
คํานํา 
 

กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีความมุงมั่นที่จะสงเสริม

รัฐวิสาหกิจใหมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี จึงผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจสรางระบบบริหารจัดการในดานตางๆ 

และพัฒนาองคกรเขาสูมาตรฐานสากล ทัง้นี้ เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และมีศักยภาพในการแขงขัน 
 

การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารจัดการองคกร ที่ประกอบดวย บทบาท

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ

สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคล ไดนํามากําหนดเปนเกณฑการประเมินผลฯ ตั้งแตป 2547 เปนตนมา 

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารจัดการองคกร สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบรษิัทที่ปรึกษาไดรวมกันพจิารณา

ปรับปรุงเกณฑการประเมินมาอยางตอเนือ่ง ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการในรัฐวิสาหกิจใหมีคุณภาพมาก

ย่ิงข้ึน และเพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอบังคบั และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดจัดทาํเกณฑการประเมินผลฯ ดานการบริหาร 

จัดการองคกรขึ้น เพ่ือเผยแพรแนวคิด หลักการ และแนวทางการประเมินผลฯ ดานการบริหารจดัการองคกร            

หวังเปนอยางย่ิงวาเกณฑการประเมนิผลฯ ฉบับนี ้จะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจดัการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ        

ซึ่งเปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน และเกิดประโยชนตอผูที่เก่ียวของและผูที่สนใจทัว่ไป 
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ความเปนมา 

  คณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อป 2538 เห็นชอบใหมีการนาํระบบประเมินผลการดาํเนินงาน

รัฐวิสาหกิจมาใช เพ่ือมุงหวังในการปรบัปรงุประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหสูงข้ึน  และได 
กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหนาที่เจรจาและจดัทําบนัทึก

ขอตกลงประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจกบัแตละรัฐวิสาหกิจ ประเมินผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกจิ 

และรายงานผลตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง

ระบบประเมินผลฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมนิผลฯ ไดพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑการประเมินผลฯ 

มาอยางตอเนือ่ง โดยในป 2547  ไดมีการพัฒนาเกณฑการประเมินผลฯ โดยกําหนดใหมีการประเมินผลฯ 

ดานการบริหารจัดการองคกรขึ้น เพ่ือผลักดันใหรัฐวิสาหกิจสรางระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ และ
พัฒนาองคกรใหเขาสูมาตรฐานในระดบัสากลมากยิ่งข้ึน โดยในป 2552 มีรัฐวิสาหกิจอยูในระบบประเมินผลฯ 
จํานวน 55 แหง  
 

หลักการ 
  รัฐวิสาหกิจจะตองมีการบรหิารจัดการองคกรในดานตางๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุผลการ

ดําเนนิงานไดตามที่คาดหวังไว  และในขณะเดียวกันก็เสริมสรางศักยภาพสาํหรับอนาคต โดยอาศัยการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ทั้งจากพนักงาน  ผูบริหาร  และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ การดําเนนิการและ/

หรือกระบวนการหลักซึ่งเปนพื้นฐานของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกนํามาประเมินผลฯ นั้น 

ประกอบดวย 
 

เกณฑวัดผลการดําเนินงาน ดานการบริหารจัดการองคกร  

1.  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
2.  การบริหารความเสี่ยง  
3. การควบคมุภายใน  
4. การตรวจสอบภายใน  
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ  
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

โดยในการประเมินผลการดาํเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร จะอาศัยหลักการดังตอไปนี ้
  1. ในแตละเกณฑวัด  ซึ่งไดแก  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  การบริหาร             

ความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การบริหารจดัการสารสนเทศ  และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลนั้น  จะประเมินโดยพิจารณาใน 3 ดาน ดังนี้                                                    

 

การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดานการบริหารจัดการองคกร 
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      1.1  ระบบหรอืกระบวนการที่มีอยู 
               1.2  การปฏิบตัิจริง 
                        1.3  ผลลัพธที่ปรากฏ 
  2. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหวางรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ 

ดวยกัน  และเปรียบเทียบกับหลักการปฏบิัติทีด่ี (Best  Practice) (ถามี)  
  3. ในบางประเด็นจะไมพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหวางรัฐวิสาหกิจ แตจะพิจารณาจาก

ปจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกจินั้นๆ เชน ความจําเปนขององคกร  สภาพธรุกิจ การดาํเนนิการตามนโยบาย ฯลฯ 
 

แนวทางการดําเนินการ 
แนวทางการดําเนินการสําหรับเกณฑวัดดานการบริหารจัดการองคกรจะเปนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แจงใหรัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑวัดดานการ          

บริหารจัดการองคกร โดย PAC  สคร. หนวยงาน           

ที่เก่ียวของและที่ปรึกษารวมกันพิจารณากําหนดตัวชี้วัด

และ คาเปาหมายของเกณฑวัดที่ 1 (การดาํเนินงาน            

ตามนโยบาย)  และเกณฑวัดที่ 2 (ผลการดําเนินงาน          

ของรัฐวิสาหกิจ)  ณ  ตนป                            

PAC  ประเมินผล  ณ  สิ้นป  ตามเกณฑที่กําหนด       

และแจงใหรฐัวิสาหกิจทราบ โดย สคร. และทีป่รึกษา

นําเสนอขอมลูและบทวิเคราะห                                

รัฐวิสาหกิจนําเสนอและ 
รายงานสรุป ณ สิ้นป 

คณะอนุกรรมการฯ ดานการบริหารจัดการองคกร (ขอ 3) 

พิจารณาเกณฑประเมินขอ 3 
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หลักเกณฑการประเมินผลฯ 
  1.  การกําหนดน้ําหนัก 
       ในการกําหนดน้าํหนักในการประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกร                     

ทั้ง 6 หัวขอ ไดกําหนดน้ําหนักในแตละหัวขอ ดังนี ้
 

 

หัวขอการประเมินการบริหารจัดการองคกร นํ้าหนัก (รอยละ) 

1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 6 

2. การบริหารความเสี่ยง 7 
3. การควบคมุภายใน 4 

4. การตรวจสอบภายใน 6 
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 

รวม 35 
   

2.  วิธีการประเมิน 
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ดานการบริหารจัดการองคกร โดยอาศัยขอมูลจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเจาสังกัด หนวยงาน                  

ที่เก่ียวของ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ บทวิเคราะหของที่ปรึกษา และการพบปะและสัมภาษณ

คณะกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจประกอบการพิจารณาใหคะแนน โดยที่บทวิเคราะหของที่ปรึกษา          

ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของเบื้องตนและจากเอกสารอางอิงตางๆ 
    

  3.  คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกร  
มีดังน้ี  

• คณะอนกุรรมการพจิารณาประเมินผลฯ ดานการบริหารจดัการองคกร  ภาพรวม 
ประกอบดวย 

1. นายสมภพ  อมาตยกุล        ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเทียนฉาย  กีระนันทน  อนุกรรมการ 
3. นายชัยณรงค   อินทรมีทรัพย     อนุกรรมการ 
4. นายประวิตร   นิลสุวรรณากุล     อนุกรรมการ 
5. นายอัศวิน     คงสิริ             อนุกรรมการ 

   

   โดยมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการประเมินผลฯ ดานการบริหาร

จัดการองคกร ในภาพรวม และนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจตอไป 
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• คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกร 
ในแตละหัวขอ รวม 5 ชุด* ประกอบดวย 

ชุดที่ 1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
1. นายเทียนฉาย  กีระนันทน  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายจิตเกษม  แสงสิงแกว  อนุกรรมการ 
3. นายอานุภาพ  สุนอนันต  อนุกรรมการ 
4. นายศิริ  การเจริญดี  อนุกรรมการ 
ชุดที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 
1. นายอัศวิน  คงสิริ   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเมธา  สุวรรณสาร  อนุกรรมการ 
3. นางกุลภัทรา   สิโรดม   อนุกรรมการ 
4. นายอัญญา  ขันธวิทย  อนุกรรมการ 
ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน*  
1. นายประวิตร  นิลสุวรรณากุล   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายแพทยระเฑียร   ศรีมงคล   อนุกรรมการ 
3. นายชัยนรินทร   วีระสถาวณิชย  อนุกรรมการ 
4. นายยุทธ   วรฉัตรธาร  อนุกรรมการ 
ชุดที่ 4 การบริหารจัดการสารสนเทศ  
1. นายสมภพ  อมาตยกุล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุทธิพร    ปทุมเทวาภิบาล  อนุกรรมการ 
3. นายอนุมงคล  ศิริเวทิน   อนุกรรมการ 
4. นายอภิรักษ  วรรณสาธพ  อนุกรรมการ 
ชุดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย  ประธานอนุกรรมการ 
2.นายปรัชญา   เวสารัชช  อนุกรรมการ 
3.นายมนตรี    เจนวิทยการ  อนุกรรมการ 
4.นายสุพัฒน  ลิมปาภรณ  อนุกรรมการ 
 

โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดรายละเอยีดและวิธีการในประเมินผล รวมทั้งประเมินผลการดาํเนินงาน ใน

แตละหัวขอที่รับผิดชอบและนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลฯ ภาพรวม ตอไป 
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ           

เปนอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ 
 

หมายเหตุ : *คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551                  

เห็นชอบใหแยกหัวขอการประเมินผลดานการบรหิารจัดการองคกร เปน 6 หัวขอ โดยแยกหวัขอการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            

ออกจากกัน แตใหคณะอนุกรรมการชุดเดียวกันเปนผูประเมิน 
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สําหรับการประเมินผลฯ ดานการบริหารจดัการองคกรทัง้ 6 หัวขอที่ไดกลาวมานัน้  

ในป 2547  ซึง่เปนปแรก ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลฯ ในลกัษณะเปรียบเทียบการดําเนนิงานของ

รัฐวิสาหกิจกับหลักปฏิบัติทั่วไปที่ไดรับการยอมรับหรือ Best Practices เพ่ือผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจสราง
กระบวนการบริหารจัดการองคกรที่ดีและเปนมาตรฐานขึ้นในองคกร สําหรับในปตอๆ มา ไดปรับปรุง

หลักเกณฑการประเมินผลฯ ที่มุงเนนการประเมินในเชงิคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทบาทของคณะกรรมการบทบาทของคณะกรรมการรัฐรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจ  

 
 
     

 

 

 

 

  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล   

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือสงเสริมใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมุงเนนในเรื่องการกํากับดูแลที่ด ี(Good  Corporate 

    Governance) และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

2. เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมปีระสิทธิผล  

    โดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ในการกําหนดใหมีทิศทาง นโยบาย แผนงาน   

    กลยุทธ และเปาหมายทีชั่ดเจนเปนรูปธรรม รวมทั้งการสรางความมั่นใจในความเพียงพอของ 

    ระบบการบริหารจัดการองคกรที่สําคญั ไดแก ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  

    การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน  

    กํากับ ควบคุม ดูแล ตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

3. เพ่ือใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบตางๆ           

    และคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีย่ิงข้ึน เชน การเขารับการอบรม สัมมนา ดูงาน            

    ในเรื่องที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการปฏิบตัหินาที่ การปรับปรุงแกไขปญหา/อุปสรรค         

    และขอจํากัดตางๆ รวมถึงการสะทอนผลการปฏิบตังิานที่ผานมาโดยใชวิธีการประเมินตนเอง         

    ของคณะกรรมการ 
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แนวคิด/หลักการสําหรับปรับปรุงเกณฑการประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

แนวคดิ/หลักการเพื่อการปรับปรุงเกณฑสําหรับการประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ ปบัญชี 2552 นั้น กําหนดพจิารณาจากหลักการดานการกํากับดูแลที่ด ีและแนวทางการประเมิน

ภาวะผูนาํของระบบประเมินผลที่เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ ดังนี ้

 

• หลักการกํากับดูแลทีด่ีของตางประเทศ เชน หลักการกาํกับดูแลที่ดีของ OECD และหลักเกณฑ 

การประเมินผลของหนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบยีน รวมถึงหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยในตางประเทศ เชน ตลาดหลกัทรัพยเซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) 

ของจีน ตลาดหลักทรัพยของออสเตรเลีย (Australia Securities Exchange : ASX) และตลาด

หลักทรัพยของมาเลเซีย (Bursa Malaysia) เปนตน   

• หลักการกํากับดูแลทีด่ีในประเทศ ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวทางการ

พิจารณา เพ่ือใหสอดรับกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย การประกอบธรุกิจ และ

การพัฒนาการของตลาดทนุไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจบุัน เชน การปรับปรุงการเปดเผยขอมูล

หลักทรัพย และการซือ้ขายหลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหาร จากการเปลี่ยนแปลง

พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ฉบับแกไข เปนตน 

• แนวทางการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจป 2544 และแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ  

• หลักเกณฑการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  

 

ซึ่งจากการศึกษา และวิเคราะหหลักการดานการกํากับดแูลทั้งในและตางประเทศขางตน ทาํให

สามารถสรุปประเด็นหลักสําหรับการประเมินผลการกํากับดูแลทีด่ี ทีห่นวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน                 

ที่ทําหนาที่หรือเก่ียวของกับการกํากับดูแลที่ดีทั้งในและตางประเทศใหความสําคญั ดังนี้
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ตารางสรุปประเด็นหลักสําหรับการประเมินผลการกํากับดูแลที่ดีในปจจุบัน 

 

ประเด็นการกํากับดูแลกิจการที่ดี

Insider 

Trading

CSR การเปดเผย

ขอมูลและ

ความโปรงใส

โครงสราง

คณะกรรมการ

Compliance นโยบาย 

กลยุทธ และ

แผนปฏิบัติ

การดาน CG 

ของ รส

การตั้ง

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ

เพิ่มเติมเรื่อง

คณะกรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน

มาตรการ

ปองกันการ

แสวงหา

ประโยชนจาก

การเปน

กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

ผลลัพธดาน

ภาวะผูนํา

OECD

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

หนวยงานกํากับดูแล รส.

SEPA

แหลงที่มา : Five Criterias of OECD Principles of Corporate Governance ;www.oecd.org

             : แนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ ; สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง www.sepo.go.th

             : แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ; ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

             : สรุปพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการในตางประเทศ ; ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

             : หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ; ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

             : แนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนํารอง ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ประจําป 2551 ; สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

               กระทรวงการคลัง รวมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยแหงประเทศไทย
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

กําหนดตามหลักเกณฑประเมินบทบาทของคณะกรรมรัฐวิสาหกจิ โดยพิจารณาจาก 2 ประเดน็หลกั 

คือ บทบาทและการปฏิบตัหินาที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * หัวขอที่เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑป 2551 ไดแก 1.7 การสงเสริมการดําเนินงานดาน CG  

                 และ CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100100รวม

นํ้าหนัก (รอยละ)

151.7 การสงเสริมการดําเนินงานดาน CG และ CSR*

7

8

15

10

10

10

20

15

20

85

ป 2551

42.2 การสงเสริมความรู ความสามารถ

62.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

101.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

101.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

101.4 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด

101.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 

151.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

201.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ

90 บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ป 2552
ประเด็นพิจารณา
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42.2 การสงเสริมความรู ความสามารถ

62.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

101.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

101.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

101.4 การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสูงสุด

101.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน 

151.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

201.1 การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ

90 บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ป 2552
ประเด็นพิจารณา
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ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน  

 

 ในการประเมินจะพิจารณาตามขอมูลที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจเปนหลัก โดยตองอาศัยขอมูล                      

ทั้งในสวนของการตอบแบบสอบถาม และรปูแบบของเอกสารหลักฐานหรือรายงานตางๆ โดยขอมูล               

ที่สําคัญจะประกอบดวย 

1.  ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

2.  สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีการประชุมในปบัญชี 2552 ทุกครั้ง 

3.  สําเนารายงานประชุมของคณะอนุกรรมการที่สาํคัญ ไดแก คณะกรรมการบริหารหรือ 

     คณะกรรมการจัดการ (ถามี) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกลัน่กรองแผนงาน (ถามี)   

     และอื่นๆ ที่มีบทบาทสาํคัญตอองคกร 

4.  แผนวิสาหกิจหรือแผนกลยุทธ (ระยะยาว) ที่มีการทบทวนหรือจะนําไปใชในปบัญชี 2553 และ

แผนปฏิบัติการประจําป 2553 (ฉบับลาสุด)  

5.  รายงานประชุมของคณะกรรมการในการพิจารณาแผนวิสาหกิจ แผนงานประจําปบัญชี 2553 

และ/หรือรายงานประชุมการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพื่อพจิารณาแผนงานประจาํปบัญชี 2553 (ถาม)ี 

6.  แผนงานหรือปฏิทินการประชุมในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประจาํปบัญชี 2552 (ถามี) 

7.  รายงานประจําป 2551 และรางรายงานประจําป 2552 

8.  ตัวอยางรายงานผลการดําเนินงานทั้งการเงิน และไมใชการเงิน ที่มีการนําเสนอใหกับคณะกรรมการ

ในที่ประชุม (อยางละ 1 ตัวอยาง ในทุกเรื่องที่มีการนําเสนอเปนประจํา) 

9.  หลักเกณฑในการประเมินผลงาน และหลกัเกณฑในการกาํหนดคาตอบแทนของผูบรหิารสูงสุด และ

ผูบริหารระดับสูง (รองจากผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ) ประจําปบัญชี 2552 

10. หนังสือนําสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (เฉพาะการประชุมคณะกรรมการ)  

      ทุกครั้งที่มีการประชุม 

11. ตารางสรุปการเขาประชุมคณะกรรมการ ประจําปบัญชี 2552 ของกรรมการในแตละทาน              

แยกในแตละชุดของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 

12. ตัวอยางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจาํปบัญชี 2552 

13. รายละเอียดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการประจาํปบัญชี 2552 

เชน การอบรม สัมมนา ดูงาน เยี่ยมชมการปฏบิัติงาน เปนตน โดยใหสรุปแยกในแตละกิจกรรม และ

การนํามาประยุกตใชกับกิจกรรมองคกร 

14. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ปนการสงเสรมิการกํากับดูแลที่ดีขององคกร (Corporate  

Governance) และผลสําเร็จทีเ่ปนรูปธรรม รวมถึงมาตรฐานที่ใช หรือ รางวัลในระดับองคกร 

ที่ไดรับ ในปบัญชี 2552  

15. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

     Responsibility: CSR) และผลสําเรจ็ทีเ่ปนรูปธรรมในปบัญชี 2552 รวมถึงมาตรฐานที่ใช  

     หรือ รางวลัในระดับองคกรที่ไดรับ ในปบัญชี 2552 

16. อ่ืนๆ (ตามรายละเอียดในแบบสอบถามในชอง “เอกสารหรือหลักฐานที่ใชอางอิง” หรือ  

      เอกสารอืน่ๆ ที่รัฐวิสาหกิจเห็นวาเปนประโยชนตอการประเมินผล) 
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เกณฑการพิจารณา จะแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก 

       

1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 90) แบงเปน 7 ประเดน็ยอย ดงันี้  

 1.1 การกําหนดใหมแีผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจาํป และแผนการดาํเนินงานระยะยาว    

       หรือแผนวิสาหกิจ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน (น้าํหนักรอยละ 20)  

       โดยพิจารณาจาก 2 สวน ไดแก  

  1.1.1 การจัดใหม ีทศิทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงควรมี    

          การทบทวนแผนงานอยางนอยเปนประจาํปทกุป หรือเมือ่จาํเปน เพ่ือใหสอดคลองกับ 

สถานการณสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี ้แผนงานทีไ่ดมาตรฐาน ควรมีการ

วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร 

อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้แผนงานควรมีรายละเอียดหรือองคประกอบของแผนงาน 

ที่ครบถวน ตลอดจนคณะกรรมการควรพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงานลวงหนา

กอนที่แผนงานดังกลาวจะนาํไปใชปฏิบตั ิ(น้ําหนักรอยละ 12) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 ขอมูลสนับสนนุใหกับคณะกรรมการไดอยางเพียงพอตอการพิจารณากาํหนดแผนการ
ดําเนนิงาน  

- การวิเคราะหปจจัยภายนอก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอตุสาหกรรมหรือธุรกิจ 

สังคม ผูมีสวนไดเสียและอืน่ๆ ที่มีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสาํคญั 

- การวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก ผลการดําเนนิงานในอดีตทั้งในดานภารกิจหลักและ 

ดานการเงินสถานภาพองคกร ปญหาและอุปสรรคขององคกร และอ่ืนๆ 

 รายละเอียดของแผนการดําเนินงานทีค่รบถวนและชัดเจน 

- แผนวิสาหกิจหรือแผนการดําเนนิงานระยะยาว ควรประกอบไปดวย วิสัยทัศน ภารกิจ 

 หรือพันธกิจ วตัถุประสงคหรือนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายหลักที่ชัดเจน ครบถวน  

 และมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน  

               -   แผนการดําเนินงานประจาํปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้น โดยในแตละแผนงาน 

                    ควรประกอบไปดวยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย   

                    ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณคาใชจายหรือเงินลงทุน และผูรับผดิชอบที่ชัดเจน 

                    ครบถวน และแผนการดาํเนินงานในระยะสั้นควรมีความสอดคลองกับทิศทางของ            

                    แผนงานในระยะยาว 

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน ““บทบาทของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจบทบาทของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ”” 
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 ระยะเวลาที่จัดทําแผนแลวเสร็จและคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

-  แผนวิสาหกิจหรือแผนการดําเนนิงานระยะยาว ไมวาแผนดังกลาวจะครบกําหนด

ระยะเวลาแลวหรือไม  คณะกรรมการควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกลาวเพื่อใหทัน

ตอสถานการณปจจุบนัอยางนอยเปนประจําทุกป หรือเมื่อมีความจําเปน และควรให

ความเห็นชอบกอนที่จะเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว (เชน แผนวิสาหกจิ ป 2552-2556 

ควรมีการทบทวนใหแลวเสร็จและใหความเห็นชอบภายในปบญัชี 2551 กอนที่จะ

นําไปใชในการบริหารองคกร ในป 2552) 

- แผนการดําเนนิงานประจําปหรือแผนการดําเนนิงานระยะสั้น คณะกรรมการควรให 

ความเห็นชอบกอนที่จะเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว (เชน แผนการดําเนินงาน               

ประจําปบัญชี 2552 ควรเห็นชอบภายในปบัญชี 2551) 

 

1.1.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ และนโยบายของรัฐวิสาหกิจ  

        (น้ําหนกัรอยละ 8) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 คณะกรรมการควรใหความสําคัญกบับทบาทในการมีสวนรวมในการพิจารณา ทบทวน  

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานทั้งในสวนของแผนวิสาหกิจ ซึ่งควรมีการทบทวนทุกป และ 

แผนการดําเนนิงานประจําป โดยมีการพิจารณา ซักถาม อภิปราย ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

อยางจริงจังและกวางขวาง ตลอดจน ควรมีขอเสนอแนะที่มีสาระสําคญัเพิ่มเติมที ่

เปนประโยชนตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือใหคณะกรรมการสามารถ

พิจารณารายละเอียดของแผนงานไดอยางครบถวน และทําใหแผนงานมีคุณภาพเพียงพอ 

คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการในการพิจารณาแผนเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติ 

ไดแก การแตงตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานในเบื้องตน การจัดประชุมสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดทศิทาง แผนงาน กลยุทธ

ขององคกรที่เหมาะสม เปนตน 

 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ 

องคกรที่สําคญั อยางสม่ําเสมอ และตดิตามใหอยูในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ไดแก 

ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าํหนักรอยละ 15) 
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เกณฑการพิจารณา : 

 

 คณะกรรมการควรมีการทบทวนความเพียงพอของระบบในการบริหารจดัการองคกรทีสํ่าคญั 

อยางสม่ําเสมอใน 5 เร่ือง ไดแก ระบบการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนกัรอยละ 3.6) ระบบ

การควบคุมภายใน (น้ําหนกัรอยละ 2.1) และการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักรอยละ 3.1)          

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้าํหนักรอยละ 3.1) และระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล (น้ําหนักรอยละ 3.1) โดยในแตละระบบ ควรมีการดําเนินงาน ดังนี้  

-  มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

-  มีแผนงานในการดําเนินงานหรือแผนแมบทที่ชัดเจน ควรจัดทําแลวเสร็จและ 

 ใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนเริ่มปบัญชีของแผนดังกลาว 

-  คณะกรรมการควรมีการติดตามความคบืหนาเมื่อเทียบกับแผนงานทีกํ่าหนดไววา 

 เปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไร ในแตละระบบเปนรายไตรมาส 

 

1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให 

     เปนไปตามเปาหมาย โดยจัดใหมีระบบและการรายงานผลการดาํเนินงาน ทั้งดานการเงินและ 

ที่ไมใชการเงินที่สําคัญ  อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดตั้งและการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการ

ตางๆ เพ่ือมอบอํานาจที่เหมาะสมในการชวยเหลือ สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 

โดยเฉพาะคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สําคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (น้ําหนักรอยละ 10) 

1.3.1 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน และการมอบขอสังเกต ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

      ตอการดาํเนินงาน และมีการนําไปปรบัปรุงแกไขในกรณีที่ผลการดําเนนิงานไมเปนไปตาม     

         เปาหมาย (น้ําหนักรอยละ 5) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 คณะกรรมการควรมีการดูแลติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน          

             อยางครบถวน สม่ําเสมอ อยางนอยเปนรายไตรมาส ตลอดจนฝายบริหารควรนําไปปรับปรุง   

             แกไขในกรณีที่ผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ดังนี ้

-  ดานที่ไมใชการเงิน พิจารณาจาก 4 สวน คือ 

 1. ความครบถวนของรายงานผลการดําเนนิงาน ไดแก ผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกั 

ผลการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือ

แผนงานประจาํป การดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ การดําเนินงานตามมติของ

คณะกรรมการ และการดาํเนินงานตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย (ถามี) และอ่ืนๆ 

 2. ความสม่ําเสมอในการติดตามผลการดาํเนนิงาน อยางนอยควรเปนรายไตรมาส 
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3.  คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะหเพ่ิมเติม ไดแก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

หรือแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนนิงาน แนวทางแกไข 

4.  การมีสวนรวมมอบขอวินิจฉัยของคณะกรรมการผานที่ประชุมคณะกรรมการ 

อยางสม่ําเสมอ และการดําเนินการตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอยางครบถวน 

 

- ดานการเงิน พิจารณาจาก 4 สวน คือ 

1. ความครบถวนของรายงานผลการดาํเนินงาน ไดแก ผลกําไรขาดทุน ฐานะการเงิน 

สภาพคลอง ความสามารถในการชําระหนี ้การเบิกจายเทียบกับงบประมาณ/ 

งบลงทุน และอื่นๆ 

2. ความสม่ําเสมอในการติดตามผลการดําเนินงาน อยางนอยควรเปนรายไตรมาส 

3. คุณภาพของรายงาน ควรมีการวิเคราะหเพ่ิมเติม ไดแก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

หรือแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนนิงาน แนวทางแกไข 

4. การมีสวนรวมมอบขอวินิจฉยัของคณะกรรมการผานทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

อยางสม่ําเสมอ และการดําเนินการตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอยางครบถวน 

 

1.3.2  การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการแสดงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน  

        แกองคกรในที่ประชุมคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 5) 

 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 คณะกรรมการควรมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นหรือมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

แกองคกรในที่ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสวนของวาระเพื่อพิจารณา 

และวาระเพื่อทราบเฉพาะการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร เชน การดําเนนิงานทียั่งไมบรรลุ

เปาหมาย หรือมีปญหา/อุปสรรค เปนตน 

 

1.4 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมนิผลงานผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 

โดยมุงเนนที่การประเมินผลงานและการทบทวน/กําหนดคาตอบแทนผูบริหารสูงสุด และการ

ดําเนนิงานใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสงูของรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักรอยละ 10) 
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เกณฑการพิจารณา : 

 คณะกรรมการมีหนาที่ในการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด และควรมีการดําเนินงานดังนี ้

- จัดตั้งอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง และควรเปนกรรมการที่ไมเปน

กรรมการบริหาร 

- ตกลงกับผูบริหารสูงสุดไวลวงหนาในชวงตนป 

- กําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และ 

เปนรูปธรรมไวตั้งแตตนป 

- ติดตามประเมินผลอยางนอยทุก 6 เดือน  

- นําผลประเมนิดังกลาวไปใชประโยชน เชน การกําหนดคาตอบแทน หรือกําหนดแรงจูงใจ

อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 

- กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุด รวมทั้งมีการ

ทบทวน หรือกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดเปนประจําปทุกป 

 

 คณะกรรมการควรดูแลใหมีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง(รองจากผูบริหารสูงสุด  

2 ระดับ)  โดยอาจจะมอบหมายใหผูบรหิารสูงสุดเปนผูดําเนินการ ดังนี ้

- ผูบริหารสูงสุดควรมีการตกลงหลักเกณฑในการประเมินผลกับผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา 

ในชวงตนป 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนกั และเปาหมาย ที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมไวลวงหนา  

- ผูบรหิารสูงสุดควรมีการติดตามประเมนิผลผูบริหารระดบัสูงอยางนอยทุก 6 เดือน 

- นําผลประเมนิดังกลาวไปใชประโยชน เชน นาํไปเชื่อมโยงกบัการกําหนดคาตอบแทนหรือ

แรงจูงใจ เปนตน 

 
1.5 การประชุมคณะกรรมการควรกําหนดการประชุมและวาระประชุมลวงหนา โดยจัดใหมีการประชุม   

     ทุกเดือน  หรือตามความเหมาะสม และมีการจัดกลไกสําหรับวาระที่มีความซบัซอน เพ่ือใหมเีวลา 

     ในการพิจารณา และดูแลใหมีเอกสารประกอบการประชมุที่เพียงพอ และไดรับลวงหนากอนการ   

     ประชุมภายในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะวาระเรื่องที่สําคัญจะตองมีหลักฐานแสดงวา คณะกรรมการ  

     มีเวลาในการศึกษาเอกสารนั้นอยางเพียงพอ ทั้งนี้กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการหรือ  

     คณะอนุกรรมการตางๆ อยางสม่ําเสมอ และมีสวนรวมในการประชุม (น้ําหนักรอยละ 10) 

 
เกณฑการพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม 

 รัฐวสิาหกิจควรมีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจงแกคณะกรรมการทราบ

ลวงหนา เพ่ือใหคณะกรรมการใชเปนแนวทางเขารวมประชุมอยางครบถวนและสม่ําเสมอทั้งป  
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 รัฐวิสาหกิจควรมีการจัดสงวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอน                 

วันประชุม อยางนอย 7 วัน (โดยใหนับรวมวันหยุดทําการ เชน ประชมุวันที่ 8 ควรมีการ            

จัดสงเอกสารใหกับกรรมการภายในวนัที่ 1)  

 คณะกรรมการควรจัดใหมีการดําเนินการประชุมเปนไปตามวาระการประชุมที่ไดมกีารแจงไว

ลวงหนาอยางครบถวน โดยเฉพาะวาระเพือ่พิจารณา ควรหลีกเล่ียงการเพิ่ม การถอน และเวียน

วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันยอนหลัง  

 คณะกรรมการควรใหความสําคัญกบัการเขารวมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ  

อยางสม่ําเสมอ อยางนอยรอยละ 90 ของจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการตางๆ ทั้งหมดควรมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

 
1.6 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เปนกลไกสําคญัทีท่ําใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชเปนชองทาง 

ในการติดตาม การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได โดยขอมูลสําคัญที่องคกร 

ตองเปดเผยควรรายงานในรายงานประจาํปทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินครบถวน ถูกตอง 

นาเช่ือถือ ทันเวลา และเขาถึงไดงาย (น้ําหนักรอยละ 10) 

 
เกณฑการพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลในรายงานประจาํป ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยาง

ครบถวน ถูกตอง นาเช่ือถือ ทันเวลา ดังนี้ 

- คําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน (Management Discussion 

and Analysis: MD&A) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งในดาน

การเงินและไมใชการเงิน โดยมีการวิเคราะหถึงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงของตวัเลข 

ที่สําคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ พรอมทั้งมีการระบุแนวทางแกไข และควรประกอบดวย 

1) ภาพรวมผลการดําเนินงานในปที่ผานมา (ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน) 

2) ผลการปฏิบตังิานตามแผนงานประจาํป 

3) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน เชน สินทรัพย สภาพคลอง การลงทุน 

และแหลงที่มาของเงินทุน เปนตน 

4) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนนิงานหรือฐานะการเงนิของรัฐวิสาหกิจ

ในอนาคต 

5) การดํารงอัตราสวนตางๆ ตามกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล (ถาม)ี 

- ดานการเงิน ควรประกอบดวย 

1)  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธบิายถึงความรับผดิชอบของตน                    

 ในการจดัทํารายงานทางการเงิน 

  2)  การแสดงความเห็นของผูสอบบญัชี 
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3)  งบการเงิน ไดแก งบดลุ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ 

     งบการเงิน   

-  ดานที่ไมใชการเงิน ควรประกอบดวย 

 1) ประวัติของคณะกรรมการ ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตาํแหนง  

         หนาทีใ่นปจจบุันนอกเหนือจากในรัฐวิสาหกิจ 

 2) รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการแยกในแตละทาน และแยกตาม  

          คณะกรรมการในแตละชุด 

 3) โครงสรางและรายชื่อของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 

 4) นโยบายการกําหนดคาตอบแทนและรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ                             

     ทั้งที่เปนตวัเงินและไมใชตัวเงิน 

 5) รายละเอียดรายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัท ที่กรรมการเขาดํารงตําแหนงในฐานะ  

         กรรมการหรือ ผูบรหิารระดับสูงในระหวางปบญัชี 2552 

 6) รายละเอียดขอมูลหลักทรัพย (หุน) ที่สําคัญที่กรรมการถือครอง ที่เก่ียวของกับ  

         รัฐวิสาหกิจ ในระหวางปบญัชี 2552  

 7) รายการที่เก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) หมายถึง รายการที่เก่ียวโยงกัน   

         (Connected Transactions) หมายถึง การตกลงเขาทํารายการใดๆระหวางรัฐวิสาหกิจ  

         หรือองคกรทั้งภาครฐั และเอกชนที่รัฐวิสาหกิจถอืหุน กับบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อันไดแก 

          กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งผูที่เก่ียวของ และญาติสนิทของบุคคลดังกลาว รวมทั้ง           

         นิตบิุคคลที่คนขางตนมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ใน กรณทีี่ รส. ไมมีรายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาว  

         ในระหวางปบัญช ี2552 ใหระบุอยางชัดเจนวาไมมีรายการดังกลาว 

 8) สภาพธุรกจิ แผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการประจําป ไดแก ประวัติความเปนมาของ  

         องคกร การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคญั และลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมา   

         ภาพรวมการประกอบธุรกิจขององคกรในปจจบุนัและภาพรวมแผนวิสาหกจิและ  

         เปาหมายการดาํเนินธุรกิจขององคกรในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา รวมถึงแผนปฏิบตั ิ

         การประจําปที่สําคัญ 

 9) นโยบายการกํากับดูแลที่ดี และกิจกรรมที่สงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลที่ด ี

          ในปบญัชี 2552 รวมถึงผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

 10) นโยบายการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และกิจกรรมสงเสริม               

           รวมถึงผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

11) การคํานงึถึงผลประโยชนที่มีตอผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนกังาน ลูกคา คูคา  

      ชุมชน สังคม และประชาชนโดยทั่วไป เปนตน 
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การเปดเผยขอมูลที่สําคญัใน website ขององคกร ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน 

ถูกตอง นาเช่ือถือ ทันเวลา และเขาถึงไดงาย เพ่ือสะทอนความโปรงใส และการกํากับดแูลกิจการทีด่ ี

 

เกณฑการพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศดานการเงิน และมิใชการเงินที่สําคัญ 

ขององคกร เชน รายงานประจาํป ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ การจดัซื้อจดัจาง การแถลง

ทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ (ถามี) แผนงาน 

ที่สําคัญ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี นโยบายการแสดงความรบัผดิชอบตอสังคม  

ผลการดาํเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงินที่สําคัญ เปนตน ใน Website ขององคกร 

อยางครบถวน ถูกตอง นาเช่ือถือ ทันเวลา และเขาถึงไดงาย 

 

 1.7 การสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง 

           ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจ 

     มีการเตบิโตอยางมัน่คง และย่ังยืน (น้ําหนักรอยละ 15) 

 

1.7.1 การสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดแูลกิจการที่ดี (น้ําหนักรอยละ 10) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 องคประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เพียงพอเหมาะสม จะชวยใหการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ โดยในปบัญช ี2552 อยูในชวงของการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจเริ่มศึกษา 

ความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการ จึงกําหนดใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองมี 

การประเมินตนเองในเรื่องความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการกับการปฏิบัติหนาที่

ดานการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในระหวางปบัญชี 2552 และสรุปประเดน็ที่ตองดาํเนนิการเพิ่มเติม 

(GAP) และขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ พรอมทั้งกําหนดแนวทางที่จะทําให

องคประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยประเดน็ที่จะใหคณะกรรมการทําการ

ประเมินตนเอง อยางนอยควรประกอบไปดวย จํานวนกรรมการอิสระหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และสัดสวนที่เหมาะสม ความเพียงพอและความเหมาะสมของจํานวนกรรมการ และความ

หลากหลายในทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณของกรรมการ เปนตน  

 โครงสรางของอนุกรรมการในการกํากับดแูลกิจการที่ครบถวนเหมาะสม สอดคลองกับขนาดองคกร

ลักษณะภารกจิ หรือธุรกิจขององคกร เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการประเมินผล

และกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะอนุกรรมการตางๆ                   

ตามความเหมาะสม เปนตน โดยจดัใหมีการจัดทํากฎบตัรที่ระบุหนาที่ความรับผดิชอบและ 

แนวปฏิบตัิที่ดทีี่ไดมาตรฐานสําหรับคณะอนุกรรมการตางๆ ที่ชัดเจน 
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 การกําหนดบคุคลผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่มีหนาทีส่อดสอง ดูแลและกํากับการปฏิบัติและการ

ดําเนนิการขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได

กําหนดไว (Compliance Unit) ซึ่งจะเปนผูทําหนาที่เสนอแนะแนวทางที่ถูกตองเพ่ือแกไขปญหา

เหลานั้นใหลุลวงไปได ซึ่งเปนหนวยงานทีสํ่าคัญและมีความจําเปนอยางมากตอการดําเนนิงาน         

ดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ี (Good Corporate Governance) ขององคกรหนึ่งๆ ทั้งนี้สามารถสรุป

หนาที่และความรับผิดชอบของ Compliance Unit ออกเปน 4 หนาที่ ดังนี้  

 1) การทําใหเกิดความมัน่ใจในการบริหารองคกรวาทุกกิจกรรมขององคกรที่จําเปนจะตอง             

            ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของไดรับการตรวจสอบและถกูมอบหมาย 

            อยางเหมาะสมแกบุคคลใดที่มีหนาที่รับผดิชอบภายในองคกรแลว 

 2) การทําใหนโยบายและกระบวนการปฏบิัติงานท่ีบังคบัใชในองคกรแลวไดรับการปฏิบัต ิ

            อยางถูกตอง 

 3) สรางความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแกบคุลากรในองคกร 

            อยางเหมาะสมโดยการฝกอบรม  

 4) ตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหแกบคุคลในองคกรดวย  

     ทั้งนี้ เพ่ือไมใหกิจกรรมนั้นตกอยูในความรับผดิชอบของบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง 

                           ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เชน การแยกกิจกรรมและความรบัผดิชอบ  

                           ระหวางผูขออนุมัติเงินกู และผูอนมุัติเงินกู เปนตน ทั้งนี้ จะตองมีการกําหนดหนาที ่

   ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เผยแพรใหพนักงานทราบอยางทั่วถึง 

   ทั้งองคกร 

 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดาํเนินงานดานการกํากับดแูล ประจํา 

ปบัญชี 2552 ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และสอดคลองไปกับการดาํเนนิธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ  

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการกํากับดูแล

กิจการที่ด ี

 บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงาน และการประเมินผลสําเร็จ 

ที่เปนรูปธรรม 

 

1.7.2 การสงเสริมใหองคกรแสดงความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR) (น้ําหนักรอยละ 5) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 การจดัตั้งคณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR)                

(ทั้งนี้อาจกําหนดใหคณะอนกุรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนผูมีหนาที่รับผดิชอบ 

ดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมของ รส. ดังกลาวขางตนได) โดยกําหนดหนาที ่

ความรับผดิชอบเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เผยแพรใหพนักงานทราบอยางทั่วถึงทั้งองคกร 
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 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดาํเนินงานดานการแสดงความรบัผดิชอบ              

ตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ที่ชัดเจน มีคุณภาพ และสอดคลองไปกับการดําเนนิธุรกิจของ 

รัฐวิสาหกิจ  

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกคา และประชาชนทั่วไป 

ในกิจกรรม และแผนงาน/โครงการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  

ของรัฐวิสาหกิจ  

 บทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมของ
รัฐวิสาหกิจ (CSR)อยางสม่ําเสมอทั้งป  

 การกํากับดูแลใหรัฐวิสาหกิจสามารถดาํเนนิงานดาน CSR ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทั้งใน

ระดับผลผลิต (Output) หรือเปาหมายของแผนการดําเนินงานดาน CSR ประจาํป ผลลัพธ 

(Outcome) หรือผลกระทบ (impact) อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักรอยละ 10) 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) เพ่ือหาประเดน็สําคญัที่กรรมการ 

ควรจะปรับปรงุแกไข และนาํไปสูการดาํเนินการแกไขประเด็นสําคัญเหลานั้น ดังนัน้ การ

ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการควรจะสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่ ปญหา/อุปสรรค 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวตัถุประสงค

และหลักเกณฑของการประเมินตนเองที่ระบุไวอยางชัดเจน การดําเนนิการจริง และการใช

ประโยชนจากผลการประเมินตามวัตถุประสงคที่ระบุไว (น้ําหนักรอยละ 6) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครัง้ หรือตามความ

เหมาะสม (หากมีคณะกรรมการมากกวา 1 ชุด ในระหวางปบัญช ี2552) และควรนําผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบตัิงาน และปญหาในการดาํเนนิงานแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาและอภิปรายรวมกนัอยางเปนทางการ รวมถงึกําหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแกไขหรือแนวทาง

ที่ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ การประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ ควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอยางมี

หลักเกณฑที่ชัดเจน และนอกจากการประเมินการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมแลว คณะกรรมการ              

ยังสามารถประเมินผลเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่สําคัญได 
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2.2 การสงเสริมความรูในเรื่องที่เก่ียวกับธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกร  

     และการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งรวมถึง  

     การเตรียมการ และสรางความรูความเขาใจในกจิการของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในสวนของกรรมการที่  

     ไดรับแตงตั้งใหมและคณะกรรมการเดิมที่ปฏิบตัิหนาทีต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจาก 

     กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการตางๆ โดยจดัใหมี Introduction  

     Program สําหรับกรรมการทีไ่ดรับการแตงตั้งใหม การเขารับ การอบรม สัมมนา การเยี่ยมชมการ 

     ปฏิบตัิงานจริงของรัฐวิสาหกิจที่รับผดิชอบ โดยในการจัดกจิกรรมสงเสริมความรูแกคณะกรรมการ  

    ทกุทานนั้น การประเมนิจะใหความสาํคญัตอสาระของกิจกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก เนือ้หาสาระ   

ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา ความจาํเปน และประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมนั้น รวมถึงความ

หลากหลายของคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถดังกลาว 

(น้ําหนักรอยละ 4) 

 

2.2.1 การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนนุเพื่อเตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการ สําหรับ  

         กรรมการใหม (น้าํหนักรอยละ 1) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการ และสรางความรูความเขาใจในกิจการใหกับ

กรรมการใหม หรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในระหวางปบัญชี 2552 โดยกิจกรรมควรประกอบ             

ไปดวย 

-  การแจกคูมือ เอกสารที่เก่ียวกับองคกร เชน คูมือกรรมการ พระราชบัญญตัิการจัดตั้งองคกร  

   รายงานประจําปรายงานการประชุมยอนหลัง และอ่ืนๆ เปนตน 

-  การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผูบริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือจัดใหมีการอบรม สัมมนา   

   ปฐมนิเทศ เปนตน 

-  การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 

 

ทั้งนี้ ในกรณทีี่ปบัญชี 2552 รัฐวิสาหกิจไมมีกรรมการที่แตงตั้งใหม จะไมมีการประเมินหัวขอ  

ดังกลาวขางตน และใหนําน้าํหนักไปรวมกับขอ 2.2.2 

 

2.2.2 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการทุกทาน  

(น้ําหนักรอยละ 3) 

 

เกณฑการพิจารณา : 

 คณะกรรมการควรริเร่ิมใหมี และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมความรูความสามารถของ

คณะกรรมการ หรือเปนเรื่องเทคโนโลย ีนวัตกรรมใหมๆ ที่องคกรจะนํามาใชพัฒนาองคกรหรือ         

ตอยอดทางธุรกิจ หรือเปนการสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการสงเสริม         



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 
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ใหองคกรมีการแสดงความรบัผดิชอบตอสังคม ซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมสงเสริมตางๆ ในรูปแบบของ 

การอบรม ดูงานสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในองคกรหรือหนวยงานภายนอก           

โดยในแตละกิจกรรมจะพิจารณาจาก 

- ความสอดคลองของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักขององคกร 

- ระยะเวลาทีใ่ชในแตละกิจกรรม 

- การมีสวนรวมของคณะกรรมการ หรือ จํานวนกรรมการที่เขารวมในแตละกิจกรรม 

- การนาํมาประยุกตใชกับกจิกรรม หรือ ธุรกรรม ขององคกร และประโยชนที่องคกรไดรับจาก 

   กิจกรรมดังกลาว เชน การตอยอดธุรกจิ การนาํมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ หรือกลยุทธ 

   ขององคกร เปนนวตักรรมใหมที่องคกรสามารถนํามาใชในอนาคต การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ 

   องคกรเปนตน 
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การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือสงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดระดับ
ที่สะทอนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแตระดับนอยมาก                

ซึ่งไดแก การกําหนดนโยบาย/กลยุทธขององคกรในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง   

การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในแตละประเภท จนถึงระดับสูง ซึ่งไดแก 

ระดบัที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทีด่ีจะเปนเครื่องมือหนึ่ง

ของการบริหารจัดการที่จะเพิ่มมูลคาใหแกรัฐวิสาหกิจได 

 

2.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ทีสํ่าคัญของการบริหาร          

ความเสี่ยง ตั้งแตการสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการทีด่ี (IT Governance) ผลลัพธของการ

บริหารความเสี่ยง และการพิจารณาใหการบริหาร  ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา

ผลตอบแทนและความดคีวามชอบ 

 



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

กําหนดตามหลักเกณฑประเมินการบริหารความเสี่ยงที่พิจารณาออกเปน 5 ระดับ 

  

ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน 
1 การบริหารความเสี่ยงนอยมาก   
2 การบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ 
3 การเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ที่ดี (IT Governance) 
4 การบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพ่ิมแกองคกร 
5 การปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นาํไปสู

การสรางสรรคมูลคาใหแกองคกร (Value Creation) 
 

ซึ่งจะมีเกณฑการพิจารณายอยในแตละระดับอยางชัดเจน  โดยรัฐวิสาหกิจจะตองผานเกณฑการ

พิจารณายอยในระดบันั้นๆ ครบถวนทุกเกณฑ  จึงจะไดคะแนนในระดับนั้น  ดังนัน้ คะแนนการ

ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือคะแนนเต็ม 1-5 เทานั้น โดยไมมีการถวงน้ําหนักยอย

ของเกณฑพิจารณาในแตละระดับแตอยางใด 
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 หลักเกณฑการประเมินบริหารความเสี่ยง แบงผลประเมนิออกเปน 5 ระดับ ไดแก   
 

ระดับที่ 1 มกีารบริหารความเสี่ยงนอยมาก ไดแก รัฐวิสาหกิจมีการบริหารเชิงรับเปนสวนใหญ แนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงยัง ไมเปนระบบ  ไมมีคณะทํางาน หนวยงานหรือผูรับผดิชอบเพื่อบริหาร

จัดการความเสี่ยงในระดับองคกร  และไมมีคูมือการบรหิารความเสี่ยง 

 

ระดับที่ 2 มกีารบริหารความเสี่ยงเบ้ืองตนที่มีระบบ ไดแก รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยง 

เปนกลยุทธระยะสั้น ระบคุวามเสี่ยงจากตนเหตุ  แตยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

แยกเปนสวนๆ และมุงเนนการควบคุมเปนเรื่องๆ รวมถึง มีการจัดทาํคูมือการบริหาร  

ความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติของคูมือที่ดีครบถวน และมีการเผยแพรคูมือการบริหารความเสี่ยง 

แกพนักงานทกุระดับ 

 

ระดับที่ 3 มกีารเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการที่ดี ไดแก  เปนกลยุทธตอเนื่อง  มีการกําหนด Risk Appetite  และ  Risk Tolerance  

มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยตองแสดงใหเห็นการนาํ Risk Map มากาํหนดแผนฯ  

มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ด ีและผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

เปนไปตามแผนฯ 

 

ระดับที่ 4 มกีารบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพิ่มแกองคกร  ไดแก 1.กลยุทธการบริหารความเสี่ยง

เช่ือมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ/การวางแผน/ การลงทุน  มีการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือเพ่ิมมูลคาฯ มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอ  มีการจดัใหมีบรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สนับสนนุการบริหารความเสี่ยง  มีการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

จัดการทีด่ี และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงใกลเคียงหรือดีกวาแผนฯ ในปจจัยเสี่ยง          

ที่มีความรุนแรงสูง 

 

ระดับที่ 5 การปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางสรรค

มูลคาใหแกองคกร (Value Creation) ไดแก  กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรม

ประจําวันของทุกหนวยงานและสัมพันธกับคาตอบแทน  มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนบัสนนุการบริหารฯ เพ่ือสรางสรรค

มูลคาใหกับองคกร (Value Creation) 

 

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน ““การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง””  
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เกณฑการพิจารณาการบริหารความเสี่ยง 

 

ระดับ 1 :  การบริหารความเสี่ยงนอยมาก 

1.  มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับเปนสวนใหญหรือมีการบริหารความเสี่ยงในระดบั 

     เบื้องตน 

1.1. รัฐวิสาหกิจขาดการบริหารจดัการความเสี่ยง การพิจารณาปจจัยเสี่ยงหรือ 

การดําเนินการแกไขปญหาเปนการดําเนนิการภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ           

หรือความเสียหายแลว เชน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตรา

ตางประเทศ แตไมไดมีการบริหารความเสี่ยงดานอตัราแลกเปลี่ยนเลย  ตอเมื่อ 

มีความเสียหาย เชน การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากความผันผวน         

ของอัตราแลกเปลี่ยน รัฐวิสาหกิจจึงเร่ิมศกึษาหรือบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียน เปนตน 

1.2. รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการเบื้องตนโดยการกําหนดกระบวนการ/ดําเนินการ         
สรางความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญหรือความรูความเขาใจของการบริหาร 

ความเสี่ยงในองคกรตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเทานั้น 

ซึ่งกระบวนการสรางความรูความเขาใจดังกลาว เชน การจัดสัมมนาทั้งภายนอก            

และภายในองคกร การจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ วารสารภายใน และ            

เสียงตามสาย เปนตน การฝกอบรม/ช้ีแจง/ทําความเขาใจถึงพ้ืนฐานดานการ

บริหารความเสี่ยง ตองมีการใหความรูกับผูบริหาร (3 อันดบัแรก) และพนักงาน 

(พนักงานทุกคนในกรณีที่เปนองคกรขนาดเล็ก/ ในกรณีองคกรขนาดใหญ  

ตองมีการสื่อสารและฝกอบรม/ช้ีแจง/ทําความเขาใจถึงพ้ืนฐานดานการบริหาร

ความเสี่ยงสําหรับพนักงานในระดบัที่เก่ียวของในการรับผดิชอบในแตละปจจยั

เส่ียง) และมีการสื่อสารสําหรับนโยบายหลักปฏิบัตใินการบริหารความเสี่ยง   

 

2. แนวทางในการบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ  โดยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

2.1 รัฐวิสาหกิจยังมีองคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่ไมครบถวน  

ซึ่งองคประกอบหลักๆ ที่ด ีไดแก  

1)  นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน  ระยะเวลาและกิจกรรม 

ในการดําเนินการ รวมถึงการกําหนดผูรับผดิชอบในการดําเนนิงาน   

2)  การระบุความเสี่ยง  เปนการพิจารณาวามคีวามเสี่ยงใดบางที่เก่ียวของกับ 

การดําเนินกิจการขององคกร เชน  ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย  

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยงดานอตัราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยง 

ดานสภาพคลอง หรือ ความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน อาจประกอบไปดวย 

ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ  เปนตน   
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3)  การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท 

(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรนุแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 

และมีการจัดลาํดบัความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน  

4)  การกําหนดวิธกีารจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) 

5)  การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

2.2 รัฐวิสาหกิจไมมีการควบคุมภายในตามฐานความเสีย่ง (Risk Based Internal 

Control)                   

2.3 รัฐวิสาหกิจมีองคประกอบหลักขางตนของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถวน

ทั้ง 5  องคประกอบ แตขาดการกําหนดวิธกีารจัดการตอความเสี่ยงที่มีลําดบั 

ความเสี่ยงสูง 

2.4 การดําเนนิการของรัฐวิสาหกิจขาดความสอดคลองระหวางองคประกอบหลัก                    

ทั้ง 5 องคประกอบขางตน เชน 

- มีการระบุการกําหนดวธิีการจัดการตอความเสี่ยงไมครบหรือไมตรง                     

ตามที่วิเคราะหและระบ ุเชน ระบคุวามเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท แตมีการจัดการ 

ตอความเสี่ยงเพียง 3 ประเภทเทานัน้ 

- การระบุถึงความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นไดจากความเสีย่งแตละประเภทไมครบ

หรือไมสอดคลองกับความเสี่ยงที่ระบุไว  เชน ระบุความเสี่ยงครบทั้ง 4 ประเภท  

แตมีการระบุถึงความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น (ระดบัความรุนแรง x โอกาสของ 

การเกดิความเสี่ยง) เพียง 3 ประเภทเทานัน้ 

- การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล ไมครบหรือไม

สอดคลองกับความเสี่ยงที่ระบุไว เปนตน  เชน ระบคุวามเสี่ยงครบทั้ง4 ประเภท  

แตมีการจดัทาํรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลเพียง 3 ประเภท

เทานั้น  เปนตน  

 

3. รัฐวิสาหกิจไมมีคณะทํางาน หนวยงานหรือผูรับผดิชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในระดบั

องคกร  

4. รัฐวิสาหกิจไมมีคูมือการบรหิารความเสี่ยง 
 

ระดับ 2 :  การบริหารความเสี่ยงเบ้ืองตนที่มีระบบ 

1. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเปนกลยุทธระยะสั้น 

1.1 รัฐวิสาหกิจมีคณะทํางานหรือผูรับผดิชอบเพื่อรับผดิชอบและตดิตามในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง ซึ่งโครงสรางของคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบยังเปน

ลักษณะเฉพาะกาล (เชน คณะทํางานมีอายุการทํางานเพียง 1 ป  หรือ มีการทํางาน

เฉพาะเร่ืองเพ่ือเสนอเขาคณะกรรมการพิจารณาเปนคราวไป เปนตน) และ/หรือยัง

ไมมีการทํางานที่เปนรูปธรรมอยางจริงจัง (ผลงานที่เปนรูปธรรม ไดแก ผลงาน 
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ที่นอกเหนือจากการประชุม เชน การมีโครงการนํารองในการพัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยง เปนตน)  

1.2 ไมปรากฏนโยบาย กลยุทธ หรือแผนงาน/โครงการที่แสดงถึงการดําเนินงานเพื่อให

การบริหารความเสี่ยงเปนไปในระยะยาวหรือปลูกฝงอยูในองคกร เชน  

- การจัดตั้งหนวยงานที่รับผดิชอบในการบรหิารความเสี่ยง  

- พัฒนาแนวคดิจากโครงการนํารองเพ่ือกําหนดเปนแผนงานหลักในการบริหาร

ความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร 

- การพัฒนาบคุลากรในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง หรือกําหนดการบริหาร

ความเสี่ยงใหเปนนโยบาย/กลยุทธหนึ่งขององคกร 

 

2. ระบคุวามเสี่ยงจากตนเหตุเปนสวนใหญ แตยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่แยกเปนสวนๆ 

และมุงเนนการควบคุมเปนเรื่องๆ 

2.1 รัฐวิสาหกิจมีองคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีครบถวน แตยังมี

การบริหารความเสี่ยงเปนสวนๆ อยู  ซึ่งองคประกอบหลักของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ด ี ไดแก  

1) นโยบาย วัตถปุระสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน  ระยะเวลาและกจิกรรม 

ในการดําเนนิการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนนิงาน       

2) การระบุความเสี่ยง  เปนการพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่เก่ียวของกับการดําเนิน
กิจการ ขององคกร เชน  ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย  ความเสี่ยง 

ดานอัตราดอกเบี้ย  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดาน 

สภาพคลอง  หรือ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  อาจประกอบไปดวย 

ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ เปนตน  

3) การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท 

(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรนุแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 

และมีการจัดลาํดบัความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน                   

4) การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด คาใชจายและผลประโยชนที่ได และระดับ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร 

5) การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงตองระบุความเสี่ยงครบทุกดาน (เชน ความ

เส่ียงทั้ง 4 ดานตามที่กระทรวงการคลังระบ ุไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน 

(Financial Risk) ความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยง

ดานธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (Event Risk) 

เปนตน หรือ ความเสี่ยง 4 ดานทีแ่บงออกเปน Strategic Risk  /Operational 

Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk  (S-O-F-C) 
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2.2 การดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงดังกลาวเปนการดาํเนินงานเฉพาะสวนหรือฝาย

ไมใชในระดบัองคกร และ/หรือไมครบถวนตามที่ระบแุละวิเคราะหไว หรือ

รัฐวิสาหกิจ ไมมีการจัดทํา Risk Map โดยระบุถึงสาเหตุของความเสีย่งในแตละดาน 

รวมถึงมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะทราบถึงตนเหตุของการเกิดความ

เส่ียงนั้นๆ  

 

             3.   รัฐวิสาหกิจมีการจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยง 

         คูมือการบริหารความเสี่ยงที่ดี  ควรประกอบไปดวย 

1. โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร  (หนวยงานที่รับผดิชอบดาน 

การบริหารความเสี่ยง / ระบบการตดิตามงาน/การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง) 

2. นโยบาย วัตถปุระสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน  ระยะเวลาและกจิกรรมในการ

ดําเนนิการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนนิงาน     

3. การระบุความเสี่ยง  เปนการพิจารณาวามคีวามเสี่ยงใดบางที่เก่ียวของกับการดาํเนนิ
กิจการขององคกร เชน  ความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบดวย  ความเสี่ยง 

ดานอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่งดานอตัราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

หรือ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  อาจประกอบไปดวยความเสี่ยงดานการบริหาร

และการจัดการ เปนตน  

4. การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นไดจากความเสี่ยงแตละประเภท 

(ระดับความเสียหาย = ระดับของความรนุแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 

และมีการจัดลาํดบัความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน        

5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไวในขอ 2) โดยพิจารณาถงึ

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด  คาใชจายและผลประโยชน ที่ได  และระดับความ

เส่ียงที่ยอมรับไดของ  ความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร 

6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึง คูมือการบริหารความเสี่ยงมีการเผยแพรใหกับพนักงานในองคกรทุกระดับ 

 

ระดับ 3 : การเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ ี

1.  มีการดาํเนินงานครบถวนตามที่กําหนดในระดบัที่ 2   

2.  องคกรมีการกําหนดความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดในลักษณะของระดับที่เปนเปาหมาย  

(คาเดียว) หรือชวง (Risk Appetite) และการกําหนดชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง 

ที่องคกรยอมรับไดนั้น  (Risk Tolerance)  โดยการระบุ Risk Appetite/Risk Tolerance 

ดังกลาว ตองครอบคลุมความเสี่ยงทุกดานโดยสามารถระบุไดวาเปน Strategic Risk 

/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk  (S-O-F-C) 

โดย Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่กําหนด จะตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง/

ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคขององคกรไดอยางชัดเจน 
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3.  การบริหารความเสี่ยงเปนกลยุทธหรือการดําเนินงานที่ตอเนื่องทัง้องคกร 

3.1 รัฐวิสาหกิจมีหนวยงาน/คณะทํางานทีรั่บผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง               

โดยมีบคุลากรที่มีคุณสมบัต ิและความรูความสามารถในการบริหารความเสี่ยง             

(เชน สามารถทบทวนประสทิธิภาพของแนวปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูใน

ปจจุบนั สามารถกําหนดการควบคุมทีต่องการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่องคกรยอมรับได  และสามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากไดมีการ

จัดการในปจจบุันแลว เปนตน) และมีการทํางานที่เปนรูปธรรมอยางจริงจัง                    

(เชน มีการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และมีการรายงานผลการบริหาร 

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนตน) 

3.2 รัฐวิสาหกิจมีนโยบาย กลยุทธ หรือแผนงาน/โครงการที่แสดงถึงการดําเนินงานเพื่อให

การบริหารความเสี่ยงเปนไปในระยะยาวหรือปลูกฝงอยูในองคกร  เชน 

- การจัดตั้งหนวยงาน / คณะทํางานที่รับผดิชอบในการบริหารความเสี่ยง  

- พัฒนาแนวคดิจากโครงการนํารองเพ่ือกําหนดเปนแผนงานหลักในการบริหาร 

ความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร 

- การพัฒนาบคุลากรในองคกรดานการบริหารความเสี่ยง หรือ กําหนดการบริหาร

ความเสี่ยงใหเปนนโยบาย/กลยุทธหนึ่งขององคกร พิจารณาจากเนื้อหาและผลลัพธ

ของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตอผูบริหารที่รับผิดชอบเรื่อง 

ความเสี่ยงโดยตรง และองคกรควรมีกระบวนการในการสอบถามถึงความตระหนกั

ของพนักงานในการบริหารความเสี่ยงขององคกร  

4.   มีการบรหิารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integration) 

4.1 การบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาถงึนโยบาย/กลยุทธ/เปาหมาย/แผนงาน/โครงการ

ตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

4.2 การดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงเปนการดําเนนิงานในระดบัองคกร โดยมีการ

พิจารณาถึงความสัมพันธของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหวางหนวยงานตางๆ 

ภายในองคกร โดย Risk Map ขององคกร จะตองผานการเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปบญัชี 2552  

5.   การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทีด่ ีดังตอไปนี ้

5.1 ฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจจดัใหมีคณะทํางานหรือผูรับผดิชอบดาน IT และ ITG และ

กําหนดหนาทีค่วามรับผดิชอบในการดาํเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผล

ในการดําเนนิงานขององคกร 

5.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการตดิตามดูแลวิธีการที่ฝายบริหารใชประโยชนจาก IT 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไว  เชน  

 การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรในดานการเงินโดยการเพิ่มขึ้นของรายไดและ

ควบคุมคาใชจายตามเปาหมายที่กําหนด เปนตน 
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 การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการทางดานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพโดยการ

ใหบริการที่รวดเร็ว หรือ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุด เชน One Stop 

Service เปนตน 

 การสรางความมั่นใจถึงการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั การปฏบิัติ

ตามและการบริหารสัญญา  

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดแูลและ

ติดตาม การจัดการกระบวนการปองกันความ เสียหาย  การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะ 

แกฝายตรวจสอบดานการจัดการที่ดีทางดาน  IT   

6.  ผลการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได

จัดทําข้ึน แตดข้ึีนจากอดตีทีผ่านมากอนทีจ่ะทําการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจาก 

- การดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (ในกรณีที่แผนบริหารความเสี่ยงนั้น

ตองใชระยะเวลาดาํเนินการนานมากกวา 1 ปข้ึนไป ทําใหไมสามารถกําหนด

เปาหมายที่เปนรูปธรรม/เชิงปริมาณไดในปนั้นๆ) โดยการดําเนินงานตามกิจกรรม

เปนไปตามกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด 

- ผลการดาํเนินงานดีข้ึนจากอดีตทีผ่านมา  

- ระดับความเสีย่งที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององคกร โดยพจิารณา

เฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยูในชวงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดบัความ

เสียหาย = ระดับของความรนุแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) แตอยางไรกต็าม 

ระดับความเสีย่งที่ลดลง จะตองครอบคลมุความเสี่ยงที่สามารถระบไุดวาเปน 

Strategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk             

(S-O-F-C) 

- ในกรณีที่มีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) ที่ระบุเปาหมาย 

เชิงปริมาณในป 2552  รัฐวิสาหกิจตองสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

แลวมผีลลัพธเปนไปตามเปาหมายของ  KRI /ดีกวาเปาหมายของ KRI ที่กําหนดนั้น 

 

ระดับ 4 :  การบริหารความเสี่ยงทีส่รางมูลคาเพิ่มแกองคกร 

1. มีการดําเนินงานครบถวนตามที่กําหนดในระดบัที่ 3 

2. กลยุทธการบรหิารความเสี่ยง เช่ือมโยงกับ การกําหนดนโยบาย/กลยุทธ/การวางแผน/ 

การลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไดแกการมหีลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงถึงการพิจารณาความเสี่ยง

ตางๆ (ทั้งความเสี่ยงทางการเงิน และไมใชทางการเงิน) ประกอบในการกําหนดนโยบาย/ 

กลยุทธ  /การวางแผน /การลงทุน 

3. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนนุการบริหารฯ เพ่ือเพ่ิมมูลคาฯ (Value Enhancement) 

3.1  ปฏิบัตติามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปครบถวน 

3.2  มีการวิเคราะห/บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงิน ทั้งการแสวงหา

รายได การวิเคราะห กําหนดนโยบายและเปาหมายทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของ
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อัตราการเตบิโตทางการเงิน (Growth, Return) หรือการควบคุม/บรหิารตนทนุและ/

หรือคาใชจายที่ตองเช่ือมโยงกับการวิเคราะหและบริหาร  ความเสี่ยง หรือการที่

รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห/บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไมใชการเงิน             

เชน การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพ่ิมคุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ หรือเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายทางการตลาด เปนตน รวมถึงการที่องคกรมีการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อเปน

พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางสรรคมูลคาขององคกร (Value Creation) 

โดยการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อสรางความมั่นใจถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) ซึ่งจะสงเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคดิสรางสรรค

ของบุคลากร รวมถึงการสงเสริมและสรางบรรยากาศเพือ่กอใหเกิดนวตักรรมและ 

การสรางสรรคขององคกร เชนเดียวกัน 

3.3  มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงสุด อยางตอเนื่อง (ตามที่

ระบุ/กําหนดไวในคูมือการบริหารความเสี่ยง) 

4. มีการทบทวนการบรหิารความเสี่ยงสม่ําเสมอและทําการปรับปรุงเมื่อจําเปน เชน ควรมีการ

ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ผล

การบริหารความเสี่ยงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ไดแก   

- การกําหนดนโยบาย โครงสราง และความรับผดิชอบ 

- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคลองกับประเดน็ปญหา/อุปสรรค

ที่ผานมา 

- พัฒนาอบรม และส่ือสารใหทุกคนเขาใจตรงกัน 

5. การจัดใหมบีรรยากาศและวฒันธรรมที่สนบัสนุนการบรหิารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง               
เชน จรรยาบรรณและผูบริหารรับฟงการทวงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุง 

อยางสม่ําเสมอ เชน การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ และความรับผดิชอบของการบริหาร

ความเสี่ยง เปนตน พิจารณาเพิ่มเติมถึงความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่แสดงใหเห็นถึง

การสํารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

6. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทีด่ี ดังตอไปนี ้
6.1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมกีารประเมินผลฝายบรหิารในการจดัการกับความเสี่ยงและ

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นทางดาน IT  โดยมีระบบการจัดการดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง 

(Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกดาน โดยควรมีการ

วิเคราะหผลกระทบตอธุรกจิ (Business Impact Analysis : BIA)  เพ่ือใหความมั่นใจ

อยางสมเหตุสมผลวาธุรกิจจะไมมีปญหาในสถานการณฉุกเฉินตางๆ อยางเปนรูปธรรม 

เปนตน โดย BCM มีวัตถุประสงคเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนนิการไดอยางตอเนื่อง 

ดวยการจัดการที่ดี (ดาน IT, IT Related และ Non - IT จากสถานการณตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได )  
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6.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดใหมีการจัดการทีด่ีถึงกลยุทธทางดาน IT ของรัฐวิสาหกิจ  

เชน  การจดัตัง้คณะอนุกรรมการการกําหนดกลยุทธทางดาน IT (IT Strategy 

Committee) เปนตน  

6.3 ฝายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอยางสม่ําเสมอ ทั้งทางดาน

การเงินและมใิชการเงิน เชน อัตราการเพิ่มของผลตอบแทนทีไ่ดจากการลงทุนทางดาน 

IT และระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและระบบการทํางาน เปนตน 

7. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงใกลเคียงหรือดีกวาแผนการควบคุมและการจดัการที่ได
จัดทําข้ึน และดีข้ึนจากอดตีที่ผานมากอนที่จะทําการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจาก 

- การดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง  (ในกรณีที่แผนบริหารความ

เส่ียงนั้นตองใชระยะเวลาดําเนินการนานมากกวา 1 ปข้ึนไป ทําใหไมสามารถ

กําหนดเปาหมายที่เปนรูปธรรม/เชิงปริมาณไดในปนัน้ๆ) โดยการดาํเนินงาน

ตามกิจกรรมเปนไปตามกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด 

- ผลการดาํเนินงานดีข้ึนจากอดีตทีผ่านมา  

- ระดับความเสีย่งที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององคกร                  

โดยพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยูในชวงปานกลาง                

ถึงสูงมาก (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง  x  โอกาสของการเกิด

ความเสี่ยง) แตอยางไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จะตองครอบคลมุความเสี่ยง

ที่สามารถระบไุดวาเปน Strategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  

และ Compliance Risk  (S-O-F-C) 

- ในกรณีที่มีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) ที่ระบุเปาหมาย 

เชิงปริมาณในป 2552  รัฐวิสาหกิจตองสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ดังกลาว แลวมีผลลัพธเปนไปตามเปาหมายของ  KRI /ดีกวาเปาหมายของ KRI 

ที่กําหนดนั้น 

 

ระดับ  5 : การปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่นําไปสูการ

สรางสรรคมลูคาใหแกองคกร (Value Creation) 

1.   มีการดาํเนินงานครบถวนตามที่กําหนดในระดบัที่ 4 

2.   กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมประจําวันของทุกหนวยงาน และเปนสวนหนึ่ง                 

ที่สําคัญของการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือความดคีวามชอบ    

2.1 มีแผนงานในการประเมินผลการดาํเนินงานของแตละบคุคลหรือสายงานในองคกรที่มี

สวนเกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เชน  

ความรับผดิชอบและการสนับสนนุกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงที่แตละบคุคลหรือสายงานมีตอองคกร และการวัดระดบัของความเสี่ยง 

ที่บุคคลหรือสายงานนั้นเปนผูรับผดิชอบ วาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางมี

ประสิทธิผลเพียงใด 
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2.2 มีการกําหนดเปาหมายรวมกันในแตละหนวยงานเพื่อนําไปสูการบริหารความเสี่ยงของ

องคกรโดยรวม และมีการตดิตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง   

  3.  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทีด่ ี ดังตอไปนี ้

3.1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดใหมีกระบวนการสรางความมั่นใจถึงความสมดุลระหวาง

ผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดการดาน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3.2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสรางเกณฑวัดคุณภาพงานและผลสําเร็จของกลยุทธหรือ

นโยบายและการจัดการดาน IT ตามที่กําหนดไว  เชน กลยุทธหรือนโยบายดาน IT             

ในการสนบัสนุนใหองคกรมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น กลยุทธหรือนโยบาย 

ดาน IT ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานขององคกร เปนตน 

4.  มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนบัสนุนการบรหิารฯ เพ่ือสรางสรรคมูลคาใหกับองคกร  

(Value Creation)  ซึ่งมูลคา (Value) ขององคกรอาจพิจารณาไดจาก Value ที่รัฐวิสาหกิจ

ระบุไว นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่องคกรมีการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของ

ธุรกิจ”  การทีอ่งคกรสามารถพลิกผันเหตกุารณ/วิกฤติใหเปนโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสงผลให

เกิดการไดเปรยีบทางการแขงขัน โดยที ่“โอกาสของธุรกิจ” อาจพิจารณาจากการวิเคราะห  

“SWOT”  ขององคกรหรือการที่องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางความมั่นใจถึงการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งจะสงเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ 

ความคดิสรางสรรคของบุคลากร รวมถึงการสงเสริมและสรางบรรยากาศเพื่อกอใหเกิด

นวัตกรรมและการสรางสรรคขององคกร เชนเดียวกัน 
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การควบคุมภาการควบคุมภายในยใน  

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

 

 

 

 

การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ 

• ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

• คําแนะนาํ : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน   

• การควบคุมภายใน : วิธีการปองกันความเสียหายและลดความสญูเสีย คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน   

• การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the 

Tread way Commission หรือ COSO 

 

 

 

เพ่ือสงเสริมใหมีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนกระบวนการทาํงาน 

ที่กําหนดขึ้นมา เพ่ือฝายบรหิารใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดาํเนินงาน 

จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในอยางมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง 

ดูแลรักษาทรพัยสิน ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริตภายในองคกร กําหนดหนาที่และความรบัผดิชอบ  ความเชื่อถือไดของรายงาน

ทางการเงิน และการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคของการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน            

และเพ่ือใหเกิดความมัน่ใจวาจะปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบขอบงัคับที่เก่ียวของ 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

กําหนดตามหลักเกณฑการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก 1. สภาพแวดลอมของ 

การควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

และ 5. การตดิตามผลและการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) (น้ําหนัก รอยละ 34) ผูกํากับ

ดูแลฝายบริหาร และบคุลากรภายในองคกรควรสรางบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือใหเกิด

ทัศนคติที่ดตีอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรเกิดจิตสาํนึกที่ด ี

ในการปฏบิัตงิานในความรบัผดิชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคญัของ 

การควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ด ีประกอบดวย 

1.1 ความสุจริตและความมจีรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาจาก 

การจัดทําขอกําหนดดานจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน และการสื่อสาร

ขอกําหนดดานจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงานภายในองคกรรบัทราบ รวมทั้ง  

การจัดกิจกรรม/การประกวด/การรณรงคเร่ืองจรรยาบรรณฯ นอกจากนี้ มีการจดัทํา

แนวทางที่พึงปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานและการแจงใหพนักงานภายในองคกร

รับทราบ และการกําหนดขอหามของฝายบริหารและพนักงานมใิหปฏิบัตตินในลักษณะ 

ที่กอใหเกิดความขัดแยงผลประโยชนกับองคกรอยางเปนลายลักษณอักษร  เปนตน 

1.2 การจดัโครงสรางองคกรทีด่ีควรชัดเจน การมีสายบังคับบญัชา และความสัมพันธระหวาง

หนวยงานภายในองคกรที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคลองกับขนาดและการดาํเนนิงาน

ขององคกร ซึ่งการประเมินโครงสรางองคกรนี้จะมุงเนนที่การควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายในโดยตรง  เชน โครงสรางของสํานักตรวจสอบภายในที่มีความเปน

อิสระ
1
 เปนตน 

1.3 การมอบอํานาจและหนาทีค่วามรับผดิชอบ พิจารณาจากการจัดทําคูมือมอบหมายอํานาจ

หนาที่ระหวางคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงขององคกร โดยมีการระบุอยางชัดเจน 

ถึงอํานาจหนาที่และความรบัผดิชอบของสวนงานที่มีความสําคญั เปนตน รวมทั้งพิจารณา

จากการแบงแยกหนาที่งานของหนวยงานหรือบุคคลเดยีวกันปฏิบัติหนาที่ทุกข้ันตอน 

ของงานที่เส่ียงตอความเสียหาย 

 

 

                                                           
1
 ประเมินในหัวขอการตรวจสอบภายใน  

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน ““การควบคุมภายในการควบคุมภายใน”” 
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1.4 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร พิจารณาจาก การกําหนดใหมีเอกสาร

กําหนดลักษณะงาน โดยเฉพาะงานที่เก่ียวของกับสวนงานที่สําคัญ เชน งานที่เก่ียวของ 

กับความเสี่ยง งานที่เก่ียวของกับดานการเงินและบญัชี เปนตน รวมทัง้การฝกอบรมและ 

การพัฒนาบคุลากรที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน เชน การอบรม Control Self 

Assessment เปนตน 

1.5 นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร
2  
พิจารณาจาก การกําหนดใหมีนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการสรรหาบุคลากร  

การฝกอบรมและ การพัฒนาบุคลากรการเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยการประเมิน

นโยบายและวิธีบริหารบุคลากรมุงเนนที่เก่ียวของการควบคุมภายในโดยตรง เชน  

สวนที่เก่ียวของกับสํานักตรวจสอบภายใน เปนตน 

1.6 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการ

ตรวจสอบ) คณะกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูง ที่เก่ียวของกับการควบคุม

ภายใน พิจารณาจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลใหฝายบริหารมีการติดตามผล 

การควบคุมภายในและมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและ

เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อสรางความนาเช่ือถือ

ของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หรือความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล  

     

2.  การประเมินความเสี่ยง
3
 (Risk Assessment) ผูบริหารควรดําเนินการเกี่ยวกบัความเสี่ยง 

โดยการประเมินความเสี่ยงระดับองคกรและระดับกิจกรรม ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก

ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวตัถปุระสงคขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 

• การระบุปจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)   

• การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

• การจัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (น้ําหนกั รอยละ 42) ผูบริหารควรจัดใหมี

กิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย  

ความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้น และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถปุระสงคของการควบคุม

ภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายใน 

หนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบคุคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบ

                                                           
2
ประเมินในหัวขอการตรวจสอบภายใน  

3
ประเมินในหัวขอการบริหารความเสี่ยง 
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ปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามีความจําเปนให

กําหนดกจิกรรมการควบคมุอื่นที่เหมาะสมทดแทน ซึง่การพิจารณาประกอบดวย 

3.1 การอนุมัต ิพิจารณาจาก การกําหนดขอบเขตระดบัของอํานาจในการอนมุัติใหชัดเจน 

เปนลายลักษณอักษรของพนักงานทุกระดบัและมีการสือ่สารใหพนักงานภายในองคกร

รับทราบ  

3.2 การสอบทานงาน พิจารณาจาก การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผล 

การดําเนินงานที่มิใชการเงิน และการสอบทานกจิกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก 

การสอบทานการกระทําที่เปนไปตามกฏ ระเบียบ ขอบงัคับขององคกร  รวมถึงกรณี 

ความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยเปนการสอบทานจากผูบริหารแตละระดับขององคกร  

3.3 การดูแลปองกันทรัพยสิน พิจารณาจาก การที่องคกรดูแล รักษา ปองกันทรัพยสินที่มี

ความเสี่ยงสูง ระบบที่สําคัญ และขอมูลสารสนเทศขององคกร โดยจาํกัดการเขาถึง

ทรัพยสินที่มีความเสี่ยงสูง การดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ เปนตน 

รวมทั้งพิจารณาการกระทบยอด พิจารณาจาก การเปรียบเทียบรายการบัญชีทรัพยสิน         

กับทรัพยสินที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบญัชกัีบทะเบียนคมุ เปนตน   

3.4  การทําเอกสารอางอิง พิจารณาจาก การจัดทําหลักฐานเปนเอกสาร หรือ หนังสือ          

สําหรับระบบงานที่มีความสําคัญ เปนตน  

3.5 การควบคมุระบบสารสนเทศ พิจารณาจากการควบคมุทั่วไปและการควบคมุเฉพาะ

ระบบงาน เปนตน 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
4
 (Information and Communications) ผูบริหารควรใหจัดมี

สารสนเทศอยางเพียงพอ และส่ือสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทัง้ภายใน

และภายนอก หนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

ประกอบดวย 

4.1 สารสนเทศ พิจารณาระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information System) และ

ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการดําเนินงานมิใชการเงิน (Non-financial Information 

System)  

4.2 การมีระบบการจัดการฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางาน โดยคุณสมบัติของ

ขอมูลควรมีเนื้อหาท่ีจําเปนตอการตัดสนิใจอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย มคีวามถูกตอง

สมบูรณ มีความเปนปจจุบนั ความทันกาล และความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ  

4.3 มีสารสนเทศที่เปนสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจบอกถึงส่ิงขาดตก

บกพรองจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  

4.4 การจัดระบบสื่อสารใหเช่ือมโยงกัน (Integrated) นัน้สามารถใหสารสนเทศสงถึงผูที่ควร

ไดรับหรือมไีวพรอมอยางทันกาล  

                                                           
4
  ประเมินในหัวขอการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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4.5 การสื่อสารที่ดี เปนการสื่อสารสองทาง เชน การสื่อสารขอมูลทั้งจากระดบับนลงลาง            

หรือจากลางข้ึนบน การจดัสมัมนาระหวางผูบริหารและพนักงานประจําป การจัดใหมี 

Intranet เพ่ือถาม-ตอบภายในองคกร เปนตน  

 

5.  การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) (น้ําหนัก รอยละ 24) ผูบริหารควรจัด 

ใหมีการตดิตามประเมินผล (Monitoring) โดยการตดิตามผลในระหวางการปฏิบตัิงาน และ 

การประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบ 

การควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม  มีประสทิธิภาพ และมีการปฏิบัตจิริง 

การควบคุมภายในดําเนินงานไปอยาง  มปีระสิทธิผล ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและ 

การสอบทานอื่นๆ ไดรับ การปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา และการควบคุม

ภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบดวย 

5.1 การประเมินผลเปนรายครั้ง
 
(Separate Evaluation) พิจารณาการประเมินการควบคมุ 

ดวยตนเอง (Control Self - Assessment) ครบทั่วทั้งองคกร และมีการดําเนินงาน 

ตามขอเสนอแนะ รวมทั้งการจัดสงรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ขอ 6  

แก สตง. เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือสามารถเรงดําเนนิการใหจัดสงรายงานฯ  

เร็วข้ึน  

5.2 การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ
 
(Independent Assessment) เชน การประเมิน

โดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก         

โดยพิจารณาการจัดทํารายงานแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด และมีการประเมิน IA 

ครบทั่วทั้งองคกร และมีการติดตามขอเสนอแนะ 



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 

 

   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
39 

การตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน  

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

 

 
การประเมินการตรวจสอบภายในอาศัยแนวทางและหลักการของคูมือการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จดัทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

โดยมุงเนนการประเมินตามแนวปฏิบตัิหลัก ซึ่งประกอบดวย แนวทางปฏิบัตดิานองคกรและ

แนวทางปฏิบตัิดานการปฏิบัติงานเปนหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเขาใจในงานตรวจสอบภายในวาเปนเครื่องมือสําคญัของฝายบริหาร 

โดยเฉพาะการชวยติดตามงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และเปนกลไกที่สําคัญ

ประการหนึ่งในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและฝายบริหารจะตองเขาใจ

บทบาทและใชประโยชนจากหนวยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ยังเปนหนวยงานหลักทีจ่ะชวยคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหปฏิบตัหินาที่ใหบรรลเุปาหมาย  

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจพัฒนางานและ

หนวยงานตรวจสอบภายในบนพื้นฐานของหลักการที่พึงประเมิน เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีความ

เขาใจในบทบาท และประโยชนขององคกรที่ไดจากหนวยตรวจสอบภายใน และเพ่ือชวยให

รัฐวิสาหกิจมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด : 

การตรวจสอบภายใน (นํ้าหนัก รอยละ 100) 

    1.  บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก รอยละ 8) บทบาทและ 

ความรับผดิชอบของหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือใหวตัถุประสงค อํานาจ และความรับผิดชอบ 

ของหนวยตรวจสอบภายในกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน

และหลักการที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กฎบัตร

จะตองนาํเสนอตอหัวหนารัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ และทําการเผยแพรสรางการยอมรับ ประกอบดวย 

1.1   การจัดทํากฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน โดยประเดน็ในการประเมินพจิารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : มีการจัดทํากฎบตัรที่กําหนดวตัถุประสงค อํานาจ และ 

ความรับผดิชอบของหนวยตรวจสอบภายในไวเปนลายลักษณอักษรโดยมีรายละเอียด

ครบถวนทั้ง 10 ขอ และ มีการนําเสนอกฎบัตรตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ ควรมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง             

และมีการแจงใหบุคคลที่เก่ียวของรับทราบ 

1.2   บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี ้มบีทบาทในการตรวจสอบที่มุงเนนการตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยง 

ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอวตัถุประสงคเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ โดยใหความสําคญักับการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีสาระสําคัญตอสภาพแวดลอมของความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และ 

มีความรับผดิชอบในการชวยปองกันการทุจริต โดยการสอบทานและประเมินความ

เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน นอกจากนี้ควรมบีทบาทในการใหบริการ 

ใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ และมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นประสบการณ 

ความรูกับผูทีไ่ดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการ

ควบคุม รวมทั้งแนวปฏิบตัทิี่ดี และควรขอความเห็นจากหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ

เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานและนําความเหน็นั้นๆ มาปรบัปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง

อยางตอเนื่อง 

1.3   ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายในตอองคกรหรือหนวยงานอ่ืน (ประเมิน

เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทในเครือบริษัทที่เก่ียวของกัน หรือบริษัทรวม) โดยประเดน็ 

ในการประเมนิพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้: มีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธิของ

ผูตรวจสอบภายในในการขอขอมูล เพ่ือใชในการปฏิบตัิงานจากองคกรหรือหนวยงานอื่น 

มีการบันทึกการตัดสนิใจในการลงมือปฏิบัติงาน และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบสรุป

ความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและไดรับการอนุมตัิจากผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

รายละเอียรายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน ดหลักเกณฑการประเมิน ““การตรวจสอบการตรวจสอบภายในภายใน””  



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 
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2.   ความเปนอิสระ (น้ําหนัก รอยละ 8) กิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมที่มีความอิสระ 

และผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอสิระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ทั้งนีค้วามเปนอิสระหมายถึง การที่สามารถตดัสินใจหรือออกความคดิเห็นโดยไมไดอยู

ภายใตอิทธิพลหรือเง่ือนไขที่ลดทอนความเปนกลาง ซึง่เง่ือนไขเหลานั้นจะตองถูกจัดการทั้งใน

ระดับผูตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในและองคกร 

ประกอบดวย 

2.1 ระดับความเปนอิสระและความรับผิดชอบ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : 

• โครงสรางองคกรที่มีความเปนอิสระ : หัวหนารัฐวิสาหกิจและผูบริหารระดับสูง 
เห็นความสําคญัในความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือใหหนวยตรวจสอบ

ภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิผล โดยที่หนวยตรวจสอบภายในมีฐานะ

เทียบเทาระดบัฝาย และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจะตองมีสถานภาพสูงพอ 

อยางนอยเทียบเทากับหัวหนาของหนวยงานสําคัญอืน่ๆ ในองคกร โดยมีระดับตั้งแต

ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป อีกทัง้หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในรายงานตรง

ตอทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจในการดําเนนิงานของ 

หนวยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้หัวหนาหนวยตรวจสอบภายสามารถเขาพบกับ

หัวหนารัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบไดบอยครัง้ 

หรือสามารถสื่อสารกันอยางไมเปนทางการ 

• ความเปนอิสระเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน : ผูตรวจสอบภายในตองไมไดรับ

การมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอ่ืนทีไ่มใชงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และ

หนวยตรวจสอบภายในควรมีการสับเปลี่ยนผูตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่

การปฏิบัติงานตองใชเวลานานหลายป เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระ และเที่ยงธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  

• การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน : มีนโยบายอยางละเอียดและไดดาํเนินการ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการเปดเผยหรือการดําเนนิการเพือ่ปองกันหรือหลีกเล่ียง

ผลกระทบที่มตีอความเปนอิสระหรือเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแยงทางผลประโยชน

ของผูตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงในกรณีที่บคุคลภายนอกเขามาปฏิบตัหินาที่

ตรวจสอบภายใน) ทุกครั้งที่มีการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

 

3.   ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และ 

ผูสอบบัญชี (น้ําหนักรอยละ 8) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินที่นาเช่ือถือ ใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการกํากับดแูลกิจการที่ดี           

การปฏิบัติงานตามความรบัผดิชอบนี ้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการโดยการ        

กํากับดแูลการปฏิบตัิงานของหนวยตรวจสอบภายในและการหารือรวมกบัฝายบริหาร ผูสอบบญัชี 

และบุคคลที่เก่ียวของอ่ืนๆ ประกอบดวย 



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 
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3.1   ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และ

ผูสอบบัญชี  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ :  

• บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มตีอหนวยตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 3-5 ป แผนการตรวจสอบประจําป

แผนการสรรหาและฝกอบรมบุคลากรดานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผน/แนวทางใน

การบริหารทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสม

ของทรัพยากรหนวยตรวจสอบภายในและพิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย การกําหนด

คาตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบของหัวนาหนวยตรวจสอบภายในและ 

ผูตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานรวมกันกับฝายบริหาร : คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญฝายบริหาร 
เขารวมประชุม เพ่ือหารือเก่ียวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกาํกับ

ดูแลกิจการ  

•  การติดตามการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี : มีการหารือขอบเขต แนวทางการ 

สอบบัญช ีรวมถึงขอตรวจพบและขอเสนอแนะ  

 

4.   ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดแูลอ่ืน (น้ําหนักรอยละ 8) 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในรวมกับผูบริหาร

ระดับสูง ผูบรหิารหนวยรับตรวจ  ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญช ีและผูตรวจสอบขององคกร

กํากับดูแลอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบภายในและการดําเนินการตางๆ 

ครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย 

4.1    รูปแบบในการติดตอประสานงานระหวางหนวยตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชี             

และองคกรกํากับดูแล โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ :  

หนวยตรวจสอบภายไดใหความสนใจในผลการปฏิบตังิานของผูตรวจสอบอื่นหรือองคกร

กํากับดูแลที่มาปฏิบตัิงานในรัฐวิสาหกิจเปนอยางย่ิง เพ่ือใหมั่นใจวาผูตรวจสอบอืน่หรือ

องคกรกํากับดูแลมีความเขาใจเกี่ยวกับรฐัวิสาหกิจ โดยมีการประชุมหารือเก่ียวกับผล 

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบอื่นหรือองคกรกํากับดูแลทุกไตรมาส มีการหารือเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานตรวจสอบทีซ่้ําซอนกนักับผูตรวจสอบและองคกรกํากับดูแล และมีการ

ติดตามและตอบประเดน็ใน Management Letter และขอสังเกตของผูตรวจสอบอื่น 

อยางครบถวน 

4.2   ความเหมาะสมของการทํางานรวมกับฝายบริหาร โดยประเดน็ในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : มีกลยุทธหรือแผนการตรวจสอบมุงเนนในการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับฝายบรหิารโดยในการจัดทํากลยุทธหรือแผนการตรวจสอบไดมีการขอความเห็น

จากฝายบริหาร และฝายบริหารมีความเชื่อมั่นในความเปนอิสระ และความรู

ความสามารถของผูตรวจสอบภายใน และขอคําแนะนําปรึกษาจากหนวยตรวจสอบ

ภายในอยูเสมอ 

 

 

  



เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ดานการบริหารจัดการองคกร 
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5.   บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม (น้ําหนกั รอยละ 8) หนวยตรวจสอบภายในควรมี

จํานวนผูตรวจสอบภายใน ระดับของเจาหนาที่ คุณสมบตัิและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตามวตัถุประสงคและมาตรฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายใน

ควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ และดวยความระมัดระวังรอบคอบ ประกอบดวย 

1.1 ระดับความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน โดยประเดน็ในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้: หนวยตรวจสอบภายในโดยภาพรวมประกอบดวย

บุคลากรที่มีทกัษะหลากหลาย ไดแก การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ

คอมพิวเตอร การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ             

ความรูทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มนุษยสัมพันธและการติดตอส่ือสาร ความรูทางดาน

คอมพิวเตอร ความเปนผูนาํ มีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในทักษะดานอืน่ที่จําเปนตอองคกร 

มีการสนับสนนุใหมีการพัฒนาและการฝกอบรมอยางตอเนื่องและพนักงานมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนาทกัษะใหมๆ ทัง้จากหลักสูตรภายในของรัฐวิสาหกิจหรือ            

จากภายนอก  โดยฝายบริหารไดขอคาํแนะนําปรึกษาจากหนวยตรวจสอบภายใน 

เปนประจําเก่ียวกับประเด็นที่ไมใชการตรวจสอบ และกลยุทธการตรวจสอบกําหนด

ทรัพยากรและทักษะที่จําเปนในการปฏบิัตงิานตรวจสอบ 

1.2 การสรรหาและรักษาบุคลากรดานการตรวจสอบภายในที่มีความรูความสามารถ          

โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการโอนยายเจาหนาที่           

ที่มีความรูความสามารถจากหนวยงานอื่นในองคกรเขามาปฏิบตัิงานในชวงเวลาสั้นๆ 

หรือปานกลาง พรอมทั้งไดรับการอบรมอยางละเอียด การโอนยายบุคลากรไดรับการ

สนับสนนุจากหัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารระดับสูง โดยใหหนวยตรวจสอบภายใน

เปนที่ปรึกษาภายในขององคกร และการสรรหาบุคลากรแสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนหนึ่ง

จะตองมีประสบการณดานการปฏิบัติงานมากกวาการตรวจสอบ หรือการบัญช ี

5.3   การพัฒนาและการฝกอบรมดานการตรวจสอบภายใน โดยประเด็นในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบตัิงานหนวยตรวจสอบ

ภายในกําหนดประเดน็เกี่ยวกับการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรไวอยางนอย 40 ช่ัวโมง 

ตอคนตอป และไดรับงบประมาณอยางเพยีงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู

ความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการกระตุนและ

สนับสนนุใหผูตรวจสอบภายในเขารวมในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพและองคกรอื่นๆ  

ที่เก่ียวของจดัขึ้นเปนประจาํ นอกจากนี้มกีารสนบัสนนุใหผูตรวจสอบภายในพฒันาตนเอง  

ในการเปน Certified Internal Auditor (CIA) หรือ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอ่ืน            

ที่เก่ียวของ 

6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (น้ําหนัก รอยละ 15) หัวหนาหนวยตรวจสอบภาย       

ในรับผดิชอบในการจดัทาํแผนการตรวจสอบประจํา 3-5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป 

ตามความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

โดยแผนการตรวจสอบนี้ตองระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

ความประหยดัเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล 

ประกอบดวย 
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6.1  การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี ้: แผนเชิงกลยุทธการตรวจสอบภายในสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และความเสี่ยงที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจและแผนของรัฐวิสาหกิจ โดยมกํีาหนดในระยะยาว 

เชน ระยะ 4-5 ป แผนเชิงกลยุทธไดกําหนดบทบาทในการเปนผูประสานงานและ

แลกเปล่ียนความรู รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นวารัฐวิสาหกิจมีการบรหิาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกาํกับดแูลที่มปีระสิทธิผลทําใหบรรลุวตัถุประสงค

ของรัฐวิสาหกิจได ประเดน็เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรไดกําหนดขึ้นได

อยางชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค ความเสี่ยง และการพิจารณาความตองการของ

ฝายบริหาร และฝายบริหารไดใหความเหน็ในการจัดทาํแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

6.2   การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : แผนการตรวจสอบภายในกาํหนดขึ้นตามความเสี่ยง มีการ

ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตามลกัษณะของกิจกรรมในขั้นตอนของการวางแผน 

หนวยตรวจสอบภายในตดิตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจอยูตลอดเวลา และ

ประเมินความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยูตลอดเวลา ความเสี่ยงสัมพันธกับวตัถุประสงค

ขององคกร มีการหารือเร่ืองความเสี่ยงกับฝายบริหารและเปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินของฝายบริหาร มีการจัดทําแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหนวย

ตรวจสอบภายใน และมีการจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อใชในการจัดสรรทรัพยากรการ

ตรวจสอบ รวมทั้งแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

7.  การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ําหนกัรอยละ 12)  

แผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมตรวจสอบควรจัดทําข้ึนและหารอืกับ

ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเสี่ยง

โดยการรวบรวม วิเคราะห แปลความหมาย และบันทึกขอมูลเพ่ือใชเปนหลักฐานสนับสนนุ 

ผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

7.1   การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแตละกิจกรรมหรือ

กระบวนการ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการจัดทํา

แผนการตรวจสอบในรายละเอียดทั้งในกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนของ

รัฐวิสาหกิจ มีการสอบทานและ/หรือจัดทําทางเดนิของงาน (Flow Chart) และการ

ประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานที่สําคญั แผนการตรวจสอบภายในในรายละเอยีดได

กําหนดขึน้เปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยกําหนดเกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน บคุลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูบริหารหนวยรับตรวจ 

ที่เก่ียวของ และรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบในรายละเอียดไดมีการ

หารือกับผูที่เก่ียวของหลักหรือผูบริหารสายงานกอนเริ่มปฏิบัต ิมีการรายงานผูที่

เก่ียวของหลักหรือผูบริหารสายงานในการปฏิบัติงานตามความจาํเปน และความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละรัฐวิสาหกิจ และวัตถปุระสงคในการ

ตรวจสอบสะทอนมากจากผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล 
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7.2   แนวทางการตรวจสอบกําหนดขึ้นเพื่อชวยในการหา และบันทึกขอมูลเอกสาร

หลักฐานตางๆ และนําไปใชใน การสรปุผลการตรวจสอบ โดยประเด็นในการ

ประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : แนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงได

จัดทําข้ึนเพื่อใชในการปฏิบตัิงานทุกครั้งรวมทั้งการปฏิบัติงาน ในการใหคําแนะนาํ

ปรึกษามีการจดัทําแนวทางในการดาํเนินการเพื่อใหความเห็นจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร มีการหารือเก่ียวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ       

กับผูที่เก่ียวของหลักหรือผูบริหารสายงาน และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง                 

มีการพิจารณาความเสี่ยงในการใหคําแนะนําปรึกษาดานอื่นนอกเหนอืจากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏบิัติงานวิชาชีพ 

การตรวจสอบภายใน 

7.3 การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : มีการติดตามการปฏิบัตติามขอเสนอแนะครบถวน มีการจัดทํา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามขอเสนอแนะเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีการรายงานความเห็นของหนวยรับตรวจเกี่ยวกับขอตรวจพบจากการตดิตาม 

การปฏิบัตติามขอเสนอแนะ 

 

8. การรายงานและการปดการตรวจสอบ (น้ําหนักรอยละ11) ผูตรวจสอบภายในควรรายงาน

และส่ือสารผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม ชัดเจน และทันเวลา ประกอบดวย 

8.1  การรายงานและการปดการตรวจสอบ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา

รายละเอียดดงัตอไปนี้ :  

• การรายงานผลการตรวจสอบ : จัดทาํรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบ

มาตรฐานซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูที่เก่ียวของทุกฝาย โดยอยางนอยมีการระบุ

วัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจ บทคดัยอ และรายละเอยีดประเดน็ที่ตรวจพบ          

และนําเสนอตอผูที่เก่ียวของ เชน หัวหนารัฐวิสาหกจิ ผูบริหารระดบัสูง ผูบริหาร 

หนวยรบัตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน  

• การปดการตรวจสอบ : จัดใหมีการประชุมปดการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นและ 

คําช้ีแจงจากผูรับผิดชอบหลกัและผูที่เก่ียวของ พรอมทั้งแผนการดําเนนิการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ 

8.2 การรายงานตอผูบริหารหนวยรับตรวจ โดยประเด็นในการประเมินพิจารณา 

รายละเอียดดงัตอไปนี้ : รายงานตอผูบรหิารหนวยรับตรวจอยางละเอียดและทันเวลา

ภายใน 1 สัปดาห โดยรายละเอียดในรายงานประกอบดวยบทคดัยอสําหรับผูบริหาร 

ขอเสนอแนะ ขอตรวจพบ ปญหา ผลกระทบและความเสี่ยง ความเหน็ของฝายบริหาร

เก่ียวกับขอตรวจพบ และแผนในการดาํเนนิการปรับปรุงแกไข ระดบัความสําคญัของ 

ผลการตรวจสอบ และการจดัลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะ การประเมิน

สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการควบคุมโดยรวม ความเห็นของผูบริหารสายงานตอ 

ผลการปฏิบตังิานของหนวยตรวจสอบภายใน 
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8.3  การรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจ โดยประเด็นในการ

ประเมินพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : มีการรายงานอยางเปนลายลักษณอักษร  

โดยมีการกาํหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เชน ไตรมาสละครั้งหรือเดือนละครั้ง เปนตน  

โดยรายละเอียดในรายงานประกอบดวย การเปรียบเทียบความคืบหนาของกิจกรรม

การตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบที่ดาํเนินการระหวางงวด 

ที่รายงาน ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคญั ประเดน็เกีย่วกับการควบคุมภายใน  

การกํากับดูแล ประเด็นในรายงานครั้งกอนที่ยังไมไดแกไข สรุปประเด็นที่ยังหาขอยุติ

กับฝายบริหารไมได ประเดน็ที่หนวยตรวจสอบภายในจะดําเนินการในอนาคต และ 

การวดัผลการปฏิบตัิงานของหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผล การสอบทาน

งบการเงินตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9. ความมั่นใจในคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ10) งานตรวจสอบภายในควรไดรับการควบคุม 

ในทุกระดบัของการปฏิบัตงิานเพื่อใหมั่นใจวาผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง

และเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 

9.1  การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน โดยประเด็น 

ในการประเมนิพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้: มีการตดิตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของตนเองอยางเปนทางการ โดยกําหนดระยะเวลาหรือความถี่ไวชัดเจน 

และรับความเห็นของผูรับการตรวจเกี่ยวกับผลการปฏบิัติงานภายหลังเสร็จสิ้น 

การปฏิบัติงานตรวจสอบทกุครั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ตามความเห็นของผูรับการตรวจมีการนําความเห็นของผูรับการตรวจทีมี่ความสัมพันธ

กับภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยตรวจสอบภายใน เชน การใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชน ทันเวลา การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ความพึงพอใจของผูรับการ

ตรวจ มาประกอบการวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในทุกครั้ง          

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดใหมีการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

กําหนดใหมีการประเมินจากบุคคลภายนอก อยางสม่ําเสมออยางนอย ทุกๆ 5 ป 

9.2 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  โดยประเด็นในการประเมินพิจารณารายละเอียด

ดังตอไปนี ้มนีโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยางนอย

ครอบคลุมถึงบทบาทและความรบัผดิชอบ แนวทางการปฏิบตัิงานและการสอบทานงาน 

แนวทางในการบันทึกและจดัเก็บเอกสาร การรายงาน  การติดตามการปฏิบัตติาม

ขอเสนอแนะ การฝกอบรม การวัดผลงาน และดัชนีวดัผลงาน มีการสอบทานคูมือ         

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง คูมือการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายในไดรับการสอบทาน/ปรับปรุง และไดรับการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10. การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ (น้ําหนักรอยละ12)  ผูตรวจสอบภายใน 

ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ประกอบดวย 

10.1 การปฏบิัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดยประเด็นในการประเมิน

พิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ : ผูตรวจสอบภายในตระหนักในความรับผิดชอบ 

ในการปฏบิัตงิาน และ มีแนวทางการปฏบิัติหนาที่ที่ชัดเจนที่อธิบายและแสดงใหเห็น

ถึงการปฏิบัตงิานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  มกีระบวนการเปดเผยการกระทํา

ผิดหรือละเลย ที่กอใหเกิดขอผิดพลาด ความไมมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล  

การสูญเสีย หรือทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบตัิตามนโยบาย รวมทั้งมีการ

เสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไปตามความเหมาะสม  มีการพิจารณาและ

บันทึกงานที่จาํเปนตองดาํเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกตอง อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เก่ียวของและ

เช่ือถือไดเพ่ือใชประกอบผลการตรวจสอบ มีการเปดเผยขอเท็จจริงที่มีสาระสําคญั 

หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกิดความเขาใจผดิในรายงานของ 

ผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย
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การบริหารจัดการสารสนเทศการบริหารจัดการสารสนเทศ  

 
 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือผลักดันใหรัฐวิสาหกิจมีแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของรัฐวิสาหกิจ นโยบายของรัฐบาล และกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 
พระราชบญัญตัิวาดวยการกระทําผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน ไดครบถวน 

และเต็มตามศกัยภาพ รวมถึงใหรัฐวิสาหกิจมีการตดิตามการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ 
ที่องคกรไดกําหนดขึ้น และมีการประเมินผลลัพธของการดําเนินงานดังกลาว 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด :  

กําหนดตามหลักเกณฑประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก  

1. การประเมินแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) และ 2.การประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

การประเมินการบริหารการจัดการสารสนเทศ 

1. การพิจารณาแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) (น้ําหนกัรอยละ 10) 

   1.1 การตอบสนองตอความตองการขององคกรและนโยบาย  

 ความสอดคลองกับแผนวิสาหกิจเต็มตามศักยภาพของระบบสารสนเทศ (น้ําหนักรอยละ 3.5) 

 การดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายที่สําคัญ (น้ําหนกัรอยละ 3) 

           - การเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

           - ประชาชน/ผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองตามความตองการ 

           - การจัดตั้งศนูยแลกเปล่ียนขอมูลภาครัฐ 

   1.2 องคประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

 มีการจัดกลุม/ลําดบัความสาํคัญของแผนงาน/โครงการ (น้ําหนักรอยละ 1.5) 

 มี KPI ที่แสดงถึงความสําเร็จและสะทอนผลลัพธที่คาดหวัง (น้ําหนักรอยละ 2) 

หมายเหตุ : กรณีที่รัฐวิสาหกิจไมมีการทบทวนแผนแมบทสารสนเทศ (ถาจาํเปน/เห็นสมควร)  

อยางชัดเจน จะถูกหักคะแนนรอยละ 20 จากคะแนนประเมินผลสุดทาย  (เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เขาระบบ

ประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศตัง้แตป 2547- 2551) 

 

สวนที่ 2 

2. การบริหารการจัดการสารสนเทศ (น้าํหนักรอยละ 90) ประกอบดวยประเด็นพิจารณาดังตอไปนี ้

   2.1 ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

2.1.1 ระบบ MIS / EIS ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริหาร (น้ําหนักรอยละ 4) 

2.1.2 ระบบการเก็บขอมูลเพ่ือชวยในการติดตามหรือวดัผลการดําเนนิงานขององคกร (น้ําหนัก 

รอยละ 3) 

2.1.3 ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกับเปาหมาย (น้ําหนกัรอยละ 3) 

   2.2 ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

2.2.1  ระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการเกบ็ขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  

(น้ําหนักรอยละ 5) 

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน “การบริหารจัดการสารสนเทศ” 
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2.2.2 ระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนรายงานและการวิเคราะหระดับความรุนแรงและประเมินโอกาส

ที่เกิด/ Early Warning System (ระบบเตอืนภัย/แจงใหทราบถึงเหตกุารณหรือ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบรุนแรงตอองคกร) (น้ําหนักรอยละ 5) 

2.2.3 การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี  (IT Governance) ประกอบดวย 

• การมีระบบการดูแลสภาพแวดลอมที่ดี มมีาตรฐาน (IT Security) ของศูนย

คอมพิวเตอรหลัก (น้ําหนักรอยละ 5) 

• การมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองนอกสถานที่ทําการ (Off-site Back up) (น้ําหนัก 

รอยละ 5) 

 

   2.3 ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

2.3.1 การนําระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายในเพื่อสรางความมั่นใจไดวารัฐวิสาหกิจปฏิบัตไิดตามระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคับตางๆ  ตลอดจนความถูกตองของขอมูลดานบัญชีและการเงิน (น้ําหนักรอยละ 6) 

2.3.2 ระบบที่ชวยการควบคมุและการตรวจสอบเพื่อสรางความมั่นใจไดวาระบบสารสนเทศ 

มีความปลอดภัยและขอมูลมีความถูกตอง (Computer Audit) (น้ําหนักรอยละ 4) 

 

  2.4 ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.4.1 ระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลดาน Competency ของบุคลากร 

ทุกตําแหนงที่องคกรตองการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู (Competency Inventory)              

(น้ําหนักรอยละ 5) 

2.4.2 การยกระดับความรูและความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการ

ดานเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 5) 

2.4.3 การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในองคกรใหเขาใจและรองรับระบบสารสนเทศ 

ที่องคกรมีอยู (น้ําหนักรอยละ 5) 

 

   2.5  ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายตางๆ ของรัฐบาล 

2.5.1 การลดข้ันตอนและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

• การลดระยะเวลาในการใหบริการแกผูใชบริการ / อนุมตัิ / อนุญาต ทั้งการใหบริการ

ภายในและภายนอกองคกร (น้ําหนักรอยละ 4) 

• ความสะดวกในการใหบริการของประชาชน / พนักงาน / ผูมีสวนไดเสีย เชน การ

ติดตอกับรัฐวสิาหกิจไดหลายชองทาง หรือ การใหบริการ Online (น้ําหนักรอยละ 2) 

• การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นเพื่อลดความซ้ําซอนของงาน / เอกสารที่ประชาชน

ตองมาตดิตอ (น้ําหนักรอยละ 2) 
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• One Stop Service ทั้งในการใหบริการตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่จุดเดียว และ/หรือ 

การรวมกับหนวยงานอื่นเพือ่ใหบริการรวมกันที่จุดเดียว (น้ําหนักรอยละ 4) 

2.5.2 ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ขอมูลกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกองคกรได 

โดยที่ตางฝายที่มีขอมูลจะตองหารือรวมกันเพื่อ Share ขอมูลในลักษณะของการเขาสูขอมูล

ของหนวยงานอื่น โดยมีระบบรักษาความปลอดภยัทีด่ีเพ่ือปองกันผูทีไ่มมีสิทธิ์ใชขอมูล 

(น้ําหนักรอยละ 4) 

2.5.3 การดําเนินการหรือแผนงานเพื่อสนับสนนุนโยบายตางๆ ที่จําเปนจะตองนําระบบ

สารสนเทศเขามาชวย เชน การปดบัญชีรายไตรมาส เปนตน (น้ําหนกัรอยละ 2) 

 

 

   2.6 ระบบสารสนเทศทีต่อบสนองตอความตองการภายในและภายนอกองคกร 

2.6.1 การนาํระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือลดตนทนุการผลิตหรือตนทุนการใหบริการ (น้ําหนัก 

รอยละ 5) 

2.6.2 การนําระบบเขามาชวยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร (น้ําหนักรอยละ 3.5) 

2.6.3 การนําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning  

Organization) (น้ําหนักรอยละ 5) 

2.6.4 การเปดเผยขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตอยางเหมาะสม (น้ําหนักรอยละ 3.5) 
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กระบวนการใหคะแนนการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 : 

การประเมินแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ตัวคูณ (Multiplier) : 

คํานวณจากระดับคะแนนที่ได

ของสวนที่ 1 

(การประเมินแผนแมบทฯ) 

โดยมีคาระหวาง 

0.2 ถึง 1 เพื่อสะทอนตาม

คุณภาพของแผนแมบทฯ 

สวนที่ 2 : 

การประเมินแตละ

แผนงาน / โครงการ 

/ กิจกรรม 

ตามประเด็นพิจารณา

โดยแบงเปน 2 สวน 

คือ 

1. การดําเนินงาน

ตามแผน 

2. ผลลัพธ 

(Outcome) 

× 

คะแนนการบริหารจัดการ

น้ําหนัก รอยละ 10 น้ําหนัก รอยละ 90
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การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เพ่ือผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจมีพัฒนาการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐานและ     

มีทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง โดยใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเปนกลไกที่จะขบัเคลื่อน       

ใหรัฐวิสาหกิจสามารถใชประโยชนจากทรพัยากรบุคคล และสามารถดําเนนิการตามกลยุทธ

ทางธุรกิจที่กําหนดไว ดังนั้น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองมีความเชื่อมโยงกับแนว

ทางการดาํเนนิการของรัฐวิสาหกิจ และจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆ 

2.  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีนโยบายและกลยทุธดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล             

ซึ่งสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานของรฐัวิสาหกิจ และกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควรจะ

ประกอบดวยนโยบายตางๆ เชน นโยบายดานโครงสรางการบริหาร และโครงสรางองคกร       

ที่สอดรับกับโครงสรางธุรกิจ นโยบาย เก่ียวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

นโยบายดานอตัรากําลัง และการบริหารอัตรากําลัง และอ่ืนๆ 
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วิธีกําหนดคาเกณฑวัด :  

 
กําหนดหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจาก 1. การมีนโยบายและ 

กลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Management: HRM) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Development: HRD) และ 3. การมีโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนุนระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 

หลักเกณฑการประเมิน ประกอบดวย 3 หลักเกณฑ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1.  การมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักรอยละ 20) 

• การจัดทํานโยบายและและกลยุทธของรัฐวิสาหกิจในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                

โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ทั้งกระบวนการการจัดทํา การวเิคราะหปจจัยภายใน/

ภายนอก (SWOT) การจัดทาํแผนที่ทางกลยุทธ (HR Strategy map) ตลอดจนการเชื่อมโยง

นโยบายและกลยุทธดานบรหิารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ            

เชิงปริมาณ (Quantitative) ไดแก การมีนโยบายและกลยทุธดานทรัพยากรบคุคลพืน้ฐานที่มี

เนื้อหาท่ีครบถวนเหมาะสม เชน นโยบายดานโครงสรางการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลติ

หรือประสิทธภิาพของทรัพยากรบคุคล  นโยบายดานอตัรากาํลัง และการบริหารอตัรากําลัง  

และอ่ืนๆ เปนตน ประกอบการพิจารณาการนํานโยบายและกลยุทธดงักลาวไปปฏบิตัิ            

โดยมีกระบวนการเผยแพร กระบวนการตดิตามผลการดําเนนิงานที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 

2.  การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management: HRM) และระบบในการพฒันา  

     ทรัพยากรบุคคล (HR Development: HRD) (นํ้าหนักรอยละ 40) ประกอบดวย  

• ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management: HRM)  

2.1 การสรรหาและการจดัการอัตรากาํลัง (น้ําหนักรอยละ 10) พิจารณาจากโครงสรางงาน

และกลุมของงาน กระบวนการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะหคุณลักษณะ

และความตองการของงาน (Job analysis and Job description) องคประกอบของคํา

บรรยายลักษณะงาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตรากาํลัง และการ

บริหารจัดการอัตรากําลังที่พิจารณาจากอุปสงค อุปทานของอัตรากําลังขององคกร 

(Demand and Supply) การวเิคราะหผลผลิตประสิทธภิาพ (Productivity) การวิเคราะห

กระบวนการทาํงาน (Workflow analysis) หรือการศึกษาเวลาทํางาน (Time and Motion 

study) การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร (Retention) เปนตน 

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมิน “การบริหารทรัพยากรบุคคล” 
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2.2  การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน (น้าํหนักรอยละ 10) พิจารณาจาก

กระบวนการวเิคราะหและการประเมินคางาน (Job Valuation) การมีโครงสราง

ผลตอบแทนทีส่อดคลองกับคางาน และการปฏิบัตติามกฎหมาย หรือขอบังคับ                  

ที่เก่ียวของกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพ                    

ที่เปนธรรมกับพนักงาน เปนตน 

2.3 การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 10) พิจารณาจากการพัฒนา

เครื่องมือประเมินผลการดาํเนินงาน เชน การกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ (Key Performance 

Indicator: KPI) การกําหนดแบบประเมินผลรายบุคคล การนําสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะรายตําแหนง (Competency) มาใชในการประเมินผล เปนตน อีกทั้งพิจารณา

องคกรประกอบของเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน วิธีการประเมินผลการ

ดําเนนิงาน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล การดาํเนินงาน องคกรประกอบของ

เครื่องมือประเมินผลการดาํเนินงาน กระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน และการ          

ใชประโยชนจากการวัดและประเมินผลการดําเนนิงานของพนักงาน เปนตน  

• ระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR  Development: HRD) 

2.4 การพัฒนาทรัพยากรบคุคล (น้าํหนักรอยละ 10) พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตั้งแตการวิเคราะหสมรรถนะหลัก สมรรถนะรายตาํแหนง (Core/Managerial/Functional 

Competency) จนถึง การวางแผนการฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและภาวะการแขงขัน การวิเคราะหความตองการฝกอบรม 

(Training Needs Assessment) การจัดทาํแผนฝกอบรมรายตําแหนง (Training 

Roadmap) สําหรับบุคลากรแตละตําแหนง การจัดทาํการประเมินผลการฝกอบรม            

การพัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path system) การจัดทําแผน             

สืบทอดตําแหนง (Succession plan) และการเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับการวาง

แผนการพัฒนาศักยภาพ เปนตน 

 

3.  การมีโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (นํ้าหนักรอยละ 40) 

พิจารณาในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก  

3.1 ชองทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ กระบวนการสื่อสารกับพนักงาน (น้าํหนักรอยละ 8) 

พิจารณาจาก กระบวนการการสื่อสารและแรงงานสัมพันธภายในองคกร ชองทางการสื่อสาร                 

ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือระบบในการสื่อสารกับพนักงาน และการทบทวน            

ความจําเปนในการปรับปรุงวิธีการสื่อสารและแรงงานสมัพันธ เปนตน  

3.2  หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เก่ียวของ (น้ําหนักรอยละ 8) พิจารณาจากการจัดทํา Code of 

Conduct การกําหนดกฎ ระเบียบ ที่สอดคลอง มีกิจกรรมสงเสริม ชองทางในการรบัฟง            

ขอรองเรียนตางๆ ในกรณีที่มีผูไดรับความไมเปนธรรม การใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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      ในการสนับสนนุระบบตรวจสอบขององคกรเกี่ยวกับความขดัแยงทางผลประโยชน (Conflict 

of Interest: COI) การสงเสริมใหระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล มีธรรมาภบิาล (HR 

Governance) เปนตน 

3.3 ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าํหนักรอยละ 8) พิจารณาจากมีการ

จัดเก็บหรือพัฒนาฐานขอมลูดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบ

สารสนเทศและพัฒนาการของระบบขอมูล และการนาํขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการ

จัดทํารายงานหรือบทวิเคราะห เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารจัดการในระดบัตางๆ                 

เชน ระดับการปฏิบัติงาน (Administrative tasks) ระดับการจัดการภายในองคกร (Internal 

process) ระดบักลยุทธองคกร (Strategic planning) เปนตน 

3.4 ความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดลอม (น้าํหนักรอยละ 6) พิจารณาจากการ                 

ใหสําคญัตอความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององคกรและในภาพยอยระดับ

พนักงาน การจัดทําแผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ทั้งในภาวะปกติ และการ          

จัดทําแผนงานดานความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบตั ิโดยมีการกําหนดผูรับผดิชอบ              

การสรางความตระหนักตลอดจนการจัดใหมีกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจ และมีการ

จัดทํามาตรฐานการปฏิบตัิงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.5 การเพิ่มศักยภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าํหนักรอยละ 10) พิจารณาจาก                      

ความมีประสทิธิภาพ ของฝายทรัพยากรบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของดานทรัพยากรบุคคล 

การดําเนินงานเชิงรุกและการปรับบทบาทของฝายทรัพยากรบุคคลในการเปนหุนสวนกลยุทธ 

(Strategic partner) ของหนวยงานในองคกร  โดยการมีขอมูลแสดงสถานะและปญหาทาง         

ดานทรัพยากรบุคคลของแตละหนวยงาน ประกอบการวิเคราะห ความตองการของแตละ

หนวยงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ แผนงานในการใหคําแนะนําปญหาของแตละ

หนวยงาน การติดตอ/รวมมือและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรเพื่อประโยชนในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล การใชระบบทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือเพ่ือการบรรลุผล              

ทางกลยุทธ เปนตน 
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สําหรับความสมัพันธขององคกรประกอบทั้ง  3 สวนสามารถแสดงไดโดยสรุปดังแผนภาพตอไปนี ้

 

 

 

กระบวนการสอบทาน
กลยทุธและทิศทางแผนธุรกิจ

กระบวนการสอบทานกระบวนการสอบทาน
กลยทุธและทิศทางแผนธุรกิจกลยทุธและทิศทางแผนธุรกิจ

การกําหนดนโยบาย และกลยทุธ
(HR Policy and Strategies)

การกําหนดนโยบายการกําหนดนโยบาย  และกลยทุธและกลยทุธ
(HR Policy and Strategies)(HR Policy and Strategies)

การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล การพัฒนาทรัพยากรบคุคลการพัฒนาทรัพยากรบคุคลการพัฒนาทรัพยากรบคุคล

การสรรหาและ
การจัดการอัตรากําลัง

การสรรหาและการสรรหาและ
การจัดการอัตรากําลังการจัดการอัตรากําลัง

การบริหารผลตอบแทนการบริหารผลตอบแทนการบริหารผลตอบแทน การวัดผลการดําเนินงานการวัดผลการดําเนินงานการวัดผลการดําเนินงาน การฝกอบรมและพัฒนาการฝกอบรมและพัฒนาการฝกอบรมและพัฒนา

• โครงสรางองคกรที่สอดรับกับธุรกิจ
• โครงสรางงาน และระดับของงาน
• มีหลักการกําหนดอัตรากําลังที่เหมาะสมครอบ
คลุมตามระยะของแผนธุรกิจหรือแผน
วิสาหกิจ

• เปาหมาย Productivity หรือ Efficiency

• การวิเคราะห Competency รายตําแหนง
• การจัดทํา Job Description และ Job

Specification รายตําแหนง
• การมีกลยุทธหรือแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการ Outsourcing

• มีระบบการสรรหาที่เช่ือมโยงกับมาตร
ฐานงานและ JS

• มีระบบการโอนยาย โยกยาย หรือเลื่อน
ตําแหนงที่เหมาะสม

• มีระบบ Succession Planning สําหรับ
Internal Recruitment

• มีหลักเกณฑของการประเมินคางาน
(Job Valuation Principles)

• การมีหลักเกณฑการกําหนดผลตอบ
แทนที่สัมพันธกับคางาน

• การมีกลยุทธดานการบริหารผลตอบ
แทนที่สามารถแขงขันไดทั้งในสวน
ของ Financial และ Non-financial

• การมีหลักการปรับผลตอบแทนตามผล
การดําเนินงาน

• การกําหนด Job Standard ที่สอดคลอง
กับ JD และ JS

• การกําหนด KPI ของบุคลากร ที่สอด
คลองกับหนวยงานและองคกร

• มีระบบวัดประเมินผลการดําเนินงาน
ที่เปนที่ยอมรับและสอดคลองกับงาน
และใชเปนพ้ืนฐานในการใหผลตอบ
แทน

• การประเมิน Competency Gap ของ
บุคลากรแตละตําแหนง

• มีการจัดทํา Career Development Plan
• การมี Training Roadmap สําหรับแต
ละตําแหนงและสายความกาวหนา
ทางวิชาชีพซ่ึงครอบคลุมทั้ง
Technical และ Managerial
Competency

• การสงเสริมวัฒนธรรมของการ
Coaching หรือ OJT โดยหัวหนางาน

• มีการกําหนด Values ขององคกรที่
สนับสนุนกลยุทธองคกร และแนวทางการ
เช่ือมโยงกับ HR Function

• มีการวิเคราะหและกําหนด Core
Competency ที่เช่ือมโยงกับ Values

ระบบโครงสรางพื้นฐานในการสนับสนุนการะบบโครงสรางพื้นฐานในการสนับสนุนการรบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคลบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล

การส่ือสารและพนักงานสัมพนัธการส่ือสารและพนักงานสัมพนัธการส่ือสารและพนักงานสัมพนัธ ระบบจรรยาบรรณและ
Governance

ระบบจรรยาบรรณและระบบจรรยาบรรณและ
GovernanceGovernance

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(HRIS)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(HRIS)(HRIS)

• การมีชองทางสื่อสารสําหรับพนักงาน
และการมีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ

• มีการสื่อสารเกี่ยวกับ Values และกลยุทธ
ขององคกร

• มีการทําความเขาใจและใหความรูเกี่ยว
กับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

• มีการจัดทําการสํารวจความคิดเห็น
พนักงาน

• การมีฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีความทัน
สมัย และใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสิน
ใจในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

• มีการกําหนด Code of Conduct หรือ
มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงาน
และผูบริหารขององคกร

• มีกฎระเบียบในการบริหารงานบุคคล
ที่สอดคลองกับ Code of Conduct
และเอื้อตอการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสามารถ
บังคับใชใหคุณหรือใหโทษแก
พนักงาน

ความปลอดภัย
และสุขอนามัยพนักงาน

ความปลอดภัยความปลอดภัย
และสุขและสุขอนามัยอนามัยพนักงานพนักงาน

• มีกฎระเบียบที่กํากับเร่ืองความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน

• มีหนวยงานหรือสวนงานที่ดูแลเรื่อง
สภาพแวดลอมการทํางาน

บทบาทของฝ ายบริหารทรัพยากรบคุคลบทบาทของบทบาทของฝ ายฝายบริหารทรัพยากรบคุคลบริหารทรัพยากรบคุคล

• การสนับสนุนฝ ายและสํานักงานตางๆ ภายในองคกรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการจัดทําเคร่ืองมือ แบบฟอรมตางๆ ที่จําเปนสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ใหคําแนะนํา และใหการสนับสนุนเคร่ืองมือในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหองคกรบรรลุผลทางกลยุทธ

ฟงกชันหลักดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลฟงกชันหลักดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
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ที่ปรึกษา 
 นายอารีพงศ ภูชอุม   ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 นางจินดา เทพพัตรา  ท่ีปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 

ประธานคณะผูจัดทํา 
นางศิริพร   พงศเจริญเกียรติ  ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 

คณะผูจัดทํา 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

นางวชิรญา   เพ่ิมภูศรี   นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับชํานาญการพิเศษ 

นายจิรศักดิ์   วิชัยกุล   นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับชํานาญการ 
นายชวเจต   สุนทรวิทย  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับชํานาญการ 
นางสาววรกมล   บุญสวน   นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ 
นายจริยวัตร   เจริญชาง   นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ 
นางสาวโชตนา   โรจนเลิศจรรยา  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ 
นางสาวนุสรา   นาคคํา   นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ 
นางสาวอุษา   วงศสอนธรรม  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ 
นางสาวนนทอุมา  สืบวงศแพทย  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 

 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
นายไวฑูรย โภคาชัยพัฒน  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นายธวัช  ฌานวังศะ  ผูจัดการสวนอาวุโส ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นางพรพิมล วานิชยาภรณ  ผูจัดการสวนอาวุโส ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นางสาวกุลสุดา ภัทราพรนันท  ผูจัดการสวนอาวุโส ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นายณรงค สวรรคโพธ์ิพันธุ  ผูจัดการสวน ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นางสาวดุสิดา แดงทองดี  ผูจัดการสวน ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
นายจตุพิธ ทองประสิทธ์ิ  รองผูจัดการสวน ฝายประเมินผลการดําเนินงาน 
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