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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [ / ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ[  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎระเบียบข้อบังคับและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ของ กทพ. 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร    [  ] 2.กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด  [  ] 4.กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล  [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ชื่อหน่วยงาน กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่  เลขที ่111 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนริมคลองบำงกะปิ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
  กรุงเทพมหำนคร10310 
โทรศัพท์  0-2558-9800    โทรสำร0-2561-2984  เว็บไซต์ www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียน 1.นำงสำวโชติกำ บุญเนตร ต ำแหน่ง วิทยำกร 6 แผนกพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21511 อีเมล chotika.boonnate@gmail.com 
     2.นำยเอกภพ ซิ้มฉำย  ต ำแหน่ง วิทยำกร 5 แผนกควบคุมภำยในระบบงำนหลัก 

โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21551 อีเมล ekkapob19@hotmail.com 
    3.นำงสำวพิมพ์นุชำ ธรรมโชติ ต ำแหน่ง วิทยำกร 4 แผนกควบคุมภำยในระบบงำนสนับสนุน 

โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 21573 อีเมล pimnucha.exat@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำน GRC ของ กทพ. อย่ำงบูรณำกำรร่วมกันในองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) ในรูปแบบคณะท ำงำน (คณะกรรมการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบั ติตามกฎหมาย  กฎระเบี ยบ ข้อบั งคับและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง (Governance Risk and 
Compliance: GRC)) เพ่ือให้ กทพ. สำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนภำพลักษณ์ท่ีดีและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยำว 
2) มีกำรจัดท ำกฎบัตร ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ และคู่มือกำรด ำเนินงำนด้ำน GRC เพ่ือใช้สื่อสำรแก่เจ้ำหน้ำที่
กทพ. และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องภำยนอกอย่ำงทั่วถึง และสำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3) ก ำหนดตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรด้ำน GRC (GRC Index) ตำมองค์ประกอบส ำคัญ 6 องค์ประกอบ (Critical Six 
Disciplines) ของแนวปฏิบัติด้ำน GRC เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรบูรณำกำร (GRC Capability Model) 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรด้ำนGRC (GRC Index) ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 คิดเป็นร้อยละ 97.58 

2. ร้อยละของพนักงำนที่รับรู้วัฒนธรรมองค์กร (SMILE) ด้ำนควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ (I = Integrity) ประจ ำปี 
งบประมำณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 89.0 สูงขึ้นกว่ำ ปีงบประมำณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.8 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
[ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
[ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ของ กทพ. 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงคมนำคมจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตำม
ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมำได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยโดย
กำรประกำศใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๑ 
ปัจจุบัน กทพ. มีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำรภำยในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสำระส ำคัญดังนี้ 

๑) สร้ำงหรือจัดให้มีทำงพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ำรุงและรักษำทำงพิเศษ 
๒) ด ำเนินงำนหรือธุรกิจเกี่ยวกับทำงพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทำงพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่กทพ. 
“ทำงพิเศษ” มีค ำจ ำกัดควำมตำมกฎหมำยว่ำ หมำยถึง ทำงหรือถนนซึ่งจัดสร้ำงขึ้นหรือได้รับโอนหรือได้รับ

มอบไม่ว่ำจะจัดสร้ำงในระดับพ้ืนดินเหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็นพิเศษและให้
หมำยควำมรวมถึงสะพำน อุโมงค์เรือส ำหรับขนส่งรถข้ำมฟำกท่ำเรือส ำหรับขึ้นลงรถ ทำงเท้ำ ที่จอดรถเขตทำง ไหล่ทำง
เขื่อนกั้นน้ ำ ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ ก ำแพงกันดิน รั้วเขตหลักระยะสัญญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร อำคำรหรือสิ่งอ่ืนใด
ที่จัดไว้ในเขตทำงเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหรือเพ่ือควำมปลอดภัยเกี่ยวกับงำนทำงพิเศษ 
 
วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ขยำยโครงข่ำยและให้บริกำร 

ทำงพิเศษ อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์อย่ำงคุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้ำงควำมย่ังยืนต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้ำงสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนำคต 

 
 
 
 
 

ภารกิจ 
1) จัดให้มี พัฒนำ/ปรับปรุงทำงพิเศษให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำน และปลอดภัย 
2) บริกำรอย่ำงมีนวัตกรรมและคณุค่ำเพิ่ม 
3) บริหำรจัดกำรสินทรัพย์อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

เพื่อเสรมิสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
     ทำงพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4) พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรและกำรลงทุน

เพื่อเพ่ิมมูลค่ำองค์กร 
 
 

ค่านิยม 
บริกำรที่ด ี

พัฒนำก้ำวไกล
ภำพลักษณ ์
ใสสะอำด 

 
 
 

วิสัยทัศน์2560 – 2565 
มุ่งมั่นพัฒนำทำงพิเศษเพื่อให้บริกำรที่ดีมีควำมคุ้มค่ำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
2) กำรบริกำรอย่ำงมีคณุภำพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทำงพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภำพ 
4) เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลง 
5) มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
กทพ. ให้ควำมส ำคัญกับ Governance Risk 

and Compliance(GRC) ซึ่งเป็นแนวคิดกำรจัดกำร
แบบบูรณำกำรเชิงรุกส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรน ำ 3 
องค์ประกอบ  คือ  1 . กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในและ 
3. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับ 
และมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้องมำบู รณำกำรกับทุกๆ
กระบวนกำรของหน่วยงำนใน กทพ. เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
องค์กรจะสำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้กำรด ำเนิน
ธุรกิจขององค์กรภำยใต้กำรด ำเนินงำนบูรณำกำรด้ำน
GRC เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
กทพ. จึงได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนโดยมีกำร
แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมำตรฐำนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  (Governance Risk and Compliance : 
GRC)” ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ
และก ำกับกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำน GRC ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบำยและแนว
ปฏิบัติด้ำน GRC อย่ำงทั่วถึง และมีกำรทบทวนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ก ำรด ำ เนิ น ง ำน ด้ ำน  GRC ข อ ง  ก ท พ . 
สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำน
และกำรจัดกำร (Core Business Enablers) ตำมระบบ
กำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (SE-AM) โดยด ำเนินกำร 
บูรณำกำรด้ำน GRC ตำมหลักกำรและแนวคิด GRC
ของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG) 
ซึ่งระบุควำมหมำยของGRC ว่ำเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง
กับ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี
(Technology) ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีควำมเข้ำใจ
และจัดล ำดับควำมส ำคัญต่อความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือผลักดันให้เกิด
กำรบูรณำกำรตำมแนวคิดดังกล่ำวได้นั้น กทพ. ได้มี
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำน GRC  
ทีส่ ำคัญ 2 ส่วน (รูปที่ 1) ดังนี้ 

1)  แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยที่สอดคล้องกับ
กระบวนกำรปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรบูรณำกำร
(GRC Capability Model)  จ ำ น ว น  4ขั้  น ต อ น 
ประกอบด้วย (1) กำรวิเครำะห์เรียนรู้ (Learn) (2) กำร
ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำร (Align) (3) กำรปฏิบัติงำน 
(Perform) และ (4) กำรติดตำมตรวจสอบ (Review) 

2)  แนวปฏิบัติกำรบูรณำกำรด้ำน GRC ที่รองรับ
กระบวนกำรปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรบูรณำกำร 
(GRC Capability Model) ด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 
6 องค์ประกอบ (Critical Six Disciplines) ประกอบด้วย 
(1) กำรก ำกับดูแลที่ดีและกลยุทธ์ (Governance and 
Strategy) (2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
(3) กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) (4) กำรก ำกับ
กฎหมำยและกฎระเบียบขององค์กร (Compliance)  
(5) จริยธรรมและวัฒนธรรม (Ethics & Culture) และ 
(6) เทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมปลอดภัย (IT & Security) 

 
รูปที่1กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรขับเคลื่อน 

เพ่ือกำรบูรณำกำรด้ำนGRC ของกทพ.
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 ทั้งนีเ้พ่ือให้กำรบูรณำกำรด้ำน GRC ของ กทพ. สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตำมเป้ำหมำยและเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน กทพ. จึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรด้ำน GRC (GRC Index) ตำมองค์ประกอบส ำคัญ 6 องค์ประกอบ 
(Critical Six Disciplines) ของแนวปฏิบัติด้ำน GRC เพ่ือเป็นเครื่องมือกำรติดตำมตรวจสอบ (Review) โดยผ่ำน 
กำรประเมินผลกำรบริหำรด้ำน GRC ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 พบว่ำ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรด้ำน GRC (GRC Index) อยู่ทีร่้อยละ 97.58 
 จำกกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงดังกล่ำว สำมำรถสรุปผลผลิตและกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรบูรณำกำรด้ำน GRC 
ของ กทพ. ไดด้ังนี้ 
 (1)  กฎบัตรคณะกรรมกำรบูรณำกำรฯ นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน GRC โดยเสนอคณะกรรมกำรบูรณำกำรฯ 
ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำร กทพ. ทุกปี 
 (2)  คู่มือกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยเสนอ
คณะกรรมกำรบูรณำกำรฯ ทุกปี 
 (3)  กำรประเมินผลกำรบริหำรด้ำน GRC โดยเสนอคณะกรรมกำรบูรณำกำรฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ทุกไตรมำส และเสนอคณะกรรมกำร กทพ. ทุก 6 เดือน 

จำกกำรประเมินผลกำรบริหำรด้ำน GRC ในปีงบประมำณ 2563 ส่งผลให้ปีงบประมำณ 2564 กทพ. ได้มีกำรทบทวน
และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.  กำรทบทวนตัวชี้วัดกำรบูรณำกำรด้ำน GRC (GRC Index) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงเลือก คือ 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน  (ESG : Environmental, Social, and Governance (สิ่งแวดล้อมสังคม 
และธรรมำภิบำล)) รองรับยุทธ์ศำสตร์กำรสร้ำงระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) เป็นกรอบและเป้ำหมำย 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำน GRC อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นระบบด้วยกำรสร้ำงระบบนิเวศธุรกิจภำยใต้ธุรกิจหลัก
(Core Business) ของกทพ. คือกำรสร้ำงและขยำยโครงข่ำยทำงพิเศษ กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
แบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมทั้งธุรกิจรองคือกำรพัฒนำพ้ืนที่
เขตทำงพิเศษเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้องค์กรเกิดควำมยั่งยืนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.  กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำง GRC Culture ส ำหรับเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงค่ำนิยมและเป้ำประสงค์องค์กร 
ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมของวัฒนธรรมที่ส ำคัญ ๆ ขององค์กร 5 วัฒนธรรม ประกอบด้วย 
(1) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) (2) วัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) (3) วัฒนธรรม
องค์กรดิจิทัล (Digital Culture) (4) วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ (Learning Culture) (5) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)
บนฐำนกำรมีพฤติกรรมพึงประสงค์ร่วมกัน 


