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ประเด็นการฝึกอบรม/สัมมนา

การชี้แจงและทบทวนหลักเกณฑบ์ทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                

ปีบญัช ี2557

1

สรุปภาพรวมผลประเมินด้านบทบาทของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจปบีญัชี 

2555

2

การสรปุประเด็นปญัหาจากผลประเมินผลด้านบทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกจิ
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แนวทางการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกจิ
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ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Implementation Plan

In 2009, the ASEAN Finance Ministers endorsed the ACMF Implementation Plan to promote the 

development of an integrated capital market. This initiative is undertaken in parallel with the efforts to achieve 

convergence in ASEAN countries by 2015 as an economic community. 

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD : Initial Development

The OECD Principles of Corporate Governance (OECD Principles) were used as the main benchmark for 

developing the Scorecard, given its global acceptance by policymakers, investors and other stakeholders.

The Scorecard covers the following five areas of the OECD Principles

3

A New Wave is Coming: THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD 

A.  Rights of shareholders 

B.  Equitable treatment of shareholders 

C.  Role of stakeholders 

D.  Disclosure and transparency 

E.   Responsibilities of the board 
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การประเมนิบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

Performance Evaluation of  Thai State Enterprises

The Cabinet approved the performance evaluation system for SOEs on 20 June 1995.

Criteria Weight (%)

1. Policy Implementation 20 ±10

2.  Performance Efficiency and Effectiveness 50 ±10

       1) Financial  Indicators 2)  Non-financial   Indicators

3.  Organization System Management 35

       3.1 Board of Directors

       3.2 Risk Management

       3.3 Internal Control and Internal Audit

     3.4 Internal Audit

       3.5 Management of Information System

       3.6 Human Resources Management

ASEAN CG 

SCORECARD 
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เกณฑ์ประเมนิผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2557
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42.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถ

62.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

102. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

101.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

101.5 การบริหารจัดการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

101.4 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด

101.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

101.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ

201.1 การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส าคัญ

901. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

2557
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาในกรณีที่มีเหตุการณส์ าคัญขององค์กร (Incident) ที่เกิดขึ้นในรอบปี

และส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาพิจารณาหักคะแนนเพ่ิมเติม (0.25 -1 คะแนน)

เกณฑ์

การพิจารณา

ประกอบ

เกณฑ์ประเมิน
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แผนวสิาหกจิ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี

1.1 การก าหนดให้มีแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่ส าคัญ (20%) 
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ระบบ HR
(2.1%)

ระบบ Risk
(2.4%) ระบบ IC

(1.3%)

ระบบ IA
(2.1%)

ระบบ IS
(2.1%)

พจิารณาการทีค่ณะกรรมการ รส. ใหค้วาม
เห็นชอบแผนการด าเนนิงานประจ าปี และ/
หรอืแผนพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
องคก์รในระบบทีม่คีะแนนในปีบญัช ี2556
ต า่กวา่ 3 คะแนนแลว้เสร็จกอ่นเริม่ปีบญัชี

 ก าหนด
คณะอนุกรรมการ
/คณะท างาน
ผูร้ับผดิชอบ

พจิารณาการทีค่ณะกรรมการมกีารตดิตามผล
การด าเนนิงาน และการปฏบิตัติามขอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการในระบบงาน
ส าคญัทัง้ 5 ระบบอยา่งสม า่เสมออยา่งนอ้ยเป็น
รายไตรมาส

พจิารณาผลคะแนนของระบบงานส าคญัท ัง้ 5 ระบบ 
ซึง่ตอ้งมรีะดบัคะแนนรวมเทา่กบัหรอืเพิม่ข ึน้จากปีที่
ผา่นมา

1.2 การจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กร

ที่ส าคัญ (10%)
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1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน (10%)

คณะ
กรรมการ

โครงการส าคัญ

แผนปฏบิัตกิาร

ภารกจิหลัก

ดา้นการเงนิ ดา้นทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ

นโยบายรัฐบาล

งานทีไ่ดม้อบหมาย

บันทกึขอ้ตกลงฯ / EVM

คณุภาพ/การวเิคราะหร์ายงาน
ความถีอ่ยา่งนอ้ย
เป็นรายไตรมาส 

ขอ้วนิจิฉัยของกรรมการและ
การตดิตามผล
ตามขอ้วนิจิฉัย

ระบ ุปัญหา/อปุสรรค
วเิคราะหส์าเหตุ

ของผลการด าเนนิงาน
เสนอแนวทางแกไ้ข

เบือ้งตน้

สภาพคลอ่ง

ฐานะการเงนิ

ก าไร/ขาดทนุ

การช าระหนี้

การเบกิจา่ยงบลงทนุ

คา่ EP
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มคีณะอนุกรรมการประเมนิผล 
& ก าหนดคา่ตอบแทน

หลกัเกณฑช์ดัเจน

มกีารตดิตามประเมนิผล

    ทบทวน/ก าหนดคา่ตอบแทน
อยา่งมหีลักเกณฑ์

*ผูบ้รหิารระดับสงู หมายถงึ ผูบ้รหิารทีร่องจากผูบ้รหิารสงูสดุ  
  2 ระดับ เชน่ รองกรรมการผูจั้ดการ ผูอ้ านวยการฝ่าย

1.4 การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (10%)
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จัดท าแผนการประชมุ
และประชมุใหเ้ป็นไป
ตามแผนหรอืประชมุ
อยา่งนอ้ยเดอืนละ

1 ครัง้

การด าเนนิการประชมุ
ตามวาระทีแ่จง้ไว ้
ลว่งหนา้ โดย

-หลกีเลีย่งการเพิม่/ 
  ถอนวาระการประชมุ
-การเสนอเวยีนวาระ
  การประชมุ 
-การขอสตัยาบนั
  ยอ้นหลงั 

  สง่วาระและเอกสาร
ลว่งหนา้กอ่น 7 วัน

อตัราการเขา้รว่มประชมุ
ของคณะกรรมการ ≥ 80% 

ของกรรมการทัง้หมดตอ่
ครัง้การประชมุ

การบรหิารจัดการประชมุคณะกรรมการ

1.5 การบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการ (10%)
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รายงานประจ าปี

1.6 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (10%)
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Website

รายงานประจ าปี 

ขอ้มลูโครงการลงทนุทีส่ าคัญ

การจัดซือ้จัดจา้ง 

การแถลงทศิทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้รหิาร

การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐ (ถา้ม)ี 

แผนงานทีส่ าคัญ 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

นโยบายการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ผลการด าเนนิงานทัง้การเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิทีส่ าคัญ 

1.6 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (10%) (ต่อ)
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รายละเอยีดขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย

•บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และลกัษณะความสมัพันธ ์ก าหนดใหร้ะบุ

 - ชือ่บรษัิท / ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

  และ ลกัษณะความสมัพันธก์บับรษัิท 

•ขอ้มลูรายการระหวา่งรัฐวสิาหกจิกบับคุคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ก าหนดใหร้ะบ ุ                    

- ชือ่บรษัิท/ความสมัพันธ/์รายการทีเ่กีย่วโยงกบั 

และมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

•ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยระบทุีม่า เหตผุล

หรอืความจ าเป็นของการเกดิรายการทีเ่กีย่วโยง

กนัดงักลา่ว 

•ขัน้ตอนและนโยบายการอนุมตักิารท ารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนั

การเปิดเผยรายละเอยีด

รายชือ่รัฐวสิาหกจิและบรษัิท

ทีก่รรมการด ารงต าแหน่งใน

ฐานะกรรมการ หรอื           

ผูบ้รหิารระดับสงู

ในระหวา่งปีบัญช ี2556

การเปิดเผยรายละเอยีด

ขอ้มลูหลกัทรัพย ์(หุน้) 

ทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐวสิาหกจิทีก่รรมการ

ถอืครองในระหวา่ง

ปีบัญช ี2556

การเปิดเผยรายละเอยีด
รายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

(Connected 
Transactions)

รายละเอยีดขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย

• จ านวนรัฐวสิาหกจิและบรษัิททีก่รรมการ

เขา้ด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารระดับสงู

•รายชือ่รัฐวสิาหกจิและบรษัิททีก่รรมการ

เขา้ด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารระดับสงู

รายละเอยีดขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย

•ขอ้มลูการถอืหลกัทรัพย ์(หุน้) 

เฉพาะบรษัิททีอ่ยูใ่นธรุกจิปกต/ิ

อตุสาหกรรมหลักหรอืธรุกจิหลัก

•รายชือ่บรษัิททีถ่อืหลกัทรัพย ์(หุน้) 

ในสดัสว่นที ่> รอ้ยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมด* 

(ผูถ้อืหุน้รายใหญต่ามนยิามของ

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย)

   ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลูดา้นทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ

มลูคา่หรอืขนาดของรายการเกีย่วโยงกนัทีต่อ้งเปิดเผย
*** 1 ลา้นบาท หรอื 0.03% ของ Net Tangible Asset (NTA) (ใชค้า่ทีส่งูกวา่) ***

ทัง้นี ้หาก รส. ไมม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัดังกลา่วในระหวา่งปีบญัช ี2556 
ใหร้ะบอุยา่งชดัเจนวา่ไมม่รีายการดังกลา่ว 
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บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตาม
รายงานผล และประเมนิผลส าเร็จทีเ่ป็นรปูธรรม

ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย 

และแผนการด าเนนิงานดา้น CG

1.7.1 
การสง่เสรมิ

การ
ด าเนนิงาน
ดา้น CG 
(10%)

   การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน ในกจิกรรมสง่เสรมิ CG

    ก าหนดผูร้ับผดิชอบ/หน่วยงาน

ดา้น Compliance

         โครงสรา้งของคณะอนุกรรมการ

1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR (20%)
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ก าหนดผูร้บัผดิชอบ/คณะท างานดา้น CSR

ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมายและ
แผนการด าเนนิงาน/โครงการทีเ่ป็นรปูธรรม  : 
โดยมุง่เนน้การทบทวน ส ารวจ ปรบัปรงุแกไ้ข
กระบวนการด าเนนิธุรกจิตา่งๆ และปรบัปรงุ
มาตรฐานสนิคา้และบรกิาร ทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ในทางลบตอ่  ลกูคา้ ประชาชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม ท ัง้ทางตรง และทางออ้ม

การประเมนิผลส าเร็จและผลประโยชนท์ีม่ตีอ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 
ชุมชน ลกูคา้ ประชาชนท ัว่ไป และการจดัท า
รายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามผลการ
ด าเนนิงานและการรายงานผลการด าเนนิงาน

การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของ รส. ใน
กจิกรรมสง่เสรมิดา้น CSR

1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR (20%) (ต่อ)
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2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (6%)

• จัดท า/ทบทวน
   แบบประเมนิ

• ประเมนิตนเองแบบ
ทัง้คณะอยา่งมี
หลักเกณฑ์
ทีช่ดัเจน

•แจง้ผลประเมนิ
ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณา

• คณะกรรมการพัฒนาการปฏบิตังิานจาก
ผลประเมนิตนเอง โดย

1. อภปิราย และมอบขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะตอ่ผลการประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการ

2. ก าหนดแนวทาง และจัดท าแผนการ
พัฒนาการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการจากผลประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการ

3. ผลส าเร็จของการปฏบิตัติามแผนการ
พัฒนาการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการในหวัขอ้ 2
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2.2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ (4%)

ไมก่ าหนดหรอื
มุง่เนน้ให้

คณะกรรมการ รส.
ตอ้งมเีดนิทางไปดู
งานในตา่งประเทศ
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พจิารณาในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ส าคญัขององคก์ร 

(Incident) 

ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี และสง่ผลกระทบในเชงิลบอยา่งมี

นัยส าคญัตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

โดยอาจพจิารณาหกัคะแนน 0.25 -1 คะแนน

เกณฑก์าร
พจิารณา
ประกอบ
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เหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบอยา่งมนัียส าคัญ/รนุแรง เชน่

1. การก ากบัดแูลและความโปร่งใส (Good Governance)

2. การปฏบิัตงิาน (Operation)

แนวทางการพิจารณาหักคะแนนจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญ

ของ รส. ที่เกิดขึ้นในรอบปี

 การทจุรติ หรอืการประพฤตมิชิอบ ทีส่ง่ผลกระทบในเชงิลบอยา่งมนัียส าคญัตอ่

ความน่าเชือ่ถอื ความเชือ่ม่ัน ความไวว้างใจของ ลกูคา้ ประชาชน ตลอดจนสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม

 เหตกุารณ์ความผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน เชน่
 ระบบงานส าคญั (Risk, IC, IA, IS, HR) 
 การปฏบิตังิานตามภารกจิ/ธรุกจิประจ าวนั การผลติ การใหบ้รกิาร 
 การปฏบิตังิานตามแผนงานส าคญัของ รส. เป็นตน้

          โดยความผดิพลาดนัน้ สง่ผลกระทบเชงิลบตอ่องคก์รและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีนอกองคก์รอยา่งรนุแรงและมนัียส าคญั
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แนวทางการน าเหตุการณ์ที่ส าคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีในกรณีที่ส่งผลกระทบ

ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาหักคะแนนเพิ่มเติม (ต่อ)

ประเด็น
พจิารณา

เชน่ - มลูคา่/จ านวนเงนิทีอ่งคก์รไดรั้บความเสยีหาย 
       - จ านวนลกูคา้ หรอืประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ 
       - จ านวนพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับผลกระทบ 
       - ระดบัผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
       - ระดบัต าแหน่งของผูบ้รหิาร/บคุลากรผูก้ระท าผดิ 
       - จ านวนบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ระดบัความรนุแรง
ของเหตกุารณ์หรอืระดบัผลกระทบ

ทีม่ี
ตอ่ความน่าเชือ่ถอืในการก ากบัดแูล

ทีด่แีละภาพลกัษณ์องคก์ร 

2.สาเหตขุองปัญหา เกดิจากความไมเ่พยีงพอของระบบงาน
หรอืเกดิจากการกระท าของกลุม่บคุคล/ตวับคุคล

3.การด าเนนิงาน/ความส าเร็จ /
ความคบืหนา้

   ในการแกไ้ขปัญหา 
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพ้จิารณา มอบนโยบาย ด าเนนิการ 
หรอื ตดิตาม ฯลฯ
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แนวทางการน าเหตุการณ์ที่ส าคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปี ในกรณีที่ส่งผลกระทบ

ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาหักคะแนนเพิ่มเติม (ต่อ)

หกั 0.25 คะแนน หกั 0.50 คะแนน หกั 1.00 คะแนน

ระดับรนุแรงปานกลาง
มลูคา่เสยีหายปานกลาง
กระทบตอ่ลกูคา้ ประชาชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ในวงแคบ
กระทบตอ่ความน่าเชือ่
ในการก ากบัดแูลและ
ภาพลักษณ์พอควร 

และคณะกรรมการมสีว่นรว่ม
ในการปรับปรงุแกไ้ขปัญหา 

จนไดข้อ้ยตุิ

ระดับรนุแรงปานกลาง
มลูคา่เสยีหายปานกลาง

กระทบตอ่ลกูคา้ ประชาชน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม

ในวงแคบ
กระทบตอ่ความน่าเชือ่

ในการก ากบัดแูลและภาพลักษณ์
พอควร 

และยังไมม่คีวามคบืหนา้
ในการแกไ้ขปัญหา

ทีช่ดัเจนหรอืยังไมไ่ดข้อ้ยตุิ

ระดับรนุแรงมาก 

มลูคา่เสยีหายสงู

กระทบตอ่ลกูคา้ ประชาชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ในวงกวา้ง
กระทบตอ่ความน่าเชือ่
ในการก ากบัดแูลและ

ภาพลักษณ์เป็นอยา่งมาก 
และมคีวามลา่ชา้ หรอืไมม่ ี      

ความคบืหนา้
ในการแกไ้ขปัญหา

ทีช่ดัเจน หรอืยังไมไ่ดข้อ้ยตุิ

*** ทัง้นี ้ในการประเมนิผลสิน้ปี จะน าเสนอคณะอนุกรรมการประเมนิผล 
ดา้นบทบาทคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ พจิารณาตามความเหมาะสม

ปรับลดคะแนนจากผลประเมนิเบือ้งตน้ตามระดับความรนุแรงและการแกไ้ขปัญหา



สรุปภาพรวมผลประเมินด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555

22

Avg. = 3.5443
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สรุปภาพรวมผลประเมินด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555 

(ต่อ)

ภาพรวมผลคะแนนรายหัวข้อย่อยตามหลกัเกณฑ์ประเมินดา้นบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ

ปบีัญชี 2555 ของ รส. ที่เข้าโครงการพีเ่ลี้ยง
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การเรียงล าดบัหวัข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดและต่ าสุดในปีบญัชี 2555 เปรียบเทียบกบัปบีัญชี 2554

เกณฑ์ประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 2555 2554

I. บทบาทและการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

1.1 การก าหนดให้มีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 1 3

1.2 การจัดให้มแีละทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ 7 8

1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม่ าเสมอ 4 4

1.4 การประเมินผลงานผู้บรหิารสงูสุดและระดับสูง 2 1

1.5 การประชุมคณะกรรมการ 3 2

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 8 7

1.7 การส่งเสริมให้องค์กร CG&CSR 9 9

II. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 5 5

2.2 การส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ 6 6

สรุปภาพรวมผลประเมินด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2555 

(ต่อ)
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การสรุปประเด็นปัญหาจากผลประเมินผลด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1. รส. ขาดผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและแนวปฏบิตัิด้าน CG&CSR เพื่อน าไปปฏบิัติ

ให้เกิดประสิทธิผลจริงตามวัตถปุระสงคข์องการประเมินฯ ท่ีก าหนดไว้

2. รส. ขาดการจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน Website และรายงานประจ าปีที่ครบถ้วน 

เชื่อถือได้ และทันกาล โดย รส. บางแหง่ยังไม่มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นปจัจบุัน

เผยแพร่ในปบีัญชี 2555

3. คณะกรรมการ รส. ขาดการทบทวนความเพียงพอของระบบงานส าคัญ ได้แก่ ระบบ IC / IA / 

Risk / IS และ HR ทั้งการจัดให้มแีละอนุมัติแผนปฏบิัติการประจ าปีก่อนเริ่มปีบัญชี และการ

ติดตามผลการด าเนนิงานของระบบงานต่างๆอยา่งสม่ าเสมอทั้งปี

4. รส. ขาดการจัดให้มกีิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการใหมแ่ละคณะกรรมการ

ทั้งคณะที่มีความหลากหลายน้อยและไม่สม่ าเสมอทั้งปี

5. คณะกรรมการ รส. ขาดการอภปิรายผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ และน าผลการ

อภิปรายดงักลา่วมาใช้ประโยชน์ในการเพิม่ประสิทธิภาพการก ากบัดแูลที่ดีของคณะกรรมการ

ในปีบัญชี 2555
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แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1. เกณฑ์ประเมิน Board & แนวปฏิบัติ และแนวทาง

ประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

2.  ความรู้ทักษะและประสบการณ์

ของเลขานุการคณะกรรมการ

3. ก าหนดและแจ้งระเบียบวาระการ

น าเสนอแผนปฏิบัติงานและผล

การด าเนินงานของระบบทั้งปี

4.
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่

ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

และทันกาลทุกปี

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการประชุมคณะกรรมการ

5.

สรรหาบุคลากรที่ดีปฏิบัติงาน

ด้านเลขานุการคณะกรรมการ

โดยด ารงต าแหน่งอย่าง

ต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี

6.

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IqT3c-N6GBAvvM&tbnid=c9VY6R1OtJyD7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.msdn.com/b/willy-peter_schaub/archive/2011/05/07/visual-studio-tooling-guidance-have-you-noticed-the-videos.aspx&ei=P13bUajsKIizrAemgoGIBQ&psig=AFQjCNHNFNpD7sGW5sSeV8UnHXKMnn-2tg&ust=1373417058636614
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0F68ZLqdJb3yGM&tbnid=cdEfyVjKuPSPJM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nrsweb.org/eNotes/Jan2012.htm&ei=IF7bUZDALImPrge38IHQCA&psig=AFQjCNFQu6LgO_B5l3pzjK-8ev-3DUnf6A&ust=1373417376791560
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-RKXBQv9G80-M&tbnid=PTE90OmVOjXSQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://iturfapps.com/technology-in-the-board-room/&ei=hV7bUZOJBYbTrQfN7IGYDQ&psig=AFQjCNG_nW7VldyHNJn6v38R_FEmBF2ifQ&ust=1373417477140432
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0F68ZLqdJb3yGM&tbnid=cdEfyVjKuPSPJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dealershipexperts.com/20_group_presentations.php&ei=Jl_bUZ20NsuCrgeDt4GwDg&psig=AFQjCNFQu6LgO_B5l3pzjK-8ev-3DUnf6A&ust=1373417376791560
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-RKXBQv9G80-M&tbnid=PTE90OmVOjXSQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&maincat=clipart&id=9595&ei=Ul_bUdijFMjlrAeG7oAY&psig=AFQjCNG_nW7VldyHNJn6v38R_FEmBF2ifQ&ust=1373417477140432
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ymn4PnHZu3358M&tbnid=FGv2tY3eIdlP2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://blogs.msdn.com/b/willy-peter_schaub/archive/2009/05/18/visual-studio-team-system-2010-beta-1-ships.aspx&ei=Yl7bUZW7D4jSrQfW1oGIBw&psig=AFQjCNGx2K-tsHZ4Zutn_j_G2ZaxgH9xFA&ust=1373417442318906
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ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

Problems        

or Issues

หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ รส.

คณะอนุกรรมการ

ส านักเลขานุการ

ระบบการติดตาม และ

รายงานผลการด าเนินงาน

ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง
เชือ่ถอืได ้และทนักาล

ระบบการประเมินผล

และก าหนดค่าตอบแทน

ระบบการ
ประเมนิผล
ผูบ้รหิาร

ระบบการก าหนด
คา่ตอบแทน

ระบบการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ

ระบบประเมนิ
ตนเอง ของ 

คกก.

กจิกรรมสง่เสรมิ
ความรูค้วามเขา้ใจ

ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผูบ้รหิาร

รายงานผลการด าเนนิงาน

การประชุมของคณะกรรมการ รส.

แผนปฏทินิก าหนดการประชมุ /วาระ
ประชมุลว่งหนา้ และเอกสาร

ประกอบการประชมุ

รายงานประชมุ

การเขา้ร่วมประชมุ และมสีว่นร่วม
อภปิรายระหวา่งการประชมุ

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

และความโปร่งใส

พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

ชอ่งทางการเผยแพร่ขอ้มลู
สารสนเทศ

ความโปร่งใส ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้
และทนักาล

ความถีใ่นการ
รายงานผล

คณะอนุกรรมการ
สรรหา และ
ก าหนด

คา่ตอบแทน

ฝ่ายงาน 
Compliance

ผูบ้รหิารสงูสดุ
และระดบัสงู

องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ

ด้าน CG 

จรยิธรรม/
จรรยาบรรณ

นโยบาย CG

คูม่อืกรรมการ รส.

องค์ประกอบและแนวปฏิบัติ

ด้าน CSR

แผนงานดา้น CSR
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

นโยบาย CSR              
(ISO 26000)

รายงานผลการ
ด าเนนิงานดา้น CSR 

(GRI)

การมสีว่นร่วมของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี

การตดิตามผลการด าเนนิงาน
ตามมตคิณะกรรมการ
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