
 
 
 

แบบสอบถาม   
เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปีบัญชี 2561 

(ด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  
 

ส าหรับ 
รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………. 

ผู้ประสานงาน.............................................................................................. เบอร์ติดต่อ..................................... 
E-Mail:....................................................................................... 

 
 

     ค าชี้แจง 
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปีบัญชี 2561 จะพิจารณาจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจส าหรับปีบัญชี 2560 
2. ในการพิจารณาการด าเนินงานจะพิจารณาหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้  
3. ส าหรับเอกสาร ประกอบการตอบแบบสอบถาม หลักฐานสนับสนุน และข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอ้างอิง กรุณาน าส่ง

โดยจัดเรียงเอกสารให้สอดคล้องตามเลขท่ีเอกสารที่ระบุ   
4. รัฐวิสาหกิจ ไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารอ้างอิงหลายชุดในกรณีที่เอกสาร 1 ชุด สามารถตอบประเด็นค าถามได้หลายหัวข้อ

ขอให้รัฐวิสาหกิจจัดส่งเอกสารเพียงชุดเดียว โดยระบุ เอกสารประกอบล าดับที่อ้างถึงก่อนเป็นหลัก 

ทั้งน้ีขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมในรูปแบบ CD หรือ DVD และแบบสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น          
ในรูปแบบของ Microsoft Word (ถ้ามี) 

กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561  
 ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

                       เลขท่ี ๓๑๐ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
                       ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 10400 
 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น 

 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ :  
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

นายทายาท ชมเชย  โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3117 E-mail: tayat_c@sepo.go.th 
นางสาวปนิตา ปฐมมาณิศ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3147 E-mail: panita_p@sepo.go.th 
นายธนรัตน์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3149 E-mail: thanarat_r@sepo.go.th 
นายวิวัฒน์ แพ่งโยธา  โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3117 E-mail: wiwat_p@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
นายอมเรศ ศุภรัตนากุล  โทรศัพท์ 089-491-1017 E-mail: amareat@tris.co.th 
นางสาวสายรุ้ง เลิศบณัฑรกุล โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8228 หรือ 09-2253-3719 

 E-mail: sairung@tris.co.th 
นางสาวรัชนี เวียงกระโทก  โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8210 หรือ 08-9924-4537 

 E-mail: ratchanee@tris.co.th 
 

สามารถ Download แบบสอบถามได้ตาม QR Code : หรือ Download แบบรายงานประกอบการพิจารณา 
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2561 ได้ที่ www.sepo.go.th

mailto:ratchanee@tris.co.th
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ชื่อประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ:  
ปัจจุบัน ชื่อ: .................................................................. ......... 
ด ารงต าแหน่งเมื่อ: ……………….……….ถึงปัจจุบัน 
กรณีมีการปรับเปลี่ยน 
ปีบัญชี 2560 ชื่อ: ............................................................... .......... 
ด ารงต าแหน่งเมื่อ: …………………….ถึง............................ 
 

ชื่อผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ:  
ปัจจุบัน ชื่อ: ................................................................. .......... 
ด ารงต าแหน่งเมื่อ: ……………….……….ถึงปัจจุบัน (ไม่นับรักษาการ) 
กรณีมีการปรับเปลี่ยน 
ปีบัญชี 2560 ชื่อ: ............................................................... ..........  
ด ารงต าแหน่งเมื่อ: …………………….ถึง............................ (ไม่นับรักษาการ) 

 
ค าชี้แจง                                             
 

1. ขอเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
1) หน้าแรกของรายงานประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้งในปีบัญชี 2560 
2) วาระประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่พิจารณาเห็นชอบแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีบัญชี 2561 
3) วาระประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่พิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2560           

ของระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) วาระประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีบัญชี 2560 ของผู้บริหาร
สูงสุดหรือ CEO ขององค์กร 

5) วาระการประชุมการพิจารณาผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปีบัญชี 2560 
6) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
7) แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปีบัญชี 2560 
8) นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
9) แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระยะยาว และประจ าปีบัญชี 2560 
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บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก รส. ดังนี้ 
 

เกณฑ์ประเมินส่วนที่ 1 : บทบาท การปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 : บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 

1.1 การก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ าปี  และแผนการด าเนินงานระยะยาวหรือ            
แผนวิสาหกิจเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน โดยพิจารณา 2 ส่วน ได้แก่  

 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐาน 
ท่ีใช้อ้างอิง 

วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
ขององค์กร 

  

1) แผนวิสาหกิจหรือแผนระยะยาว ฉบับท่ี....................... 
     (พ.ศ..............-.................) (ฉบับท่ีเริ่มใช้ส าหรับปีบัญชี 2561) 

  

 วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ  
 หรือแผนระยะยาว (ฉบับท่ีเริ่มใช้ส าหรับปีบัญชี 2561) 

ระบุวันท่ีเห็นชอบ 
..................................... 

 

2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
    วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
      ประจ าปี 2561 

 
 มี           ไม่มี 

ครั้งท่ีประชุมอนุมัติ ............ วาระ
ท่ี ............ 

ระบุวันท่ีเห็นชอบ 
..................................... 

 
   มี        ไม่มี 

(ตามเอกสารแนบท่ี........)  

    วันท่ีคณะกรรมการมีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือ  
      เป้าหมายประจ าปี ในระหว่างปี 2560 

 มี           ไม่มี 
ครั้งท่ีประชุมอนุมัติ ............ วาระ

ท่ี ............ 
ระบุวันท่ีเห็นชอบ 

..................................... 

 
   มี        ไม่มี 

(ตามเอกสารแนบท่ี........)  

 

1.2 การจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง             
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐาน 
ท่ีใช้อ้างอิง 

1. ระบบการควบคุมภายใน   
-  คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณา 

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี 2560 
 

 มี            ไม่มี 
ผู้อนุมัติแผน ............................

ระบุวันท่ีอนุมัติ 
..................................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

2. ระบบการตรวจสอบภายใน   
-  คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณา 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 
 

 มี            ไม่มี 
ผู้อนุมัติแผน ............................

ระบุวันท่ีอนุมัติ 
..................................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 3 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐาน 
ท่ีใช้อ้างอิง 

3. ระบบการบริหารความเสี่ยง   
    -  คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง 
      ประจ าปี 2560 
 

 มี            ไม่มี 
ผู้อนุมัติแผน ............................

ระบุวันท่ีอนุมัติ 
..................................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

4. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ   

-  คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณา 
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปี 2560 

 
 

 มี            ไม่มี 
ผู้อนุมัติแผน ............................

ระบุวันท่ีอนุมัติ 
..................................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   

-  คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณา 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2560 

 

 มี            ไม่มี 
ผู้อนุมัติแผน ............................

ระบุวันท่ีอนุมัติ 
..................................... 

 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

 

1.3 บทบาทของคณะกรรมการในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ โดยจัดให้มี
ระบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร 

 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด   

-  คณะกรรมการได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เป้าหมายการประเมินผล และหลักเกณฑ์การน าผล          
การประเมินมาเชื่อมโยงกับการก าหนดค่าตอบแทนหรือ
แรงจูงใจท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมกับผู้บริหารสูงสุดไว้
ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่ 

 

            มี        ไม่มี 
โปรดระบุครั้งท่ีคณะกรรมการอนุมัติ
การก าหนดหลักเกณฑ์ 
.......................................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
(เช่น รายละเอียดหลักเกณฑ์
การประเมินผลงานผูบ้ริหาร
สูงสุด และหลักเกณฑ์การน า
ผลการประเมินมาเชื่อมโยง
กับการก าหนดค่าตอบแทน
หรือแรงจูงใจ)  

- ความถี่ของคณะกรรมการในการติดตามประเมินผล 
 

            มี        ไม่มี 
จ านวนครั้งท่ีมีการน าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อติดตาม 
ผลการด าเนินงาน ........................... 
ในการประชุมครั้งท่ี ........................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

-  คณะกรรมการได้มีการทบทวนหรือ 
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 

            มี        ไม่มี 
โดยคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ............... 
ในการประชุมครั้งท่ี ........................... 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
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ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง 

-  ผู้บริหารหรือคณะกรรมการได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมายการประเมินผล และหลักเกณฑ์
การน าผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม            
กับผู้บริหารระดับสูงไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่ 

 

            มี        ไม่มี 
 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
(เช่น รายละเอียดหลักเกณฑ์
การประเมินผลงานผู้บริหาร
ระดับสูง และหลักเกณฑ์ 
การน าผลการประเมินมา
เชื่อมโยงกับการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ)  

- ความถี่ของผู้บริหารหรือคณะกรรมการในการติดตาม
ประเมินผล 

 

            มี        ไม่มี 
จ านวนครั้งท่ีมีการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน ................  

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

-  ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการได้มีการทบทวนหรือ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงหรือไม่ 

            มี        ไม่มี 
 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 

 

1.4 การประชุมคณะกรรมการควรก าหนดการประชุมและวาระประชุมไว้ล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
หรือตามความเหมาะสมและมีการจัดกลไกส าหรับวาระที่มีความซับซ้อน เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณา และ
ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอและได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในเวลาที่สมควร 
โดยเฉพาะวาระเรื่องที่ส าคัญต้องมีหลักฐานแสดงว่า คณะกรรมการมีเวลาในการศึกษาเอกสารนั้นอย่างเพียงพอ 
ทั้งนี้ กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและมีส่วนร่วมในการประชุม 
 

1.4.1 การจัดการประชุมของคณะกรรมการ 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 รัฐวิสาหกิจได้มีก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ 

ไว้ล่วงหน้าและสม่ าเสมอท้ังปีหรือไม่ 
 มี              ไม่มี 

 
   มี        ไม่มี 

(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 จ านวนครั้งท่ีมีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
 

ระบุจ านวนครั้ง .................... 
 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 

 

1.4.2 วาระการประชุมและการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
  จ านวนวันท่ีส่งวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม 

(กรณีท่ีมีการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ระบุวันท่ีจัดส่งเพิ่มเติม
ให้ชัดเจนด้วย) 

จ านวนวันเฉลี่ย .......... วัน* 
ท่ีส่งวาระการประชุม 

และเอกสารก่อนการประชุม 

   มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
 

 จ านวนครั้งการประชุมท่ีมีวาระเพื่อพิจารณาท่ีมิได้แจ้งไว้ล่วงหน้า 
(คือ การถอน หรือ การเพิ่มวาระ หรือ วาระจร หรือ             
วาระเวียน หรือ สัตยาบันย้อนหลัง นอกเหนือจากวาระ         
การประชุมท่ีแจ้งกรรมการไว้ล่วงหน้า) 

- โดยไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
- โดยมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

 
 
 
 

ระบุจ านวนครั้ง................... 
ระบุจ านวนครั้ง................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี.........) 
(ระบุครั้งท่ีของการประชุม

คณะกรรมการ) 
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1.5 การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการเติบโต           
อย่างมั่นคงและยั่งยืน   

 

1.5.1  การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี   . 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน Compliance  

มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร 

 มี              ไม่มี 
 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

 
 การจัดให้มีการเผยแพร่อ านาจ หน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ด้าน Compliance แก่พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง 

 มี              ไม่มี 
โปรดระบุวิธีการเผยแพร่

..................... 
 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

 

 การอนมุัตินโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน                 
ด้านการก ากับดูแลท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2560 

 

 มี              ไม่มี 
อนุมัติโดยคณะกรรมการ/           

คณะอนุกรรมการ................ 
ระบุครั้งท่ีประชุมอนุมัติแผนงาน 

................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

 

 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน
การส่งเสริมการก ากับดูแลท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 

 

 มี              ไม่มี 
ระบุกิจกรรมการมีส่วนร่วม  

................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

 
 

1.5.2 การส่งเสริมให้องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)     
1.5.2.1 การก าหนดแผนการด าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ าปี และแผนการด าเนินงานระยะยาวหรือ  

แผนวิสาหกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 แผนการด าเนินงานระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจ 
    ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

- การอนุมัติหรือการทบทวนแผนวิสาหกิจหรือ 
  แผนระยะยาว (ฉบับท่ีเริ่มใช้ในปี 2560) 
- วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ  
  หรือแผนระยะยาว 

 
 มี              ไม่มี 

อนุมัติโดยคณะกรรมการ/คณะ
อนุกรรมการ................ 

ระบุครั้งท่ีประชุมอนุมัติแผนงาน 
................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

(เช่น รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการท่ีมีการ

พิจารณาเห็นชอบ/ทบทวน
แผนงาน) 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
   - วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปี 2560 

 
 มี              ไม่มี 

อนุมัติโดยคณะกรรมการ/คณะ
อนุกรรมการ................ 

ระบุครั้งท่ีประชุมอนุมัติแผนงาน 
................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

(เช่น รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการท่ีมีการ

พิจารณาเห็นชอบ/ทบทวน
แผนงาน) 

 

1.5.2.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป  
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

บุคคลภายนอกในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของรัฐวิสาหกิจ ในกระบวนการต่างๆ  

 

 มี              ไม่มี 
ระบุกิจกรรม/รูปแบบ 

การมีส่วนร่วม  
................... 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 
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1.5.2.3 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้านการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ

ท่ีก ากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีการติดตาม
ผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของรัฐวิสาหกิจ
อย่างน้อยรายไตรมาส 

 มี            ไม่มี 
ระบุจ านวนครั้งท่ีมีการน าเสนอ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
................ 

ระบุจ านวนครั้งท่ีมีการน าเสนอ
คณะอนุกรรมการหรือ

คณะกรรมการท่ีก ากับดูแล 
ด้านการแสดงความรับผิดชอบ         

ต่อสังคม 
................ 

 

 มี        ไม่มี 
(ตามเอกสารแนบท่ี........) 

 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2:   การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-Assessment) เพ่ือหาประเด็นส าคัญที่กรรมการควรจะปรับปรุงแก้ไข 
และน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขประเด็นส าคัญเหล่านั้น ดังนั้นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการควรจะ
สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหา อุปสรรค ข้อสั ง เกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ข องคณะกรรมการ                    
ซึ่งการประเมินจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของการประเมินตนเองที่ระบุไว้อย่างชัดเจน             
การด าเนินการจริง และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้  
 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการน าผลประเมินตนเองของคณะกรรมการไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นย่อยท่ีใช้พิจารณา การด าเนินงานปีบัญชี 2560 เอกสาร/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง 
 คณะกรรมการมีการประเมินผลตนเองประจ าปี 2560 
   กี่ครั้งในรอบปีบัญชี 2560 

 

 มี              ไม่มี 
ระบุจ านวนครั้ง ....................... 

 

   มี        ไม่มี 
(เอกสารแนบท่ี ................) 

รัฐวิสาหกิจมีการน าผลประเมินตนเองของคณะกรรมการ         
  แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือไม่ 
 

 

 มี              ไม่มี 
ระบุครั้งท่ีประชุมเพื่อแจ้งผลกร
ประเมินตนเองแก่คณะกรรมการ 
...................................................... 

 

   มี        ไม่มี 
(เอกสารแนบท่ี ................) 

 

 
 
  


