
15 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ

หมวดที่  3
บทบาทและหนาที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่กํากับ   ควบคุม   ดูแลการบริหาร 
กิจการ    การตัดสินใจ    การวางแผนนโยบาย    และวางแผนกลยุทธเพือ่บรรลุเปาหมายของ 
กิจการ

3.1 ดานนโยบายและแผน 7

3.1.1 รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
3.1.2 กํากับดูแลใหฝายบริหารของรัฐวสิาหกจิจดัทําแผนวิสาหกจิ  (Corporate plan)
3.1.3 กํากับดูแลใหฝายบริหารของรัฐวสิาหกจิจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําป (Action plan)      

3.2 ดานการจัดองคการ 7

3.2.1 กํากับใหฝายบริหารของรฐัวิสาหกจิจัดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสม
จดัวางระบบงานในดานการบัญชี    การเงิน   การตลาด   การงบประมาณ  การพัสดุ  
และการตรวจสอบควบคุมภายในใหเหมาะสมทันสมัยมีความคลองตวัในการปฏิบัติงาน  
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2.2   พจิารณากลั่นกรองการแตงตั้งหรอืถอดถอนผูบริหารระดับสูงในรัฐวสิาหกจิกอนเสนอ
ผูมีอํานาจพจิารณาแตงตัง้หรือถอดถอน

7. ภาคผนวก 14



16 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
หมวดที่  3

บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.3 ดานการอํานวยการ 7

3.3.1  กํากับดแูลการบริหารงานใหรัฐวิสาหกิจมีรายไดเล้ียงตนเองและมีผลตอบแทนจาก
การลงทุนหรือผลตอบแทนตอสินทรัพยไมนอยกวาอตัราที่เหมาะสม  ยกเวน   
รัฐวิสาหกิจบางแหงที่รัฐตองใหเงนิอุดหนุนตามความจาํเปน  

3.3.2  กํากับดแูลใหฝายบริหารงานของรฐัวสิาหกจิปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรัฐที่
กําหนดไว   ตลอดจนดาํเนินการใหมีการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัตงิานใหคลองตวั
และทันสมัยมากขึ้น 

3.3.3 ตดิตามการปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคับ และมติ ครม. ตางๆ  ที่ใชบังคับกับ
รัฐวิสาหกิจ  เพือ่นาํไปกําหนดนโยบายหรือใชประกอบเปนแนวทางในการบริหารงาน

3.3.4  สนับสนุนใหรัฐวสิาหกิจเพิ่มบทบาทภาคเอกชน   ตามนโยบายของรฐั

7. ภาคผนวก 14



17 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
หมวดที่  3

บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.4 ดานการควบคุม 7

3.4.1 ควบคุม  ตดิตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวสิาหกจิใหเปนไปตามนโยบายของ 
รัฐและแผนวิสาหกจิ  รวมทั้งกํากับดแูลใหฝายบริหารจัดทํารายงานตางๆ   ใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา

3.4.2 กําหนดแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงาน  เพือ่ใหรัฐวิสาหกจิใชเปนเปาหมาย
ในการบริหารงาน

3.4.3 สําหรับรัฐวิสาหกจิที่อยูในระบบประเมินผลกรรมการจะตองกาํกับดแูลให
รัฐวสิาหกิจจดัทําบันทึกขอตกลง  ตามกําหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด

3.4.4 ติดตามดแูลใหรัฐวิสาหกิจนาํเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  หากมีเหตุผลหรือขอขัดของประการใดที่จะทาํใหไมสามารถนําเงินสงคลังได
ตามกาํหนด    กรรมการมีหนาที่ดแูลใหฝายบริหารรัฐวิสาหกจิดาํเนินการทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพือ่แกไขขอขดัของดังกลาว  รวมทั้งในกรณีที่รัฐวิสาหกจิที่มี
ฐานะการเงินดี  และมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานสูงสามารถนําเงินสงคลังไดมากกวาที่
กําหนดไว    กรรมการมีหนาที่ดูแลจดัการใหรัฐวสิาหกจินาํเงินสงคลังเพิ่มขึ้น

7. ภาคผนวก 14



18 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
หมวดที่  3

บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.5 เร่ืองท่ีตองขอรับนโยบาย

กรรมการผูแทนภาครัฐ  มีหนาที่ตองขอรับนโยบายจากกระทรวงเจาสังกัดรัฐวสิาหกจินั้น  
และ/หรือกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน  ดงันี้

3.5.1 กรณีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ดงันี้
1) งบการเงิน  ซ่ึงประกอบดวยงบดุล  งบกําไรขาดทุน
2) การจดัสรรกําไรและการจายเงินปนผล
3) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4) คาตอบแทนกรรมการ 

3.5.2 กรณีมติพิเศษตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 ดังนี ้
1) การแกไขขอบังคับหรือหนังสอืบริคณหสนธิ 
2) การเพิ่มทุน  
3) การออกหุนใหมใหเสมือนหนึง่วาไดใชเงินเต็มคาแลวหรือ

ใชแตบางสวน  
4) การลดทุน
5) การเลิกบริษัท  
6) การควบบริษัท  
7) การแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เพื่อขอรับนโยบาย

จากกระทรวง

3.6 การรายงาน 8

กรรมการผูแทนของหนวยงานจะตองมีหนาที่รายงานเร่ืองที่เปนนโยบายหรือเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบตอสวนราชการหรือผลกระทบตอการดําเนินงานของรฐัวิสาหกิจนั้นอยางมี
สาระสําคัญใหกระทรวงเจาสงักัดทราบ 

8. ภาคผนวก 18



19 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
หมวดที่  3

บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.7 ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 9

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรัฐวิสาหกจิจะตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต  
รวมทั้งจะตองไมใชความลับ  ทรัพยสิน  หรือ    เงินทุนของรฐัวิสาหกจิไปในทาง
ที่มิชอบ   เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน   รวมทั้ง  จะตองไมประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน  หรือเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจนั้น  และเมื่อดาํเนินการ
ใดๆ  กับรัฐวิสาหกจินั้นจะตองไดรับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ
นั้นกอน    และเมื่อเกิดกรณผีลประโยชนสวนตนหรอืสมาชิกในครอบครัวขัดแยงกบั
ผลประโยชนของรฐัวิสาหกจิกรรมการของรัฐวสิาหกจิคนนั้นจะตองแจงคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกจินัน้อยางเปนทางการเพือ่แสดงความบริสุทธ์ิใจ  และตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของกจิการในธุรกิจนั้น ๆ ดวย

3.8 การลงมติ 9

การลงมติในที่ประชุมรัฐวสิาหกิจ  กรรมการจะตองกระทําดวยความระมัดระวงั  
รอบคอบคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น  หากไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม  
โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องการจัดซื้อจดัจางจะตองกระทําดวยความโปรงใส  สุจริต               
เมื่อเห็นวามีความไมโปรงใส  ก็ใหคดัคานหรือทักทวงไมควรเพิกเฉย  และใหจดบันทึก
ไวในรายงานการประชุมดวยทุกครั้ง 

3.9 การยื่นบัญชีแสดงรายการสินทรัพยและหนี้สิน10

ใหกรรมการรัฐวสิาหกจิทุกคนปฏิบัติอยางเครงครัดในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน  ตามแบบ  ที่ ป.ป.ช. กําหนด   ดงันี้
3.9.1 ในกรณทีี่เปนการเขารับตําแหนง  ใหยื่นภายใน  30  วันนับแตวนัเขารับตําแหนง

และทุก  3 ปที่อยูในตาํแหนง
3.9.2  ในกรณทีี่พนจากตาํแหนง  ใหยื่นภายใน  30  วนันับแตวันพนจากตาํแหนง
3.9.3  นอกจากยื่นบัญชีในกรณพีนจากตาํแหนงแลว  ใหยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สินอีกครั้งภายใน  30  วัน  นบัแตวันที่พนจากตาํแหนงมาแลวเปนเวลา
หนึ่งปดวย  (ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา  32  33  35  39  และ 42)

9. ภาคผนวก 11
10.ภาคผนวก 16



20 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
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บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.10 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543

คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิสามารถพิจารณา  และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกจิ  ดังนี้

3.10.1  รัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  มติคณะรฐัมนตรี          
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเงินเดือน  คาจาง คาตอบแทน  และสวัสดกิารตาง ๆ                  
โดยใหรัฐวิสาหกจิดังกลาวสามารถดาํเนินการปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกบั
การเงินของพนักงานไดเองเมื่อคณะกรรมการรัฐวสิาหกจินั้นเห็นชอบ

3.10.2  รัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากขอ 3.10.1 ตองปฏิบัตติาม พรบ. แรงงานรัฐวสิาหกจิ
สัมพันธ  พ.ศ. 2543 โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอํานาจตามมติ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่  7 เมษายน  2547 ในเรื่อง
- การกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุ 
- การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ – ขั้นสูงของลูกจางทุกตําแหนง สําหรับ
รัฐวิสาหกจิที่ใชบัญชีโครงสรางอตัราเงินเดอืนคาจางของพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
(ฉบับที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  ลงวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2537 จะตองอยูในกรอบของบัญชีโครงสรางอตัราเงินเดอืน
ดงักลาว

- การปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องสวสัดิการ (ยกเวน            
คารักษาพยาบาล) และประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง อันเกี่ยวกับการ
จางหรือการทํางานที่สามารถคํานวณเปนเงินไดที่รัฐวิสาหกจิแตละแหงมอียูเดิม    
โดยตองคาํนงึถึงสถานะการเงิน ผลการดาํเนินงานของกจิการ และการจดัหา
รายไดเพิ่มขึ้นใหครอบคลุมรายจายที่เพิ่มขึ้นดวย หรือสามารถประหยัดคาใชจาย 
ใหครอบคลุมรายจายที่จะเกิดขึ้น

3.10.3 การปรับปรุงสภาพการจางที่เกี่ยวกับคาจางมาตรา 13 วรรคสาม มาตรา 28 และ
มาตรา 32 และการกําหนดอตัราคาจางขั้นสงูของลูกจางระดับสูงสดุของ
รัฐวิสาหกิจที่ไมไดใชบัญชีโครงสรางเงินเดอืนดงักลาว  ตองขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธและคณะรัฐมนตรี

3.10.4 บริษัทลูกที่ไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. แรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ 
พ.ศ. 2543 ตองปฏิบัติตาม พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541



21 แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
หมวดที่  3

บทบาทและหนาทีข่องกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.11 ขอพงึปฏิบัติสําหรับกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังนอกจากจะตองปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ดังที่กลาว
มาแลวขางตนยังจะตองปฏิบัติตามแนวทางตางๆ  ที่กระทรวงการคลังกําหนดอีก  ดังนี้

3.11.1 รายงานเรื่องที่เปนนโยบายหรือสาระสําคัญใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบ 8

3.11..2 ในกรณีที่รัฐวิสาหกจิมีกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังมากกวา 1 คน  ใหกรรมการ
ที่มีอาวุโสสงูสดุเปนผูรายงาน  เวนแตกรณีที่เปนเรื่องที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอรัฐวสิาหกจิหรือสวนรวม  รวมทั้งกรณีที่กรรมการคนใดมีความเห็นไมสอดคลอง
กับความเห็นของที่ประชุมกรรมการ  ใหกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังทุกคน
รายงานกระทรวงการคลังทราบ  ทั้งนี้  การสั่งการนี้มิไดลบลางภาระหนาที่  
โดยทั่วไปที่กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังจะพึงปฏบิัต ิ8

3.11.3 เพื่อใหการรายงานของกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวสิาหกจิเปนไป
โดยสะดวกรวดเร็ว  และกระทรวงการคลังสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนด
นโยบายพัฒนารัฐวสิาหกจิ  หรือแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคของรัฐวสิาหกิจไดทัน
กับเหตุการณ  โดยกาํหนดใหมีการรายงานภายใน  15 วันนับแตวันสิ้นสดุ
แตละไตรมาส 8

3.11.4  ในการเขารวมประชุม กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังจะตองแสดงจดุยืนและ
นโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นๆ  ตอที่ประชุมและขอใหมีการ 
บันทึกความเห็นไวในรายงานการประชุมดวยทุกครั้ง  กรณีที่มีขอปญหาที่ไมสามารถ
ใหความเห็นไดในทันที  ใหขอรับขอเสนอดังกลาว  มาเพือ่ขอรับนโยบาย 
จากกระทรวงการคลังกอน 11

3.11.5  ไมใหผูแทนกระทรวงการคลังเขารวมซื้อหุนหรือรับหุนใหเปลาในระหวางที่ดํารง
ตาํแหนงหรือพนจากการดาํรงตาํแหนงไปแลวไมเกิน 1 ป  แตควรโอนสิทธิให
กระทรวงการคลังในฐานะเจาของหุน  รวมทั้งไมเปนกรรมการจัดซื้อจดัจาง
หรือกรรมการสอบสวน  กรรมการพจิารณาอุทธรณในรฐัวิสาหกิจ  เวนแต
มีเหตุจาํเปนพิเศษเทานั้น12

11. ภาคผนวก 17
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