำคัญ (Risk Identification and Assessment) หรอืไม่ ความเสี่ยงที่

สำคัญขององค์การฯ นั้นมีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เวลาและระยะเวลาการเติบโตของธุรกิจ

หรอืไม่ 

3) องค์การฯ มีแนวทางจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) เหล่านัน้อย่างไร เช่น ทำใหค้วาม

รุนแรงลดลง (Reduce) ยอมรับโดยไม่ทำอะไรเพิ่มเติม (Accept) หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Transfer) 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นโดยการทบทวนเป้าหมายหรอืกลยุทธ์ใหม่ (Avoid) หรอืยอมรับการมคีวามเสี่ยง

เพื่อทำให้องค์การฯ เติบโตต่อไป (Pursue)  

4) จัดให้มกีารรายงานความเสี่ยง (Risk Report) ที่สำคัญพร้อมทั้งวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอหรอือย่างน้อยทุกไตรมาส เมื่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้รับ
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รายงานแลว้ ควรพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของความเสี่ยง ความเหมาะสมของวิธีจัดการ

ความเสี่ยงและให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจเป็นข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใหเ้หมาะสมกับความเสี่ยงที่

ประเมินได้ 

เมื่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์แล้ว ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ซึ่งแสดงความเสี่ยงสำคัญทั้งหมดขององค์การฯ และความ

เสี่ยงระดับหน่วยงาน (Business Unit Risk) ซึ่งแสดงความเสี่ยงสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยความเสี่ยง

เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแต่ละวันทั้งด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) การเงิน 

(Financial Risk) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ทั้งนี ้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินความ

เสี่ยงจากระดับองค์กรไปยังหน่วยงาน หรอืนำความเสี่งสำคัญจากระดับหน่วยงานขึน้มาเป็นของระดับ

องค์กรได้ แต่การทำในลักษณะทั้งสองทางนี้ ต้องมั่นใจว่าความเสี่ยงทั้งสองระดับนั้นเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน คือมุ่งสู่ความสำเร็จในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์การฯ  

ในระหว่างการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ร่วมด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เห็นว่ามีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง เช่น การ

มีโรคระบาดรุนแรงแบบ Covid-19 เกิดขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนนิธุรกิจแบบเดิมได้ และคาดว่า

ผลกระทบจะรุนแรงมากขึ้น จงึต้องหาวิธีลดความเสี่ยง โดยการปรับแผนยุทธศาสตร์ไปสู่รูปแบบใหม่ 

เช่น ทำธุรกิจแบบ Online มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ หากฝ่ายบริหารพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจกระทบกับแผน

ยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม 

 

การกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ อ้บังคับ (Compliance)  

 คณะกรรมการ อ.สงพ. ควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่าองค์การฯ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบีบ และขอ้บังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครบถ้วน

และถูกต้องนีถ้ือเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสี่ยงด้าน 

Compliance และกำหนดวิธีจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการ       

อ.ส.พ. ทราบอย่างสม่ำเสมอ  

 ทั้งนี ้ ในส่วนของการกำกับดูแลด้าน Compliance คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องสำคัญ 

ดังต่อไปนี ้ เมื่อฝ่ายบริหารนำเสนอเป้าหมาย ทิศทางกลยุทธ์องค์การฯ หรอืเรื่องสำคัญอื่นๆ ให้กับ

คณะกรรมการพิจารณา 

1) ประเด็นทางกฎหมาย จรยิธรรม หรอื เรื่องที่มผีลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมแนวทางการบริหารจัดการ (Laws, Ethics and Stakeholder Concerns)  
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2) มีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานอุตสากรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ด ี (Standard or 

Best Practices) ที่เกี่ยวข้องหรอืไม่ 

3) มีแนวทางการตรวจสอบ (Audit) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามกีารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับอย่างไร 

4) มีกระบวนการรายงาน (Reporting Procedure) ต่อคณะกรรมการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ที่สำคัญขององค์กรอย่างไร 
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ส่วนที่ 3 : การบรูณาการนโยบาย GRC  ปสู่การปฏิบัติ 

 

 การบูรณาการนโยบาย GRC หมายถึง การทำให้คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

สามารถกำกับดูแลองค์กร และให้คำแนะนำแก่ผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อให้ดำเนินงานและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ  

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์เน้นการบูรณาการนโยบาย GRC ในทุกระดับขององค์กร ทั้งระดับ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดให้มกีารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ 

2) มุ่งเนน้ความเสี่ยงที่ตรงประเด็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

3) สามารถจัดกระบวนการทำงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบหรอืการควบคุมภายในได้

อย่างเหมาะสม ภายใต้ตน้ทุนการดำเนินงานที่สมเหตุสมผล รวมถึงการนำเทคโนโลยีมา

สนับสนุนการดำเนินงานทำให้มปีระสิทธิภาพ และการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ทันเวลาต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

GRC Model มีกระบวนการดำเนนิการ 4 กระบวนการ ดังนี้ 

 
  

1. การพิเคราะห์ (Envision) ประกอบด้วย 

1.1 การกำหนด (Set) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กำหนด GRC ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์การฯ โดยนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมกีารกำหนดแผนภูมิความ

เสี่ยง (Risk Map) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) Risk Appetite & Risk Tolerance ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจ โดยนำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การพเิคราะห์ 
(Envision)

การปรับปรุง 
(Improve)

การด าเนนิการ 
(Operate)

การท าให้ย่ังยนื 
(Sustain)

People 

Process IT 
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1.2 การประเมิน (Assess) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง แผนงาน GRC ตามแผน

วิสาหกิจ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 

1.3 การวางแผน (Plan) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้กำหนดแผนงานด้าน GRC เพือ่มุ่ง

พัฒนาบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) รวมทั้งนำระบบ IT มารองรับ เช่น แผนอบรมด้านการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการ

กำหนดให้ทุกสำนัก/ส่วน/งาน นำเสนอแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพจิารณานำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

2. การปรับปรุง (Improve) ประกอบด้วย 

2.1 การพั นา (Develop) เน้นการพัฒนาองค์กรในหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ โดยกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

2.2 การนำ ปใ ้ (Deploy) คณะกรรมการ อ.ส.พ. จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน และนโยบายด้านการกำกับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยได้มกีารนำมาปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง

พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

2.3 การเปลี่ยนแปลง (Change) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดให้มกีารทบทวนนโยบาย

ต่างๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนีย้ังกำหนดใหม้ีการสำรวจ Risk 

Culture Survey และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน เพื่อนำผลลัพธาปรับปรุงทั้ง

ช่องทางและกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

3. การดำเนินงาน (Operate) ประกอบด้วย  

3.1 การสั่งการ (Execute) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการจัดทำพร้อมปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอแผนงานด้านการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาหรอืรับทราบ

อย่างสม่ำเสมอ 

3.2 การวัดและติดตาม (Monitor) องค์การสวนพฤกษศาสตร์กำหนดให้มีการตดิตามและ

รายงาน รวมทั้งประเมนิความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ 

3.3 การตอบสนอง (Respond) องค์การสวนพฤกษศาสตร์กำหนดให้มกีารประเมินความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เป็นประจำทุกปี และ
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กำหนดให้มีการตดิตามความคืบหนา้เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้หากเกิดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานด้าน GRC กำหนดให้มกีารรายงานความผิดพลาด พร้อมกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในลักษณะเดิมเกิดขึ้น 

4. การทำให้ยั่งยืน (Sustain) ประกอบด้วย 

4.1 การทบทวน (Review) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดให้มีการตดิตามและรายงาน

ความคบืหน้าตามแผนงาน GRC โดยนำปัญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทั้งกำหนดให้มีการอบรมหัวข้อ GRC ในหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยง

และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์บรรลุ

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร 

4.2 การรายงาน (Report) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดให้มีการรายงานให้

คณะกรรมการ อ.ส.พ. รวมทั้งเผยแพร่ในรายงานประจำปี เพื่อให้กลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง 

4.3 การปรับปรุง (Adapt) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำหนดโครงสร้างด้าน GRC ไว้ใน

นโยบาย Governance Risk Compliance (GRC) ซึ่งกำหนดให้มกีารทบทวนนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

ปัจจัย ายนอก (External Context)   

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะต้องวิเคราะห์และมีความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานขององ์กร โดยแบ่งออกเป็น 

1) การวิเคราะห/์ระบุปัจจัยภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไม่

สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ เช่น สภาวะการณ์ทางเศรษฐิจ การเกิดโรคระบาด การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเมอืง กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (Third-

party) ตลอดจนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

วิเคราะห์ SWOT  

2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ระบุผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก จัดกลุ่มตาม

หลักเกณฑ์จำนวน 11 กลุ่ม โดยเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี ้ 

(1) นักลงทุน  

(2) ลูกค้า  

(3)  Government and Regulator  
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(4) Supplier  

(5) พันธมิตร  

(6) สถาบันการศึกษา  

(7) สื่อมวลชน  

(8) Competitors  

3) โดยการพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าในการบริการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวังของกลุ่มผูม้ีส่วนได้สว่นเสียที่แตกต่างกัน อีกทั้งการรับมือต่อความท้าทายที่มคีวาม

ซับซ้อน การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยกระบวนการสานสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย (รายละเอียดศกึษาเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์ด้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 

ปัจจัย ายใน (Internal Context)   

ปัจจัย ายใน (Internal Context) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ต้องวิเคราะห์และมีความเข้าใจ

ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร แบ่งเป็น 

1) การวเิคราะห์ปัจจัย ายใน ในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของการดำเนนิงานขององค์กร ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการวเิคราะห์ SWOT แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน การ

กำหนดอัตราผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน กระบวนการหลักที่สำคัญ (ทั้งในแง่บุคลากร การเงิน 

กระบวนการและเทคโนโลยี) ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (ถ้ามี) เป็นต้น 

2) การติดตามการเปลี่ยนแปลง องปัจจัย ายในอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาปัจจัยภายใน

ที่มผีลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมาย โดยสามารถปรับปรุงหรอืปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในให้สามารถช่วยเกื้อหนุนการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วั น รรม (Culture)  

วั น รรม (Culture) การสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบทบาทของ

ผูน้ำสภาพแวดล้อมในองค์กร ตลอดจนแนวคิดหรอืการสร้างความตระหนักของบุคลากรต่อการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ โดย

แบ่งเป็น 
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1) การวเิคราะห์วั น รรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ของผู้นำองค์กร (Tone at the top) ตามหลักคุณธรรมจรยิธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติตาม ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่พนักงาน

ที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงาน 

2) การวเิคราะห์วั น รรมในการบรหิารจัดการองค์กร เช่น แนวทางในการบริหารองค์กร 

การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกอำนาจหนา้ที่อย่างเหมาะสม

และชัดเจน เป็นต้น 

3) การวเิคราะห์วั น รรมในการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม ายใน เช่น ความรู้ 

ความเข้าใจของพนักงานต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร ตลอดจน

แนวทางการนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน และการ

ดำเนนิงานขององค์กรได้อย่างมปีระสิทธิผล 

4) การวเิคราะห์วั น รรมด้านจริย รรม จะต้องพิจารณาจรยิธรรมของพนักงานและ

องค์กร เพื่อที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดพฤติกรรมหรอืเกิดความสำนกึในการปฏิบัติหนา้ที่ รวมถึง

ดำเนนิงานขององค์กรจะต้องคำนึงถึงหลักจรยิธรรมด้วยเช่นกัน 

5) การวเิคราะห์ความผูกพัน องพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ทั้งในด้านความพึงพอใจของ

พนักงานในด้านความรักความผูกพันในองค์กร อัตราการลาออกของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง และ

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของพนักงานที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความ

ผูกพันต่อองค์กร 

6) การติดตามการเปลี่ยนแปลงวั น รรมองค์กร จะต้องพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

ผู้มีส่วน ด้ส่วนเสยี (Stakeholders)   

ผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย (Stakeholders) พิจารณาจากการติดต่อสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง

ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยใหอ้งค์กรได้รับทราบและเข้าใจถึงความตอ้งการ ตลอดจนความคาดหวัง

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร แบ่งเป็น 

1) การสร้างความเ ้าใจกับผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย องค์กรควรมีการวเิคราะห์ความต้องการของ

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
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2) การวเิคราะห์ความต้องการ องผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น

กลุ่มหลักที่สำคัญ เพื่อจได้จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น และความตอ้งการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างเหมาะสม 

3) การกำหนดแผนการสร้างความสัมพัน ์และสื่อสารกับผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย ซึ่งในการ

สร้างความสัมพันธ์การสื่อสารกับกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกัน ดังนัน้ จะต้อง

กำหนดแผนการดำเนินงานใหเ้หมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมคีวามไว้วางใจและความ

เชื่อมั่นในการดำเนนิงานขององค์กร 
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แทรก โครงสร้าง GRC 2 แผ่น 
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แทรก โครงสร้าง GRC 2 แผ่น 
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ส่วนที่ 4 : บทบาทและหน้าท่ี องคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกีย่ว ้อง 

 

 บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบที่เกี่ยวข้องกับ GRC ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ แบ่งเป็น 

3 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระดับผูบ้ริหารระดับสูง และหน่วยงาน

ปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1.1) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรแบ่งแยกบทบาท หนา้ที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ

หนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน 

1.2) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรจัดใหม้ียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับ

แนวนโยบายของผูถ้ือหุน้ภาครัฐและติดตามกำกับให้มกีารดำเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ 

1.3) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรจัดให้มมีาตรการในการควบคุมผูบ้ริหารระดับสูงอย่างมี

ประสิทธิผล และเพื่อให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้ปฏิบัติหนา้ที่ตามความรับผดิชอบที่มตี่อองค์กร

โดยรวม 

1.4) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรควบคุมและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการ อ.ส.พ. ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับอย่าง

รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งตรวจสอบการใชท้รัพย์สิน

ขององค์กรในทางมชิอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 

1.5) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรดูแลให้โครงสร้าและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการ   

อ.ส.พ. และระบบงานของ อ.ส.พ. สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถ

ดำเนนิไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรยิธรรม 

1.6) คณะกรรมการ อ.ส.พ ควรกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การฯ ความรับผิดชอบต่อผล

ประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มคีวามตั้งใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งขึน้ รวมทั้งควรทบทวนและให้ความเห็ชอบกับกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ และแผนงาน 

โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (Key Performance Indicator : KPI) ทางการเงินและแผนต่างๆ และ

ควรติดตามผลการดำเนินงานของผูบ้ริหารระดับสูงให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่าง

สม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์ด้วย 

1.7) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรกำหนดแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันกรณีที่

คณะกรรมการ อ.ส.พ. และผู้บริหารระดับสูงใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น

ในทางมชิอบ และแจ้งแนวทางดังกล่าวใหทุ้กคนในองค์กรถือปฏิบัติ 

1.8) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรจัดให้มจีรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขององค์กรที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร และทบทวนหรอืปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นประจำ 
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1.9) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรจัดให้มกีระบวนการเพื่อใหค้วามมั่นใจว่าระบบัญช ี การ

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชมีีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลใหม้ีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.10) คณะกรรมการ อ.ส.พ. มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

สูงสุดโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหา และ

กำหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผูบ้ริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลงานองค์กร

และผลการประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการ อ.ส.พ. ควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา 

1.11) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ควรกำกับงานด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องตำแหน่ง

หนา้ที่ และจำนวนพนักงานให้มคีวามเหมาะสมกับสภาวะขององค์กรในช่วงระยะเวลานัน้ๆ (โครงสรา้ง

อัตรากำลัง) 

1.12) คณะกรรมการ อ.ส.พ. ไม่ควรเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจา้งขององค์กร 

1.13) อื่นๆ เป็นไปตามนโยบายและคู่มอืการกำกับดูแลกิการที่ดีขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ สคร. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภบิาล คณะกรรมการ อ.ส.พ. 

มีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้ดำนนิงานตาม  

(1) พันธกิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้งขององค์การฯ  

(2) แนวนโยบายของผูถ้ือหน้ภาครัฐ และ  

(3) นโยบายรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การฯ 

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์การฯ ทั้ง 3 ด้าน และกำกับดูแลองค์การฯ ให้

ความร่วมมอืแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหนา้ที่และความรับผดิชอบระดับคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ ภายในให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. กำหนด 

 

2) คณะอนุกรรมการกำกบัดูแลกิจการท่ีดี 

มีบทบาทหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

2.1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทหน้าที่กำหนดกรอบการกำกับดูแล

กิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยยวข้อง พร้อมทั้งตดิตาม

การปฏิบัติให้สำเร็จตามกรอบเหล่านัน้ 

2.2) สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีและจรรยาบรรณในองค์การฯที่สนับสนุนให้องค์การฯ 

สามารถบรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

2.3) พิจารณากรอบและแนวปฏิบัติ GRC ขององค์การฯ ว่าได้รับการออกแบบและปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมตัง้แต่ระดับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกคน 
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2.4) จัดทำแนวทางการประเมินการทำงานของคณะกรรมการองค์การฯ และฝ่ายบริหาร

ให้สอดรับกับกรอบและแนวปฏิบัติ GRC 

 

3) คณะอนุกรรมการ ับเคล่ือนนโยบายและกำกับการบริหารความเสีย่งและ

ควบคุม ายใน (Risk Committee)  

 มีบทบาทหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

3.1) กำกับดูแลให้มกีารกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร 

เพื่อเป็นกรอบให้ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาดำเนนิการ 

3.2) หารอืกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ

เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรอืมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้น 

3.3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการวางกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง

ประกอบด้วย การระบุประเมิน จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงมกีารพิจารณา

ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

3.4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญแก่ฝ่ายบริหารอย่างทันเวลา 

3.5) กำกับดูแลการปฏิบัติและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน (Enterprise-

wide Risk Assessment) รวมถึงการบ่งชีแ้ละรายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์การฯ  

3.6) ในกรณีที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านที่มีความซับซ้อนและสำคัญ อาจ

พิจารณาสารหากรรมการที่มีความรูค้วามชำนาญพิเศษในด้านน้ันๆ 

3.7) สอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง 

และทำให้องค์การฯ ยอมรับความเสี่ยงที่มากเกินไป (Risk Taking) เช่น การกำหนดผลตอบแทนที่ไม่

เหมาะสมหรือสูงเกินไป อาจทำให้พนักงานยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อทำงานให้ถึงจุดที่จะได้รับ

ผลตอบแทน เป็นต้น 

 

4) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (Compliance Committee)  

 มีบทบาทหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

4.1) ติดตามและกำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการ อ.ส.พ. ฝ่ายบริหาร และพนักงาน การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งที่กำหนดจากภายในองค์การฯ และภายนอก

องค์การฯ  

4.2) ดูแลให้มกีารประเมินกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ขององค์การฯ ได้ พร้อมทั้งมีการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังับ 
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4.3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 

ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การฯ ได้ถูกนำไปบูรณาการอยู่ในกระบวนการที่ปฏิบัติเป็นประจำวัน 

รวมถึงกำกับดูแลให้มกีารจัดอบรม สื่อสาร และตดิตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

กระบวนการที่กำหนดไว้ดว้ย 

 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

มีบทบาทหนา้ที่ดังต่อไปนี ้ 

5.1) ทำหนา้ที่สอบทานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และทำหน้าที่รับรายงานผลการสอบทานโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน และ

ผูส้อบบัญช ีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเรื่องเหล่านี้ โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบถือว่ามีส่วนสำคัญ เพราะทำหน้าที่ให้ความเชื่อม่ัน (Assurance) ต่อการดำเนนิงานของกิจการ

ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส และสอบทานได้ 

5.2) ด้วยภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตอ้งตดิตามดูแลและสอบทาน

ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการองค์การฯ จงึมักมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบทำหน้าที่ตดิตามูแลในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตดิตาม

ดูแลให้มกีารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับร่วมด้วย  
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ส่วนที่ 5 : บทบาทและหน้าท่ี องหน่วยงานและบุคลากร อ.ส.พ. 

 

1) ผู้บริหารระดับสูง 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผดิชอบในการบริหารงานภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 

2) ส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี 

มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 

2.1) จัดทำนโยบาย GRC ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝ่ายกฎหมาย พร้อมทั้ง

นำเสนอผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ตามมตคิณะกรรมการ อ.ส.พ. 

ก่อนเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่ออนุมัติต่อไป 

2.2) ทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อม

นำเสนอผูบ้ริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการ CG ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 

อ.ส.พ. เพื่ออนุมัตติ่อไป 

2.3) ทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ. พร้อมนำเสนอผู้บริหาร

ระดับสูงเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะอนุ CG พิจารณากลั่นกรอง ก่อนสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

เพื่ออนุมัตติ่อไปแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ. ร่วมกับสำนัก/ส่วน/งาน ที่

เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการ CG พิจารณา

กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่ออนุมัติต่อไป 

2.4) กำหนดช่องทางเพื่อรับข้อมูลหรอืความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสีย เช่น การแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายองค์กร และการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักจรยิธรรม เป็นต้น 

2.5) สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กร จะทำให้ได้รับทราบข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนนิงานที่องค์การฯ ให้ดีขึน้ 

2.6) จัดให้มการระเมินตนเอง เช่น การประมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วย

ตนเอง เพื่อใหท้ราบถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในทุกระดับที่มผีลต่อการดำเนนิงานขององค์กร 

ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามเกณฑ์ โดยให้นำเสนอผลการประเมินต่อผูบ้ริหารระดับสูงหรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
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2.7) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม หรอืการทำ 

Fucus Group เป็นต้น 

2.8) รายงานข้อมูลสารสนเทศและผลการหาข้อเท็จจริงต่อผูบ้ริหารระดับสูงและผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ 

2.9) กำหนดช่องทางการแจง้เตอืน ซึ่งสามารถแจง้เตอืนตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 

การประชุม โทรศัพท์ เว๊บไซต์ และอีเมล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแจง้เตอืนในกรณีที่พบว่ามี

การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหลัก

จรยิธรรมขององค์กร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่สำคัญขององค์กรควรได้รับทราบข้อมูลการแจ้ง

เตือนจากองค์กร โดยไมควรได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 

2.10) กลั่นกรองและกำหนดช่องทางการแจ้งเตือน เพื่อกลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนมกีารแจ้งเตือนตามช่องทางที่กำหนด 

2.11) การคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศมคีวามมั่นคงและ

ปลอดภัย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่องค์กรกำหนด 

 

3) ส่วนบริหารความเสี่ยงและพั นาระบบองค์กร 

 มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 

3.1) ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับสำนัก/ส่วน/งาน พร้อม

นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3.2) เตรียมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยองค์การฯ กำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบงานและสถานที่ทำงานมกีารเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรอืภาวะฉุกเฉิน 

3.3) ติดตามกระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ องค์กรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ รวมทั้งมกีารจัดเก็บเอกสารหลักฐานและผลการจัดการปัญหาไว้อย่างเป็น

ระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
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3.4) เสนอแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพการดำเนินงานขององค์การฯ เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศได้ถูกส่งผ่านไปยังผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลง

หรอืแก้ไขในกรณีที่จำเป็น ซึ่งจะทำใหช่้วยพัฒนาและปรับปรุงประสทิธิภาพการดำเนินงานได้ยิ่งขึน้  

3.5) ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลาในการตดิตามและ

การประเมนิผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

คุ้มค่า และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3.6) ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ

จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งตามแผนปฏิบัติการและในภาพรวมขององค์กร 

3.7) การวิเคราะห์และรายงานผลการตดิตาม ควรกำหนดใหม้ีการวิเคราะห์และรายงาน

ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยระบุจุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุงการ

ดำเนนิงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

 

4) งานกฎหมาย 

 มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 

4.1) ทบทวนโยบายด้านการปฏิบัติการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และ

แนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมนำเสนอคณะอนุ CG เพื่อ

กลั่นกรอง ก่อนเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่ออนุมัติต่อไป  

4.2) กำหนดแนวทางการสอบสวนพนักงานที่กระทำผดิ เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท้ี่ถูก

กล่าวหาไดรับความเป็นธรรมจากการถูกกล่าวหา  

4.3) กำหนดกระบวนการสอบข้อเท็จจริง โดยกำหนดเป็นระเบียบว่าดว้ยการสอบสวน

ความผิทางวินัยของพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้อง

ชีแ้จงขอ้กล่าวหาแก่ผูถู้กกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทิ์ที่จะได้รับแจง้สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการแก้ขอ้กล่าวหา โดยคณะกรรมการสอบสวน

มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำ และเหตุการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา และสรุปเป็น

รายงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข หรอืการลงโทษ 
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5) ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 

มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 

5.1) จัดให้มแีผนการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้/การสร้างความตระหนักทั้งในส่วนของงานที่

รับผิดชอบและการเสริมสร้างศักยภาพหรือทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับในองค์การฯ 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.2) พัฒนาหลักสูตรในการจัดฝึกอบรม จะต้องมกีารปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร

ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้เพื่อ

เพิ่มทักษะ ศักยภาพในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจให้กับผูบ้ริหารและพนักงาน ตลอดจนช่วยใหอ้งค์กร

มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3) จัดฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพนักงานเข้ารับ

การอบรมจะสามารถเรียนรู้ และนำความรูท้ี่ได้รับไปปรับใช้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

เหมาะสมและทันกาล 

5.4) ให้ความช่วยเหลือหรอืการสนับสนุนแก่พนักงานในองค์กร โดยบูรณาการเรื่อง

ดังกล่าวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน

และลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน 

5.5) กำหนดแนวทางในการเลื่อนขั้นหรอืเลื่อนตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

องค์กร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส 

5.6) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการปรับขึน้เงินเดือนประจำปี เพื่อ

เป็นหลักเกณฑ์และเป็นมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในองค์กร 

 

6) สำนักตรวจสอบ ายใน  

มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 

6.1) จัดทำแผนการตรวจสอบปรำปี ตามหลัก Risk-Based Approach โดยสำนัก

ตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายที่ขึน้ตรงกับผูบ้ริหารระดับสูงขององค์การฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผูบ้ริหารระดับสูงและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.2) ดำเนนิการตามแผนการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภายใน จะสามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้คำปรึกษา (Consulting Service) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน และการำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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7) บุคลากร อ.ส.พ.   

มบีทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี ้

7.1) มีวนิัยในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรขององค์การฯ จะต้องมวีินัยในการปฏิบัติงาน 

และต้องปฏิบัติตามจริยธรรมที่องค์การฯ กำหนด นอกจากนีย้ังต้องปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

อย่างมีจริยธรรมเท่าเทียม และเป็นธรรม 

7.2) กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่คำนงึถึงความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ของกิจกรรมการ

ควบคุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย

คำนงึถึงการบริหารงาน กระบวนการ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้อง

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ควรมกีิจกรรมควบคุมมากเกินไป หรอืน้อยเกินไป  

7.3) ทบทวนข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้น รวมทั้งจะต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุม ติดตามและรายงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูบ้ริหารระดับสูงและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสามารถระบุโอกาศ และโอกาสในการปรับปรุง 

โดยแบ่งเป็น 

(1) กำหนดแผนการปรับปรุง โดยจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงอย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

(2) ดำเนนิการตามแผนการปรับปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเผยแพรใ่นรายงานประจำปี เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

 

 


