ตารางการประชุมคณะกรรมการกากับ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่

วัน / เดือน / ปี

เวลา

ครั้งที่ 9/2563

พุ ธ 11 พฤศจิกายน 2563

15.00 – 18.00

ครั้งที่ 10/2563

พุ ธ 9 ธันวาคม 2563

15.00 – 18.00*

ครั้งที่ 1/2564

พุ ธ 13 มกราคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 2/2564

พุ ธ 10 กุมภาพั นธ์ 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 3/2564

พุ ธ 10 มีนาคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 4/2564

พุ ธ 7 เมษายน 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 5/2564

พุ ธ 12 พฤษภาคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 6/2564

พุ ธ 9 มิถุนายน 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 7/2564

พุ ธ 7 กรกฎาคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 8/2564

พุ ธ 11 สิงหาคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 9/2564

พุ ธ 8 กันยายน 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 10/2564

พุ ธ 6 ตุลาคม 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 11/2564

พุ ธ 10 พฤศจิกายน 2564

16.00 – 19.00

ครั้งที่ 12/2564

พุ ธ 8 ธันวาคม 2564

15.00 – 18.00*

* เชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารค่า (ปีใหม่) ต่อ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น.

#update 02/11/2020

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.เฉพาะ
(องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพั ฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน)
จานวน

และกาหนดการประชุมคณะกรรมการกากับ สพธอ.

วันที่

No.
1

รายการ

เงื่ อนไข

หลั กฐาน

หมายเหตุ

ผู้ รับผิดชอบ

วาระเรื่อง

นาเสนอ
คกก.กากับ

5

4

8

2

4

5

3

4

6

4

6

4

11 พ.ย. 63

9 ธ.ค. 63

13 ม.ค. 64

10 ก.พ. 64

10 มี.ค. 64

7 เม.ย. 64

12 พ.ค. 64

9 มิ.ย. 64

7 ก.ค. 64

11 ส.ค. 64

8 ก.ย. 64

6 ต.ค. 64

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

10/2563

11/2563

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

6/2564

7/2564

8/2564

9/2564

10/2564

การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดาเนินงานของ

1) แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร 5 ปี

• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน

• แผนปฏิบัติการ 5 ปี

องค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและนโยบายการ

(ถ้ามีการทบทวน) และ

งาน Policy

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจาปื

• ส.พัฒนาองค์กร/

• แผนปฏิบัติการประจาปี

2) เอกสาร์ประกอบ/

ส่วนงาน Budget

ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา
แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 -

/

(แผนปี
65) เข้า

1 ครั้ง/ปี

BoD
(ผ่านอนุฯ

e-File สาเนารายงาน

ยุทธก่อน)

2565) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุม

2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการองค์การ

1.2 คณะกรรมการกากับให้การจัดทาแผนมีคุณภาพโดย

พิจารณาในเรื่องที่

สิ่งต้อง

ให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา

เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ

ดาเนินการ

มหาชนที่มวี าระการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ตามข้อ 1.1

โดยแผนต่ าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต

• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน
งาน Policy
• ส.พัฒนาองค์กร/
ส่วนงาน Budget, PM

และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
1.3 คณะกรรมการกากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

สิง
่ ต้อง

จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการ

ดาเนินการ

สื่อสารทาความเข้ าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผน

ตามข้อ 1.1

ปฏิบัติงาน ทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน

• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน
งาน Policy
• ส.พัฒนาองค์กร/

Workshop

สื่อสารให้

ร่วมกับ

พนักงาน

พนักงาน

ส่วนงาน Budget,PM

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ
มหาชน
1.4 คณะกรรมการกากับให้มีการติดตามและมีระบบ
รายงานเปรียบเทียบผลสาเร็จของงานกับเป้าหมาย

• ผลการดาเนินงาน

งาน Policy

(เป้าหมาย 3 หลัก 3 รอง)

• ส.พัฒนาองค์กร/

ของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม

2

• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน

/
รายไตรมาส

ส่วนงาน Budget,PM

(3M/3S)

(3M/3S)

(3M/3S)

เข้า BoD

เข้า BoD (ผ่านอนุฯ

เข้า BoD

เข้า BoD

(ผ่านอนุ ฯ

ยุทธก่อน)

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

(3M/3S)

การบริหารทางการเงิ น
2.1 คณะกรรมการกากับให้บริหารการเงินอย่างมี

• การรายงานผลการปฏิบต
ั ง
ิ านต้องวิคราะห์ผล

1) เอกสารประกอบ/

ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ

การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปญ
ั หา

e-File สาเนารายงาน

อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และการสรุป

การประชุม

ประเด็นที่ได้มก
ี ารดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการองค์การ

นามาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน

สิ่งต้อง
ดาเนินการ

• ส.บริหารกลาง/
ส่วนงาน Finance

ตามข้อ 2.1

มหาชนที่มวี าระการ

สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อ

พิจารณาในเรื่องที่

ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

เกี่ยวข้องคาสั่งหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้ านการเงิน โดยรายงานระบุปัญหา

• ส.บริหารกลาง/

• รายงานผลการปฏิบัติงาน

ส่วนงาน Finance

ด้านการเงิน

อุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ

/
รายไตรมาส

เข้า BoD (ผ่านอนุ

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

ฯ ยุทธก่อน)

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

ข้อเสนอแนะเพื่ อแก้ไข รวมทั้งกากับให้มีการติดตาม
การดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะ

3

การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 คณะกรรมการกากับให้ฝ่ายบริหารจัดทาระเบียบ

• หากมีผู้ครองตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจาก

1) เอกสารประกอบ/

ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ

ผู้อานวยการ 2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงานให้

e-File สาเนารายงาน

ครบถ้วน หากไม่มผ
ี ู้ครองตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การประชุม

รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับไม่ตอ
้ งประเมิน

คณะกรรมการองค์กร

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกาหนดให้มีการ
พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

สิ่งต้อง
ดาเนินการ
ตามข้อ 3.2

• ส.กฎหมาย
• ส.ผู้อานวยการ/
ส่วนงาน HR

มหาชนที่มวี าระการ
พิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ

3.2 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนจัดทาแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดทา

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2) สาเนาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะ

• ส.ผู้อานวยการ/

• แผนบริหารทรัพยากร

ส่วนงาน HR

บุคคล (ระยะยาว)

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยาว และจัดทา

• แผนปฏิบัติการด้านการ

ประจาปีพร้อมรายงานผลการดาเนินงานด้านการ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิ จารณาและให้
ข้อเสนอแนะ

บริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปี
3) หลักเกณฑ์การ
ประเมินผู้อานวยการ
องค์การมหาชน และ
ผู้บริหารระดับสูง
4) โครงสร้างตาแหน่ง/
โครงสร้างเงินเดือน
(ขั้นต่า-ขั้นสูง)

ประจาปี
• รายงานผล

/
แผนต้นปี /
ผลรายไตรมาส

(แผน) เข้า

(ผล) เข้า BoD

(ผล) เข้า

(ผล) เข้า

BoD

(ผ่านอนุฯ HR ก่อน)

BoD

BoD

(ผ่านอนุ ฯ

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

HR ก่อน)

HR ก่อน)

HR ก่อน)

2) สาเนาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระยะ
ยาว และจัดทา

วันที่

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านการ

No.

รายการ

เงื่ อนไข

บริหารทรัพยากร

หลั กฐาน

บุคคลประจาปี

หมายเหตุ

ผู้ รับผิดชอบ

วาระเรื่อง

3) หลักเกณฑ์การ

3.3 คณะกรรมการกากับและพิ จารณาการประเมินผล

ประเมินผู้อานวยการ

• ส.ผู้อานวยการ/

ผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเป็นระบบ มีการ

องค์การมหาชน และ

ส่วนงาน HR

• การประเมินผล ผอ.สพธอ.

13 ม.ค. 64

10 ก.พ. 64

10 มี.ค. 64

7 เม.ย. 64

12 พ.ค. 64

9 มิ.ย. 64

7 ก.ค. 64

11 ส.ค. 64

8 ก.ย. 64

6 ต.ค. 64

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

10/2563

11/2563

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

6/2564

7/2564

8/2564

9/2564

10/2564

/
ผลปลายปี

4) โครงสร้างตาแหน่ง/

เป้าหมาย น้า หนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม มีความ

คกก.กากับ

9 ธ.ค. 63

เกณฑ์ตน
้ ปี /

ผู้บริหารระดับสูง

กาหนดหลั กเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกาหนด

นาเสนอ

11 พ.ย. 63

โครงสร้างเงินเดือน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมาย

• (ผล

• (ผลประเมินรอบ

(ผลประเมิน

(ผล

ประเมิน

6 เดือน) เข้า BoD

ปี 64)

ประเมิน) ปี

รอบ 6

• (เกณฑ์ ปี 64)

เข้าอนุฯ HR

64 เข้า

เดือน) เข้า

เข้า BoD

BoD

อนุฯ HR

(ขั้นต่า-ขั้นสูง)

• (เกณฑ์ ปี

ระดับองค์กร

64) เข้า
อนุฯ HR

3.4 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีระบบ

• ส.ผู้อานวยการ/

• การประเมินผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และมี

ส่วนงาน HR

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และ

การนาผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อน

/

ผู้บริหาร

ตาแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน

4

(ปี 63)

(ปี 64)

เข้า BoD

เข้า BoD

(ผ่านอนุ ฯ

(ผ่านอนุฯ

HR ก่อน)

HR ก่อน)

การควบคุมภายใน
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

• รายงานการควบคุมภายในมีความครอบคลุมตาม

1) เอกสารประกอบ/

1) คณะกรรมการกากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการ

ภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีประเด็น

e-File สาเนารายงาน

ครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่

การประชุม

กระทรวงการคสังกาหนด

คณะกรรมการองค์การ

• รายานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนื้หา

มหาชนที่มวี าระการ

จัดทาแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลัก

ครอบคลุมถึง ผลการปฏิบต
ั ง
ิ านเทียบกับแผนการ

พิจารณาในเรื่อง

ขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข

ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การปฏิบต
ั ง
ิ านไม่

ที่เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมที่สาคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ

2) สาเนาแผนและ

ควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ ที่สาคัญโอกาสที่จะ

รายงานผลการควบคุม

เกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นตัน

ภายใน การบริหารความ

• เนื้อหาของแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม

เสี่ยง และการ

ควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
กาหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ

รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

2) มีการพิ จารณาแผนและรายงานผลการควบคุม

3 ประเด็น คือ การกาหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการ
เสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น

กระบวนการสื่อสารทาความเข้ าใจ การดาเนินงาน

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล

องค์กร

ดาเนินการ

• ส.พัฒนาองค์กร/
ส่วนงาน Risk

ตามข้อ 4.1
(2)

ตรวจสอบภายใน

วิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความ

ภายใน และการบริหารความเสี่ยง และกากับให้มี
เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้ง

สิ่งทีต้อง

• ส.พัฒนาองค์กร/

• แผนและรายงานผลการ

ส่วนงาน Risk

ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง

กระบวนการทางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

/
แผนต้นปี /
ผลรายไตรมาส

(Q1/64) เข้า BoD

(Q2/64)

(Q3/64)

(Q4/64)

(ผ่าน คกก.

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

ตรวจสอบ ก่อน)

(ผ่าน คกก.

(ผ่าน คกก.

(ผ่าน คกก.

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ก่อน)

ก่อน)

ก่อน)

และแผนบริหารความเสี่ยง

4.2 การตรวจสอบภายใน

สิ่งทีต้อง

1) คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่

ดาเนินการ

รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบ

ตามข้อ 4.2

ภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ

(2)

• ส.ตรวจสอบภายใน

สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการ
ดาเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการ
มอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการมีการพิ จารณาแผนและรายงานผล

• ส.ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน รวมทั้งกากับให้มีการจัดทาแผน

• แผนและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน

และรายงานฯ มีความครอบคลุมตามหัวข้อที่กาหนด

/
แผนต้นปี /
ผลรายไตรมาส

ตลอดจนกากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินการแก้ไข ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

(Q4/63)

(Q1/64) เข้า BoD

(Q2/64)

(Q3/64)

(Q4/64)

เข้า BoD

(ผ่าน คกก.

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

(ผ่าน คกก.

ตรวจสอบ ก่อน)

(ผ่าน คกก.

(ผ่าน คกก.

(ผ่าน คกก.

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ก่อน)

ก่อน)

ก่อน)

ก่อน)

(ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน
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การบริหารทั่วไป
5.1 การบริหารจัดการความรู้

1) เอกสารประกอบ/

1) คณะกรรมการกากับให้มีการจัดการความรู้ให้กับ

e-File สาเนารายงาน

กรรมการ เช่น การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชน

การประชุม
คณะกรรมการองค์การ

++ หา
หลักสูตรและ
ไปศึกษาดู

มหาชนที่มวี าระการ

งานตาม

อย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการปรับปรุง

พิจารณาในเรื่อง

หน่วยงาน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่อง

ที่เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ

ต่างๆ

ทางการจัดประชุม หรือผ่านช่ องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกากับดูแล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2) สาเนารายงาน
ประจาปีที่เกี่ยวข้อง
3) ภาพแสดงถึงช่อง
ทางการสื่อสารการ
จัดการความรู้ตา่ ง ๆ
และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
4) สาเนาแผนปฏิบต
ั ิ
การดิจิทล
ั ระยะ 3-5 ปี
และแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

• ส.ผู้อานวยการ/
ส่วนงาน เลขา BoD

• Update trend

/
รายเดือน

(Update

(Update

(Update trend)

(Update trend)

(Update trend)

(Update

(Update

(Update

(Update

(Update

(Update

trend)

trend)

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

trend)

trend)

trend)

trend)

trend)

trend)

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

พิจารณาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ

วันที่

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2) สาเนารายงาน

No.

รายการ

เงื่ อนไข

ประจหลั
าปีทก
ี่เกีฐาน
่ยวข้อง

หมายเหตุ

ผู้ รับผิดชอบ

วาระเรื่อง

3) ภาพแสดงถึงช่อง
ทางการสื่อสารการ

2) คณะกรรมการกากับให้มีกระบวนการจัดการความรู้

จัดการความรู้ตา่ ง ๆ

ขององค์กร ที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ

และการเปิดเผยข้อมูล

ความรู้ที่สาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

• ส.พัฒนาองค์กร/
ส่วนงาน KM

• กระบวนการและผลการ
จัดการความรู้ขององค์กร

นาเสนอ
คกก.กากับ

11 พ.ย. 63

9 ธ.ค. 63

13 ม.ค. 64

10 ก.พ. 64

10 มี.ค. 64

7 เม.ย. 64

12 พ.ค. 64

9 มิ.ย. 64

7 ก.ค. 64

11 ส.ค. 64

8 ก.ย. 64

6 ต.ค. 64

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

10/2563

11/2563

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

6/2564

7/2564

8/2564

9/2564

10/2564

/

(กระบวนการ KM)

(ผล KM)

เข้า BoD

เข้า BoD

ข่าวสารผ่านเว็บไซต์

ตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และมีการ

4) สาเนาแผนปฏิบต
ั ิ

สื่อสาร ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยน

การดิจิทล
ั ระยะ 3-5 ปี
และแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

เรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่อง

ดิจิทล
ั ประจาปื

ทางการสื่อสารต่าง ๆ
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

• ส.สื่อสารองค์กร

รายงาน

รายงานประจาปี 63

คณะกรรมการกากับให้มีการเปิดเผยข้ อมูลข่าวสาร

• ส.สารสนเทศ

ประจาปี

(รูปเล่มแจก)

63

และแสดงความโปร่งใสในการดาเนินกิจการใน

(File

รายงานประจาปี และในเว็บไซต์ โดยมีหัวข้อที่ควร

ข้อมูล)

เปิดเผยเป็นไปตามมติ ครม. วันที่ 28 พฤษภาคม
2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดู แลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย
5.3 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

• ส.สารสนเทศ / CIO

• แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ

คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการจัดทา

3-5 ปี

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการ

• แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ดิจิทัลประจาปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิ จารณาและ

ประจาปี

กากับให้มีการติดตามการดาเนินงานตามแผน และมี

• รายงานผล

/
แผนต้นปี /

(แผน) เข้า BoD

(ผล) เข้า

(ผ่านอนุ ฯ ยุทธก่อน)

BoD
(ผ่านอนุฯ

ผลปลายปี

ยุทธก่อน)

การรายงานผลให้คณะกรรมการพิ จารณาให้
ข้อเสนอแนะ
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การคานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน
6.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการ

• องค์การมหาชนจัดหาองค์กรผู้ประเมินจาก

1) เอกสารประกบ/

• ส.พัฒนาดิจทัล

• การสารวจความพึ งพอใจ

ดาเนินงานที่คานึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการ

ภายนอกเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ

e-File สาเนารายงาน

• ส.พัฒนาองค์กร/

ของผู้รับบริการ

การประชุม

ส่วนงาน Budget,PM

ของผู้รับบริการโดยผู้

สารวจความพึ งพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมิน

คณะกรรมการองค์การ

ภายนอกและมีผลความพึ งพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ

/

(การ
สารวจ)
เข้า BoD

ประเมินภายนอก

มหาชนที่มวี าระการ

งานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป

พิจารณาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง/คาสั่งหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการกากับให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้

2) ภาพแสดงช่องทาง

• ส.พัฒนาองค์กร/

มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่ง

ให้ผู้รับบริการ ผู้มส
ี ว่ น

ส่วนงาน

ได้สว่ นสีย และ

Compliance

เรื่องร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยสะดวก และมี

/

/

เข้า BoD

ประชาชนทั่วไป

การกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อ

สามารถส่งเรื่อง

ร้องเรียน และจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธี

ร้องเรียนมายัง

ปฏิบัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตามผลการ

องค์การมหาชน
3) สาเนารายงานผล

จัดการข้ อร้องเรียนนั้น ๆ

การสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

6.3 คณะกรรมการกากับให้นาผลการสารวจความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียน
มาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และ

ขององค์การมหาชน

• ส.พัฒนาดิจทัล

• ผลการสารวจความพึ ง

และรายงานผล การ

• ส.พัฒนาองค์กร/

จัดการข้อร้องเรียน

ส่วนงาน Budget,PM

พอใจของผู้รับบริการ

(ถ้ามี)

จัดทาเป็นรายงานพร้อมข้อเสนอเพื่ อพั ฒนาคุณภาพ
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• การจัดการข้อร้องเรียน

เข้า BoD

• ผลการจัดการข้อร้องเรียน

• ส.พัฒนาองค์กร/

การปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้คณะกรรมการได้

ส่วนงาน

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

Compliance

การบริหารการประชุ ม
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90
ของจานวนการประชุ มมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร(ผู้อานวยการ)
ร่วมด้ วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการ
แสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

• ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ

1) ตารางแจงนับ

• ส.ผู้อานวยการ/

90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ เข้าประชุม

จานวนกรรมการ

ส่วนงาน เลขา BoD

ร้อยละ 80 ขึ้นไป กรรมการโดยตาแหน่งสามารถ

องค์การมหาชนที่เข้า

มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คน

ร่วมการประชุม

ต่อ 1 ตาแหน่ง

คณะกรรมการองค์การ
มหาชน
2) e-File สาเนา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การ
มหาชนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
3) e-File สาเนา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การ
มหาชนในปีงบประมาณ

• ส.ผู้อานวยการ/

• การประชุมคณะกรรมการ

ส่วนงาน เลขา BoD

โดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร
(ผู้อานวยการ) ร่วมด้วย

/

แจ้ง BoD

เข้า BoD

ต่อ 1 ตาแหน่ง

คณะกรรมการองค์การ
มหาชน

วันที่

2) e-File สาเนา
รายงานการประชุม

No.

รายการ

เงื่ อนไข

มหาชนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการ

หมายเหตุ

ผู้ รับผิดชอบ

วาระเรื่อง

ส่วนหนึ่งใน

• ส.ผู้อานวยการ/

• การประเมินผลคุณภาพ

รายงานการประชุม

การ

ส่วนงาน เลขา BoD

ของการจัดทาเอกสาร

เสนอให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้

คณะกรรมการองค์การ

ดาเนินการ

ประกอบการประชุมที่ฝ่าย

การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มหาชนในปีงบประมาณ

ตามข้อ 9.2

เลขานุการ

3) e-File สาเนา

จัดทาเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมการองค์
หลั กฐาน การ

พ.ศ. 2564 ในครั้งที่ไม่

นาเสนอ
คกก.กากับ

9 ธ.ค. 63

13 ม.ค. 64

10 ก.พ. 64

10 มี.ค. 64

7 เม.ย. 64

12 พ.ค. 64

9 มิ.ย. 64

7 ก.ค. 64

11 ส.ค. 64

8 ก.ย. 64

6 ต.ค. 64

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

10/2563

11/2563

1/2564

2/2564

3/2564

4/2564

5/2564

6/2564

7/2564

8/2564

9/2564

10/2564

/

เข้า BoD

การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน
8.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การดาเนินกิจการให้

• คณะกรรมการกากับให้มก
ี ารรายงานผลการ

1) เอกสารประกอบ/

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และให้มีการ

ดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน

e-File สาเนารายงาน

โดยมีเนื้อหาของรายงานอย่างน้อยเป็นไปตาม

การประชุม

บทบัญญัตม
ิ าตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการองค์การ

องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ผลงาน

มหาชนที่มวี าระการ

อุปสรรค ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ

ในปีที่ผ่านมา คาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ

พิจารณาในเรื่องที่

ข้อเสนอแนะเพื่ อแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามการ

คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาใน

เกี่ยวข้อง

ภายหน้า และมีความเห็นคณะกรรมการในเรื่อง

2) สาเนาหนังสือหรือ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ

บันทึกข้อความนาส่ง

ดาเนินงานขององค์การมหาชน

รายงานในยังรัฐมนตรี

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และรายงานด้าน
ภารกิจหลั กอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยรายงานได้ระบุปัญหา

ดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะ
8.2 คณะกรรมการกากับให้มีการรายงานผลการ

รายงาน

• ส.พัฒนาองค์กร/

• การประเมินผลการ

ดาเนินงาน

ส่วนงาน PM

ปฏิบัติงานประจาปี และ

โครงการ

มหาชน

การพั ฒนาการดาเนินงานขององค์การมหาชน แก่

/

โครงการ

เข้า BoD (ผ่านอนุ

เข้า BoD (ผ่านอนุฯ

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

ฯ ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

(ผ่านอนุฯ

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

ยุทธก่อน)

(ผ่านอนุ ฯ

รายงานด้านภารกิจหลัก

ยุทธก่อน)

(โครงการ)

ที่กากับดูแลองค์การ

ดาเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะ

• ส.พัฒนาองค์กร/

ประธาน

ประธาน

ส่วนงาน PM

BoD ลง

BoD ลง

นาม (ผลปี

นาม (แผน

63)

ปี 65)

รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
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11 พ.ย. 63

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบ

• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ ทั้ง

1) เอกสารประกอบ/

รายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มี

คณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สด
ุ ) ดังต่อไปนี้

e-File สาเนารายงาน

(1) โครงสร้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ

การประชุม

(2) การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการองค์การ

(3) การประชุมของคณะกรรมการ

มหาชนที่มวี าระการ

(4) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ

พิจารณาในเรื่องที่

(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการใน
รูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา

นาข้อ 7.3

• ส.ผู้อานวยการ/

• การประเมินตนเองของ

เสนอรวมเข้า

ส่วนงาน เลขา BoD

คณะกรรมการ ทั้งแบบ

ไปด้วย

/

เข้า BoD

รายบุคคลและแบบทั้งคณะ

(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม
ของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น การส่งวาระ

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกาหนด
แนวปฏิบัติเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

การประชุมก่อนการประชุม ความครบถ้วนของ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นต้น
หรือ
• คณะกรรมการจัดให้มก
ี ารประเมินผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
การประเมิน
โดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.รฎ. จัดตั้งหรือการ
ประเมิน 360 องศา

• ส.ผู้อานวยการ/

• ผลการประเมินตนเองของ

ส่วนงาน เลขา BoD

คณะกรรมการ

/

เข้า BoD

