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ความรูเกี่ยวกับ การไฟฟานครหลวง 
 

ประเทศไทยเร่ิมใชน้ํามันกาซตั้งแต พ.ศ. 2417 และ ใชน้ํามันเบนซินพรอมๆ กับ
ส่ังรถยนตเขามาในป 2447มีทอเล็ก ๆ ตอหมอน้ํามันบงมาที่ปลายทอ มีรูเล็ก ๆ เรียกวา นม
หนูเมื่อน้ํามันหยดลงมาตะเกียงก็จะสวางข้ึน นอก จากนี้ยังมีตะเกียงลานที่ไขลานใหหมุน
ใบพัดเปาลมใหเปลวไฟตั้งตรงทําใหแสง ไฟไมวูบวาบเย็นตาและไมมีควัน สวนตะเกียงเจา
พายุก็มีการใชอยูทั่วไปไฟฟาในเมืองไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพล เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) ครั้งยังเปน จมื่นไวยวรนาถ เปนอุปฑูตไดเดินทางไปกับเจาพระยาภาสกร
วงศ และไดเห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สวางไสวไปดวยไฟฟา เมื่อกลับมา
เมืองไทยจึงคิดวา เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใชแบบเดียวกับอารยประเทศ และการนี้จะทําให
สําเร็จไดคงตองเริ่มภายในพระบรมมหาราชวัง และบานเจานายกอน จึงไดนําความข้ึนกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟาหลังคาตัดขาไม
เชื่อ” เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถ ก็ตระหนักวากอนที่จะเริ่มดําเนินการจําเปนตองหาวิธีจูง
ใจใหผูที่ไมเคย เห็นเคยใชไฟฟาเกิดความนิยม ข้ึนกอน จึงนําความไปกราบบังคม ทูลพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นเทววงศวโรปการ ขอใหชวยกราบทูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช
เทวีใหทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือ 14,400.00 บาท ปรากฏวาเปนผลสําเร็จ แลวให นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับ
ราชการเปนครูฝก ทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสองเครื่อง เพื่อจะไดผลัดเปล่ียน กันได และซ้ือ
สายเคเบิ้ลสําหรับฝงสายใตดินจากโรงทหารมา (ปจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟชนิดตาง ๆ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 
ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกันแพรหลาย ทั้งในราชสํานัก วังเจานาย และ
ชาวบานผูมีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดพระราชทาน เงินที่ใชจาย ในการ
ติดตั้งไฟฟาคืนใหจมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชน
ในกรุงเทพฯไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ สงครามตองไปปราบฮออยูเปนเวลานานเรื่องเลย
ระงับไวอยางไรก็ตามไฟฟาก็ เปนที่นิยมกันแพรหลาย 
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วิสัยทัศน 
 มุงสูองคกรสมรรถนะสูง  เปนผูนําดานระบบจําหนายพลังไฟฟา และบริการท่ีเปนเลิศ 
สรางความเขมแข็งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ภารกิจ 
1. ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาสูการเปนมหานครแหง
อาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN) 
1.1 ระบบจําหนายไฟฟามีคุณภาพชัน้นําในระดับอาเซียน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหทันสมัยรองรับการแขงขัน 
(Modernized Service) 
2.1 ธุรกิจจําหนายไฟฟามีประสิทธิภาพรองรับการแขงขันในอนาคต (Retail Efficiency) 
2.2 มีระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ (Excellence Service) 
2.3 มีนวัตกรรมงานบริการ (Innovation Service) 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 สรางการเติบโต (Value Growth) 
3.1 การสรางการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth) 
3.2 การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) 
3.3 การบรหิารจัดการลงทุนเพื่อความย่ังยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สังคมยอมรับและใหความไววางใจ (CSR / Social Trust) 
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5.1 เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
คานิยม 

ระบบไฟฟามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม 
 
วัฒนธรรมองคกร 

เปนหนึ่งเชิงธุรกิจ 

พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสมดุลของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และตนทุน เพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ 
- สรางความไววางใจ ความนาเชื่อถือ ความนิยม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ของสินคาและบริการ ของ กฟน. อยางตอเนื่อง 
- แสวงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ระบบงาน และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ความสามารถองคกรการบริการและสรางความย่ังยืน 
เปนมิตรกับประชาชน 

พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
- ตระหนักวาประชาชน คือศูนยกลางการดําเนินกิจการของ กฟน. และการเพิ่ม

คุณภาพชวีติทุกดานของผูใชไฟ เปนเปาหมายอันดับแรกในการปฏิบัตงิานของชาว กฟน. 
- เนนความสัมพันธระยะยาวและเติบโตรวมกันระหวาง กฟน. และลูกคาทุกประเภท 
- ยึดถือพันธะกรณ ีในการรักษาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

คุณภาพ คน กฟน. ไมเปนสอง 

พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
- กลาคิดคน กลาตัดสินใจ กลาเสนอความเห็น กลารับผิดชอบ มีความกลาทาง

จริยธรรม อนัอยูบนผลประโยชนของประชาชน สังคม และ กฟน. 
- มุงมั่น ขยัน พัฒนาตนแสวงหาและสรางองคความรู แกตนเอง กลุม และสราง

เครือขายความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 
- รูจักตน รูจักประมาณ รูจักพอเพียง และมีความสมดุล ในการดําเนินชีวิต 
 

เปนเจาขององคกรแนนเหนียว 

พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
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ความรูเก่ียวกับงานตรวจสอบ 
 

วิธีปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

หมวดที่ ๑ : การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ 

กระทรวงการคลังไดกําหนดแนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Direction : 
SOD) ใหการไฟฟานครหลวงถือปฏิบัต ิดังนี้ 
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หมวดที่ ๒ : คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง 

คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง เปนผูนําตนแบบที่ดีทางดานจริยธรรม คุณธรรม 
และมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวงใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับนโยบายวัตถุประสงค และเปาหมายของการไฟฟานครหลวง โดย
สนับสนุนและดําเนินการใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีความซื่อสัตยสุจริต และรักษา
ผลประโยชนของการไฟฟานครหลวง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ 

วิธีปฏิบัต ิ

การไฟฟานครหลวง เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การดําเนินงานของ
คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ตองกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ กรอบ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมวดคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง กําหนดขึ้นโดยยึดถือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรีขอบังคับ ฯลฯ จัดหมวดหมู และประยุกตใหสอดคลอง
กับหลักเกณฑและแนวทางของกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการที่
ดีหมวดคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ดังนี้ 

๑. องคประกอบของคณะกรรมการ 

๑.๑ คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวา ๕ (หา) คน แตไมเกิน ๙ (เกา) คน โดยมีผูวาการเปนกรรมการ
โดยตําแหนงในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวา ๙ (เกา) คน ใหรัฐมนตรีเจา
สังกัดเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งได แตจํานวนประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้ง
คณะตองไมเกินสิบหาคน และในจํานวนนี้มีกรรมการอิสระอยางนอย เกินกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระจัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระเมื่อไดรับการ
แตงตั้ง และเปนประจําทุกป 

ความเปนอิสระใหหมายถึงการปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจใดๆ ความคาดหวัง
ผลประโยชน ความสัมพันธอื่นใด และการไมมีผลประโยชนทับซอนกับการไฟฟานครหลวง
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ 

๑.๒คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี 
ประกอบดวยการแตงตั้ งจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทํา ข้ึน 
(Directors’Pool) ไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะกับกรรมการอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิและความสามารถตางๆ ที่เปนการผสมผสานความรูที่เหมาะสมกับการไฟฟา
นครหลวง และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง 
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พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ และขอกําหนด
อื่นๆ  

๑.๓ วาระการดํารงตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการ ที่มิใชกรรมการโดย
ตําแหนงตามกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกา ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป หาก
พนจากตําแหนงตามวาระจะแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการอีกก็ได กรณีการ
แตงตั้งกรรมการใหมทั้งหมด การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตองนบัหนึ่งใหมพรอมกัน
ทุกคน โดยเริ่มตนตัง้แตวันที่ไดแตงตั้งเปนตนไป 

ในกรณีที่การแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิม่ข้ึนหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งอยูไวแลวนั้น 

 

๒. หนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง เปนผูนําตนแบบที่ดีทางดานจริยธรรม คุณธรรม 
และกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการดวยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน
เสีย คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม มีระบบการบริการขอมูลสารสนเทศใหผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเพียงพอ เชื่อถือได ทันเวลา และเทาเทียมกัน ดวยหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ ประธานกรรมการ เปนผูนํากรรมการ เสริมสรางใหคณะกรรมการเปน
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

๒.๒ ใหมีการประสานงานระหวางกรรมการและฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาบทบาท
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ และบทบาทการบริหารงานของฝายบริหารมีความชัดเจน 
และสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกันเปนอยางดี เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอการไฟฟา
นครหลวง โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

๒.๒.๑ การประสานงานกับผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการกําหนดให รองผูวาการ
ทุกทานเขารวมประชุมดวย เพื่อเปดโอกาสใหรวมรับทราบนโยบาย และมีสวนรวมใน
การบริหารองคกร 

๒.๒.๒ จัดใหมีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะกรรมการการไฟฟานคร
หลวง ผูบริหารระดับสูงของการไฟฟานครหลวง คณะกรรมการและผูบริหาร
หนวยงานดานพลังงาน ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวง 

๒.๒.๓ รวมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๒.๒.๔ ใหความรูดานวชิาการแกผูบริหาร และพนักงานการไฟฟานครหลวง 
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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
๑. คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง และฝายบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการจัด

ใหมีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกร รวมท้ังการสราง
บรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี สงเสริมในเรื่องของความซื่อสัตย 
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหความมั่นใจวาการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๒. การควบคุมภายในที่จัดวางไวในระบบการปฏิบัติงาน (build in) เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่เปนสากล และสอดคลองกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีการกําหนดให
ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๒.๑ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

๒.๓ กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

๒.๕ การติดตามประเมนิผล (Monitoring) 

๓. ฝายตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่ข้ึนตรงตอผูวาการ มีภารกิจในการบริการ
ใหคําปรึกษา (Consulting Service) และการบริการใหความเชื่อมั่น (Assurance Service) 
อยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร โดยฝาย
ตรวจสอบภายในมีสวนชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวดวยการประเมิน และ
ปรับปรุงความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคกร โดยวิธีการอยางเปนระบบและมีแบบแผน
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)ใน
การไฟฟานครหลวง โดยผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

๔. แผนการตรวจสอบ จัดทําข้ึนโดยพิจารณาถึงภารกิจ และเปาหมายของการไฟฟา
นครหลวงกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ไฟฟานครหลวง ความเสี่ยงที่สําคัญและสอดคลองกับ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยนําเสนอผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟานครหลวง เพื่อ
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พิจารณาและอนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงทราบ ภายในเดือน
สุดทายของปบัญชีการเงินของการไฟฟานครหลวง พรอมทั้งสงสําเนาใหกระทรวงการคลัง 
และสานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ 

๕. ผลการตรวจสอบจะมีการนําเสนอผูวาการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
การไฟฟานครหลวง เปนประจําทุกไตรมาส และนําสงสําเนาผลการตรวจสอบให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในสิ้นเดือนถัดไปและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ภายใน 
๙๐ วันนับจากวันส้ินปบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชี 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟานคร
หลวงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑.๑ เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ่มมูลคาใหองคกร 

๑.๒ เปนเครื่องมือ หรือกลไกที่สําคัญใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

๑.๓ เสริมสรางความมั่นใจ และความนาเชื่อถือแกทุกฝายที่เกี่ยวของกับการไฟฟา
นครหลวงและสาธารณชน ตอการดําเนินการของการไฟฟานครหลวงตามแผนงานและ
โครงการตาง ๆ วาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ มีความยุติธรรม โปรงใส 
และมีความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน 

๑.๔ ใหรายงานทางการเงินเปนที่นาเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี โดยการเสริมสรางระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานใหมีประสิทธิผลเพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟานครหลวงสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค คณะกรรมการ การไฟฟานครหลวง จึงไดกําหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟานครหลวง เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ โดยมีการ
ทบทวนเปนประจําทุกป 

๒. ผูสอบบญัชี 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
การไฟฟานครหลวง ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีควรมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการตรวจสอบคณะผูบริหารระดับสูง และฝายตรวจสอบภายใน เปนประจําอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง 
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การทบทวนรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของการไฟฟานครหลวง ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีภายนอกคือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ฝายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ไฟฟานครหลวง เพื่อใหรายงานทางการเงินมีคุณภาพที่ดี และเปนที่นาเชื่อถือ 

 

การบริหารความเสี่ยง 

การไฟฟานครหลวงนําการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือชวยในการบริหารงาน
ขององคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมีวิธีปฏิบัติตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้ 

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบการกํากับดูแลในการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย 

คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง 

๑.๑ การบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการ 

๑) กํากับนโยบาย ใหคําแนะนําและความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร 

๒) สงเสริมและกระตุนใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อจดัการความเสี่ยง 

๓) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 

๑) กําหนดแนวนโยบาย พิจารณาและกล่ันกรองรายละเอียดกลยุทธองคกร 

ดานความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมุงเนนการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

๒) ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร และรายงานผลเปน
ประจําทุกไตรมาส 

๓) เรื่องที่คณะกรรมการการไฟฟานครหลวงมอบหมาย 

๑.๒ การบรหิารความเสี่ยงในระดับองคกร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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๑) กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) รวมทั้ง
นโยบายความเสี่ยง (Risk Policy) และความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได (Risk 
Appetite) 

๒) พิจารณาและกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงจากรายงานการบงชี้ความ
เส่ียงตางๆ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสายงาน และหรือฝายบริหารความ
เส่ียงองคกรเพื่อนําเสนอผูวาการและหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 

๓) กํากับ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญ และความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

๔) ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ใหสอดคลองกับนโยบาย
รวมขององคกร 

๕) สอบทานการเปดเผยปจจัยเสี่ยง หรือขอมูลความเสี่ยงตอหนวยงานกากับดูแลและ
สาธารณะ 

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 

ฝายบริหารระดบัสูง 

๑) ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญท่ัวทั้งองคกรและกํากับใหมีการบริหารท่ีมั่นใจไดวามี
การตอบสนองความเสี่ยงโดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

๒) สงเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกํากับใหมีการบริหารท่ีมัน่ใจวา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการปฏิบัติทัว่ทั้งองคกร 

๓) กํากับ ดูแลและควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยพิจารณา
วัตถุประสงค การระบ ุการประเมิน การจัดการและจัดทําแผน การรายงานและติดตามผล 
และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่การไฟฟานครหลวงยอมรับไดและ
สอดคลองกบัวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร 

๔) บริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับการ
เปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

๕) บริหารจดัการใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมีการใชระบบสารสนเทศและมี
การบูรณาการอยางเปนระบบ 
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ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร 

๑) จัดใหมีกรอบการบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามมาตรฐานสากล 

๒) บริหารจัดการและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตั้งแตคณะกรรมการ คณะผูบริหาร และหนวยงาน เพื่อใหมีการตอบสนองความเสี่ยงไดทัน
ตอเหตุการณ 

๓) พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องตามความกาวหนา
ขององคความรู และเทคโนโลยี เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงองคกรสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร 

๑) กํากับดูแลความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยง 
๒) ประสานงานกับเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ

รายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมาย 
๑.๓ การบริหารความเสี่ยงในระดับสายงาน/หนวยงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสายงาน 

๑) รวมวางแผนงานและดําเนินการตามแผนงาน นโยบาย และกลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงกําหนด 

๒) กํากับ ดูแล และติดตาม ใหหนวยงานในสายงานมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 

๓) แตงตั้งเจาหนาที่ หรือ ผูรับผิดชอบงานเพือ่ใหการบริหารความเสี่ยงประจําสาย
งาน มีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

๔) สนับสนนุและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฏิบัติงานปกติและ 
เปนวัฒนธรรม มีการบรหิารระบบการควบคมุภายในใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน 

๕) อื่นๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหารและคณะอนุกรรมการ 
พิจารณา แผนบริหารความเสี่ยง 

ผูประสานงานแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน 

๑) ประสานงานกับฝายบริหารความเสี่ยงองคกร และดําเนินงานตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีกําหนดข้ึน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมกีารบูรณาการรวมกันในการไฟฟา
นครหลวง 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง ป 2558 
การไฟฟานครหลวง โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการ

บริหารจัดการเหตุการณ ภาวะคุกคาม และปจจัยตาง ๆ อันอาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ทั้งที่เปนโอกาสและความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีการบูรณาการ การกํากับดูแลกิจการ การบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานตาง ๆ ตามขอกําหนดของภาครัฐและ
หนวยงาน รวมทั้งไมยอมรับในเรื่องของการทุจริตคอรรัปช่ัน 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

ความไมแนนอน (Uncertainty)   
คือการไมสามารถคาดการณลวงหนาไดอยางแมนยําถึงโอกาสเกิดของเหตุการณใน

อนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบตอ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
โอกาส  (Opportunity)   
หมายถึง  เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงบวก ตอ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
การควบคุม  (Control)   
หมายถึงข้ันตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองคกรกําหนดข้ึนเพื่อใหมั่นใจวากิจกรรม 

ในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จ และไดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวซึ่ง
การควบคุมเหลานี้ไดแก การปองกัน (Prevention) การตรวจพบ (Detection) และการแกไข 
(Correction) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมายถึงการกําหนดแนวทาง  และกระบวนการในการบงชี้  วิเคราะห ประเมิน 

จัดการ ติดตาม และส่ือสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หนวยงาน หรือกระบวนการ
ดําเนินงานขององคกร เพื่อชวยใหองคกรลดความสูญเสียนอยที่สุดและเพิ่มโอกาสใหแก
ธุรกิจมากที่ สุด การบริหารความเสี่ยงยังหมายถึงการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรม
องคกร กระบวนการและโครงสรางองคกร ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบริหารและ
ผลไดผลเสียของธุรกิจ 

การบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management)  
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แนวขอสอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน 

ของสวนราชการพ.ศ. 2551  
                                       
1.ขอใดมีความหมายถึง การตรวจสอบภายใน 
 ก. กิจกรรมการใหความเชื่อมั่น 

ข. การใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ 
ค. การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความวากิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการให
คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึง
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 
2. ผูรักษาการในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการพ.ศ. 
2551 คือใคร 
 ก.  กรมบญัชีกลาง    ข. สํานักงานงบประมาณแผนดิน 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. สํานักงานตรวจสอบบัญช ี

ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ปลัดกระทรวงการคลังรกัษาการตามระเบียบนี ้
 
3. หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูใด 
         ก.  กรมบญัชีกลาง    ข. หัวหนาสวนราชการ 

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. หัวหนากรม 
ตอบ ข. หัวหนาสวนราชการ 
หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาราชการ 
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5.  หนวยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบสวนราชการมีระยะเวลาเทาใดในการ
เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําป 
 ก. 6 เดือน      ข. 10 เดือน  

ค. 12 เดือน      ง. 1 ปข้ึนไป  
ตอบ ง. 1 ปขึ้นไป  

          ในกรณีที่หนวยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบสวนราชการมีระยะเวลา
ตั้งแต 1 ปข้ึนไป ใหเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวตอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปดวย 
 
6. หนวยงานที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน พรอม
ทั้งจัดทําเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ คือหนวยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานุการ   ข. หนวยตรวจรับ 
 ค. กรมบญัชีกลาง    ง. หนวยพัสดุ 

ตอบ ข. หนวยตรวจรับ 

หนวยตรวจรับ มีหนาทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี ้
 (1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืแกผูตรวจสอบภายใน 
 (2) จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสม และครบถวน 
 (3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 (4) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบรายการบัญชพีรอมที่จะใหผูตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได 
 (5) ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบ
ภายใน 
 (6) ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตาง ๆ ที่
หัวหนาสวนราชการสั่งใหปฏิบัต ิ
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร    
 

1.ถาพิมพงานดวย Microsoft Word แลวเรียกขอมูลผาน Web Browser มาดู ในขณะท่ีเรียก
ขอมูลมาดูนั้น เราเรียก Microsoft Word วาทําหนาที่ในสวนที่เปน 

 ก. Background Mode  ข. Front Mode  

 ค.  Back Mode  ง. Dual Mode 

 ตอบ  ก.   

 Foreground Mode  คือ  งานท่ีคอมพิวเตอรกําลังทําอยูในหนาตางที่กําลังใชงาน  
(Active Window)  ในกรณีที่คอมพิวเตอรนั้นสามารถทําไดหลายโปรแกรมหรือหลาย ๆ  
หนาตางพรอมกัน(Multitasking)  สําหรับ  Background Mode  คือ  หนาตางพื้นหลังที่เรา
ยังไมไดใชงานในขณะนั้นซึ่งจะซอนอยูหลังหนาตางที่กําลังใชงาน  (Foreground) 

 

2.โปรแกรมฝงตัว หรอื Resident Program เปนโปรแกรมซึ่งเมื่อติดตัง้แลวจะอยูในสวนของ 

 ก. Hard Disk  ข. Diskette  

 ค. Operating System  ง. Memory 

 ตอบ  ง.   

 โปรแกรมประเภทฝงตัว  (Resident Program)  เปนโปรแกรมที่ถูกออก–แบบใหคงอยู
ในหนวยความจํา  (Memory)  ซึ่งสามารถเขาถึงโดยสุมไดตลอดเวลา  เพื่อใหผูใชสามารถ
นํามาใชงานไดอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาจะมีโปรแกรมประเภทอื่นอยูในหนวยความจําก็ตาม
ตัวอยางเชน  SideKick  (SK), Lotus Metro, Print Spooler Program  เปนตน 

 

3.ขอใดไมใชหนาที่ของระบบปฏบิัตกิาร  

 ก. I/O Management  ข. Memory Management  

 ค. Processor Management  ง. ไมมีขอใดผิด 

 ตอบ ค.   

 หนาที่ของระบบปฏบิัตกิารมีดังนี้  คือ 

 1.  การจัดการในสวนของการติดตอกับอุปกรณอินพตุและเอาทพุต  (I/O 
Management) 

 2.  การจัดการในหนวยความจําของคอมพิวเตอร(Memory Management) 
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 3.  ความสามารถในการรับคําส่ังเขาไปปฏิบัติการ  (Command Processing)  ซึ่ง
เปรียบเสมือนแมบานที่ควบคุมการทํางานของระบบคอมพวิเตอร 

 

4.คอมพวิเตอรที่สง Web Pages ใหกับผูใชงานตามที่ผูใชรองขอ เรียกวา 

 ก. Web Link  ข. Web Server  

 ค. Web Client  ง. Web Services 

 ตอบ  ข.  

 เครื่องบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมท่ีรับการรองขอ  (Request)  สําหรับ
สารสนเทศที่เปนไปตามกฎเกณฑในการสงไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  ใน  WWW  เครื่อง
บริการจะประมวลผลการรองขอเหลานี้และสงเอกสารไปใหตามท่ีรองขอ 

 

5.ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ Internet 

 ก. E – book เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ Internet  

 ข. เปนเครือขายในระดับ MAN 

 ค. รัฐบาลแตละประเทศเปนเจาของเครือขาย Internet ของประเทศนั้น ๆ 

 ง. บุคคลทั่วไปใชงาน Internet ผาน Internet Service Provider 

 ตอบ ง.  

 ตัวเลือกท่ี  ก. – ค.  ผิด  เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายระดับ  WAN  โดย
มีWWW (World Wide Web)  เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ  Internet  นอกจากนี้ระบบ
อินเตอรเน็ตทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยสมาคมอินเตอรเน็ตนานาชาติ  (Internet 
Societies : ISOC) 

 

6.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนข้ันตอนใดในการใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา 

 ก. Text Entry  ข. Editing  

 ค. Print Formatting  ง. Printing 

 ตอบ ค.  
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7.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอนใด
ในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  

 
8.โปรแกรมซึ่งชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

 ตอบ  ก.   

 Thesaurus  คือ  โปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอ
ของแตละคํา  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจประโยคท่ีเขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาใน
เรื่องคําศัพทที่ใชไดอีกดวย 
 
9.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซึ่งมีลูกคาหลาย ๆ คน 
โปรแกรมจะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคา
มาผนวกกับแฟมจดหมาย ผลที่ไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมดโดยไมตอง
เสียเวลาการพิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางานของโปรแกรมในขอใด
ตอไปนี ้
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
 ตอบ ข.   

 โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  
Mail  Merge  ซึ่งหมายถึง  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของ
ลูกคาเพื่อพิมพจดหมายใหลูกคาของบริษัทท้ังหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายให
ลูกคาแตละราย 
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ส่ังซื้อไดท่ี 

www.SheetRam.com 

 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 

 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


