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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ.2565 

………………………………………….. 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง       
ปี 2555 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กระทรวงการคลัง 
 

1.  กฎบัตรนี้เรียกว่า  “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
พ.ศ.2565” 
 

2.  ให้ใชก้ฎบัตรนี้  ตั้งแต่วันประกาศ  เป็นต้นไป 
 

3.  ให้ยกเลิก  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 
 

4.  การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้  หรือมีความจ าเป็นต้องงดใช้กฎบัตรฉบับนี้ 
ในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค เป็นกรณีไป 
 

5.  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ  ค าสั่งและหรือบันทึกอ่ืนใด 
ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎบัตรฉบับนี้  ให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน 
 

6.  ให้ผู้ว่าการมีอ านาจวางระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือออกค าสั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับกฎบัตรนี้ 
 

7.  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
     1)  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  สนับสนุนงานของคณะกรรมการ กฟภ.   

โดยสอบทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กฟภ. รวมถึงกระบวนการอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการ
องค์กร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

     2)  เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับ  มีความเขา้ใจเกี่ยวกับ  ขอบเขต  
อ านาจหน้าที่  และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

8. อ านาจ… 
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8.  อ านาจหน้าที่ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการหรือตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่

ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
     1)  จัดท ากฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ กฟภ. โดยกฎบัตร และ
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.  เพ่ือทราบ 

และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผน 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

     2)  สอบทานการก ากับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร  ได้แก่  การก ากับดูแลที่ดี 
และการน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม        
และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากับดูแล 
ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ. 

     3)  พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน  แผนการตรวจสอบ  แผนงานต่าง ๆ   
ที่ส านักตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงสร้างส านักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอ่ืนของส านักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม    
เป็นต้น 

     4)  ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก าหนด 
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานประจ าปีของ     
ผู้ตรวจสอบภายใน  

     5)  ประชุมหารือกับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารสายงานต่างๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และท่ีปรึกษาภายนอกตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

     6)  พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. 
     7)  ก ากับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance - Risk Management - Compliance : GRC)       
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลส าเร็จได้ 

     8)  สามารถจัดหาที่ปรึกษาภายนอก  หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า 
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงานด้านตรวจสอบภายใน  โดยใช้ค่าใช้จ่าย กฟภ. 

     9)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย 
 

9.  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
     1)  คณะกรรมการ กฟภ.  แต่งตั้งกรรมการ กฟภ.  เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน     
ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้ 
 

2) กรรมการ... 



-3- 
 

     2) กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย มี Skill Matrix 
ตามท่ีคณะกรรมการ กฟภ. ก าหนด  

     3)  ผูช้่วยผูว้่าการตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 

10.  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
       1)  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และสามารถใช้ดุลยพินิจในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  
       2)  มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟภ. เป็นอย่างดี 
       3)  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบและก ากับดูแลอย่างรอบคอบ  
       4)  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้  
(1)  ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงมหาดไทย       

   (2)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบ 
ปฏิบัติ หรือมีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ าจาก กฟภ. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกับ กฟภ.  ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะ
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

   (3)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กฟภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารง 
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในเวลา 1 ป ี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง        
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

   (4)  ไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรสของกรรมการ กฟภ.  ผู้ว่าการ  
ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของ กฟภ. หรือบริษัทท่ี กฟภ. มีส่วนร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท 
 

11.  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
       1)  วาระการด ารงต าแหน่ง 

   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟภ. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ  
         2)  การพ้นจากต าแหน่ง 

   (1)  คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
-  ครบตามวาระ 
-  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ตามข้อ 10 4)  
-  ขาดคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ  คุณสมบัติ  
   มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543  

   (2)  ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟภ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพ่ือให้
คณะกรรมการ กฟภ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก  

 
 
         12.  ค่าตอบแทน... 
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12.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
       ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ กฟภ. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ 
ของกรรมการ กฟภ. โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 25 ของ
ค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็น  
รายเดือนเท่ากับจ านวนกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
 

13.  องค์ประชุมและการลงมติ  
       1) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  กรรมการ

ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น อาจใช้การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ตามความเหมาะสม  

 2) กรรมการตรวจสอบเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และในการลงมติใด ๆ ต้องออก
เสียง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม แต่หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบติดต่อสอบถาม
ความเห็นจากกรรมการตรวจสอบที่ไม่มาประชุม 

       3)  วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันท าการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุม 

       4)  คณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  หรือ 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุม
เพ่ิมเติมได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือได้รับการร้องขอ 

       5)  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม 
นั้น ๆ เข้าร่วมในการประชุมและขอข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

       6)  ประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมหารือระหว่างผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี จะต้องไม่
มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 
 

14.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
       คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้ 
       1) จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้อง 

กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

       2) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  ให้สอดคล้องกับขอบเขต 
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้มีการ
สอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

       3)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. 
เพ่ือทราบ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงานดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

       4)  สอบทานการด าเนินงานต่างๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
   (1)  การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
   (2)  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
   (3)  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 

(4)  การมุ่งเน้น... 
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   (4)  การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า  
   (5)  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
   (6)  การบริหารทุนมนุษย์ 
   (7)  การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

รวมทั้งติดตามการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากับ
ดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ. 

       5)  สอบทานการบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายใน  กระบวนการ 
ก ากับดูแลที่ดี ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการรับแจ้งเบาะแส ของ กฟภ. 

       6)  สอบทานให้ กฟภ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
       7)  สอบทานการด าเนินงานของ กฟภ.  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กฟภ. และกรณีที่พบว่ามีการ
ฝ่าฝืน ให้แจ้งต่อผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข 

       8)  สอบทานให้ กฟภ. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระ 
ของส านักตรวจสอบภายใน 

       9)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก าหนด 
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน 

  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
และประเมินผลงานประจ าปี ของผู้ตรวจสอบภายใน 

       10)  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ กฟภ. และหากสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. อย่างร้ายแรง ให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทันที 

       11)  ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอาจเสนอแนะให้ 
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
กฟภ. 

       12)  หารือกับผู้บริหารเพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  
ความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ. และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

       13)  หารือกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 

       14)  ประเมินผลการด าเนินงาน 
     (1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง  (Self-Assessment) 

พร้อมทั้งประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุ
ระยะเวลาให้ชัดเจน และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ 
กฟภ. เพ่ือทราบ  

     (2)  ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ เป็นประจ า 
ทุกไตรมาส 
  (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง  
 

15)  เปิดเผย... 






