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คำนำ

  รัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายสาธารณะดานตางๆ เพื่อใหบริการแก
ประชาชนโดยตรง ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสรางรายไดใหแกรัฐ ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงจำเปน
ตองดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณของการจัดตั้งและความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสวนสำคัญเปนอยางยิ่งตอผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
โดยการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ภายใตกรอบ
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงตองมีผลงานที่มีประสิทธิผล
ในการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจใหเจริญเติบโตและกาวหนาไปภายใตกรอบนโยบายและทิศทางที่กำหนด 
  อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลแตกตางกันมาก 
ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหรัฐวิสาหกิจตางๆ มีผลการดำเนินงานที่ตางกันมากเชนกัน  ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิผล
ของการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงเปนเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ใหความสำคัญและริเริ่มใหมีการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยในขั้นแรก สคร. ไดจัดทำเอกสารนี้ขึ้นเพื่อเสนอ
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผลในงานหลักตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กลุมเปาหมายของเอกสารนี้ ไดแก คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารของกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดของรัฐวิสาหกิจ    
  สคร. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้จะมีสวนชวยไดมากตอการเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตางๆ ถึงแมเนื้อหาสาระของเอกสารนี้จะเนนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย
ก็ตาม แตหลักการและแนวทางในเรื่องตางๆ ที่เสนอไว สามารถนำไปใชไดกับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานในเชิงสังคม
ไดเชนกัน  
 
 
 
    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

                                                                                                     กระทรวงการคลัง 
                                                                                                       มีนาคม ๒๕๕๕ 
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สารบัญ

คำนำ 
บทที่ ๑   บทนำ          ๑ 
บทที่ ๒       ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการดำเนินงาน     ๔ 
  ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
บทที่ ๓         ขอพิจารณาในการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ     ๗ 
บทที่ ๔     แนวทางในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล     ๒๘ 
  ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
บทที่ ๕      แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน      ๕๕ 
  ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
สารบัญตาราง 
ตารางที่ ๓.๑   จำนวนกรรมการรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับขนาดของรัฐวิสาหกิจ   ๘ 
ตารางที่ ๓.๒   คุณสมบัติที่พึงประสงคของกรรมการ      ๑๐ 
  ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตารางที่ ๓.๓ ตารางแสดงความรูและประสบการณที่พึงประสงค     ๑๒ 
  ของกรรมการรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 
ตารางที่ ๓.๔ ตารางแสดงประสบการณทางธุรกิจของกรรมการ     ๑๓ 
  ที่มีอยูในปจจุบัน 
ตารางที่ ๓.๕  ขอบเขตบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ     ๑๕ 
  ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและของผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
ตารางที่ ๓.๖ ขอบเขตความรับผิดชอบของประธานกรรมการ     ๑๘ 
  รัฐวิสาหกิจกับผูบริหารสูงสุด 
 
สารบัญรูป 
รูปที่ ๑    กรอบดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ     ๒ 
รูปที่ ๔.๑       ตัวอยางการกระจายตัวของบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน    ๔๕ 
รูปที่ ๔.๒      ตัวอยางผลการวิเคราะหความไมเพียงพอของจำนวน    ๔๗ 
  ผูนำในองคกร (Leadership Gap Analysis) 
รูปที่ ๕.๑    ความเชื่อมโยงระหวางการประเมินผลกับการเพิ่มประสิทธิผล   ๕๖ 
  ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

หนา 
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สารบัญกรอบความคิด 
กรอบที่ ๔.๑  ตัวอยางจุดมุงหมายรัฐวิสาหิจแหงหนึ่ง      ๓๐ 
กรอบที่ ๔.๒  ตัวอยางสรุปยอ (Executive Summy)      ๓๒ 
  ของเอกสารเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กรอบที่ ๔.๓   ตัวอยางแบบประเมินผลหลังการประชุม      ๓๔ 
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กรอบที่ ๔.๔  ตัวอยางบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ     ๓๖ 
  ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ 
กรอบที่ ๔.๕ ตัวอยาง Scorecard ของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในธุรกิจ    ๓๙ 
  สถาบันการเงิน 
กรอบที่ ๔.๖ ตัวอยางรายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ     ๔๐ 
  (ประเภทสถาบันการเงิน) ที่เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กรอบที่ ๔.๗ ตัวอยางของ Performance Evaluation Matrix     ๔๘ 
กรอบที่ ๔.๘ ตัวอยางการจัดประเภทความเสี่ยง       ๕๑ 
กรอยที่ ๔.๙ แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐในภาพรวม      ๕๓ 
 
ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ๑ –  ตารางสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ    ๖๒-๖๘ 
    รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่... 
  ภาคผนวก ๒ – แบบประเมินกรรมการรายคณะและรายบุคคล   ๖๙-๗๔ 
    แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
    (รายบุคคลและการประเมินไขว) 
    คูมือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ๗๕-๘๑ 
    (รายบุคคลแนะการประเมินไขว) 
    แบบประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ    ๘๒-๘๗ 
    คูมือแบบประเมินผลคณะกรรมการ    ๘๘-๙๕ 
  ภาคผนวก ๓ – ตารางแผนปฏิบัติการเพื่อลดชองวาง    ๙๖ 
    และปญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
  ภาคผนวก ๔ – ตารางแสดงเปาหมายและระยะเวลา    ๙๗ 
    ดำเนินการของแตละกิจกรรม/แผนงาน 

หนา 
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 ๑.๑ วัตถุประสงค  
  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิผลในงานหลักตางๆ ที่อยูภายใตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ กลุมเปาหมายของเอกสารนี้จึงไดแก  
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารของกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจใหเจริญเติบโตและกาวหนาในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ภายใตกรอบนโยบายและทิศทางที่กำหนด 
 
 ๑.๒ กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของรัฐบาลโดยมีกระทรวงการคลังเปนเจาของหรอืถือหุนตั้งแตรอยละ ๕๐ 
ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจมีหลายรูปแบบ ตั้งแตเปนบริษัทขนาดใหญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เชน บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) ถงึองคกรขนาดเลก็ เชน โรงพมิพตำรวจ โดยหนวยงานทีก่ำกบัดแูลเปนหนวยงาน
ราชการระดับกระทรวงสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ  และระดับกรมสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ไมวารัฐวิสาหกิจ
จะมีรูปแบบใด และขนาดใดก็ตามทุกรัฐวิสาหกิจมีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทำหนาที่กำหนดนโยบายและทิศทาง
การดำเนนิงานทีส่อดคลองกบัทศิทางการดำเนนิงาน (Statement of Directions: SOD) ซึง่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานตนสังกัดที่กำกับการบริหารจัดการ
ในระดับองคกร (Organizational Level) หรือในระดับยุทธศาสตร (Strategic Level) ภายใตกรอบอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นไดกำหนดไว นอกจากนี้
ทกุรฐัวสิาหกจิมผีูมสีวนไดเสยี (Stakeholders) ซึง่นอกจากผูถอืหุน (Shareholders) และผูไดรบับรกิารแลวยังมีกลุม
อื่นๆ อีก เชน พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน  
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนด เพื่อทำ
หนาที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น หรือจากผูถือหุนในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด 
ใหเปนตัวแทนในการกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ใหมีผลการดำเนินงาน (Performance) ที่บรรลุ
เจตนารมณของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ บรรลุเปาหมายของการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกร และตอบสนองความคาดหวงัของผูมสีวนไดเสยีทกุกลุมไดมากทีส่ดุ ดงันัน้ คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจจึงมีสวน
สำคัญอยางมาก ในการขบัเคลือ่นรฐัวสิาหกจิใหสามารถดำเนนิงานใหบรรลผุลไดตามทีป่ระสงค ในการนีค้ณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจจะตองมปีฏสิมัพนัธอยางใกลชดิกบัคณะผูบรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิในลกัษณะของการทำงานเปนทีม
เดียวกัน (ดูรูปที่ ๑)  
 

๑. บทนำ 

๑
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 ๑.๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 
  การดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำเปนตองมีทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน หมายถึง การใชทรัพยากรในการดำเนินงานอยางเหมาะสม 
ทรัพยากรในการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไดแก เวลา คาใชจายและบุคลากรสนับสนุน การใชเวลา
นานเกินควรในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการเปนประเด็นปญหาสำคัญที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแหง
จำเปนตองแกไข  
  ประสิทธิผลของการดำเนินงาน หมายถึง การดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดบรรลุ
เปาหมายมีผลเปนที่นาพอใจ อันจะทำใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาครัฐในฐานะผูถือหุน และการพัฒนา
องคกรใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน   
  แตการดำเนนิงานอยางมปีระสทิธภิาพ อาจไมเปนการรบัประกนัวาการดำเนนิงานนัน้จะมีประสิทธิผล 
และในทำนองกลบักนัการดำเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิลกอ็าจไมเปนการรบัประกนัวาการดำเนนิงานนัน้จะมปีระสทิธิภาพ 
แตอยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพมีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผล ตัวอยางเชน การดำเนินงานแกปญหาอยางไมมี
ประสิทธิผลทำใหตองดำเนินงานใหมหลายๆ ครั้งกวาจะแกปญหาไดในทีส่ดุ ทำใหการดำเนนิงานมปีระสทิธภิาพต่ำ
เนื่องจากตองใชเวลาและทรัพยากรอื่นในการดำเนินงานมากเกินควร 
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  เอกสารนี้เนนในเรื่องการเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานเปนหลัก 
 
 ๑.๔ โครงสรางของเอกสาร 
  เอกสารนี้ประมวลเสนอเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ โดยแบงเปน ๕ บท แตละบทมีสาระโดยสังเขป
ดังตอไปนี้  
  บทที่ ๑-บทนำ กลาวถึงวัตถุประสงค กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
ขอแตกตางระหวางประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  บทที่ ๒-ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบุ
ปจจยัตางๆ ทีค่ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจำเปนตองนำมาพจิารณาในการกำหนดแนวทางการดำเนนิงานใหมปีระสิทธิผล 
  บทท ๓-ขอพิจารณาในการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเสนอขอพิจารณาโครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  บทที่ ๔-แนวทางการดำเนนิงานอยางมปีระสทิธผิลของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ซึง่เสนอแนวทาง
การดำเนินงานของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิในเรือ่งตางๆ ไดแก การจดัลำดบัความสำคญัของภาระหนาที ่การพัฒนา
คุณภาพของเอกสารและการนำเสนอ การทำงานรวมกับผูบริหารในการกำหนดกลยุทธ การพัฒนาผูนำและ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการความเสี่ยงและการรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
กระทรวงเจาสงักัด กระทรวงการคลัง และประชาชน 
  บทที่ ๕-แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำผลไปใช
ในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
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๒.  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการดำเนินงานของ 
     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย 
ทัง้ภายนอกและภายในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อันมีผลกระทบที่แตกตางกัน และมีความยากงายในการแกไข
ปญหาแตละปจจัยที่ตางกัน ซึ่งปจจัยเหลานั้น  ไดแก  
  
 ๒.๑ การกำกับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 
  หนวยงานตนสังกัดของรัฐวิสาหกิจมีหนาที่กำกับดูแลใหรัฐวิสาหกิจดำเนินงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงเจาสังกัด อยางไรก็ตาม ในบางครั้งการกำกับดูแลดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนและ
ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงตองบริหารจัดการใหเกิดดุลยภาพทั้งทาง
ดานธุรกิจการเงิน และดานเศรษฐกิจและสังคม  
 
 ๒.๒ คุณภาพของการสนับสนุนที่รัฐวิสาหกิจใหแกคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  การตัดสินใจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหารรัฐวิสาหกิจเสนอใหพิจารณา
ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหเรื่องที่เสนออยางมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงวา เรื่องที่เสนอเพื่อการพิจารณา
อนุมัติตองมขีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได วธิวีเิคราะหถกูตองตามหลกัวชิาการ การวเิคราะหเปรยีบเทยีบขอดขีอเสยีของทางเลือก
ตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่มีตอองคกรในระยะสัน้และระยะยาว ขอคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยี ขอสรปุและขอเสนอแนะ
ทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  ในรฐัวสิาหกจิสวนใหญการดำเนนิงานในเรือ่งนี ้ เปนหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหนวยงานวางแผนกลาง
และหนวยงานเจาของเรื่องภายในรัฐวิสาหกิจนั้น หากหนวยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะหมีขีดความสามารถ
ไมพอเพียง ยอมมีผลลบตอการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยทำใหการพิจารณาไมถูกตอง และ
การพิจารณาเรื่องเปนไปอยางลาชา เนื่องจากตองวิเคราะหเพิ่มเติม เปนตน 
 
 ๒.๓ โครงสรางของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  โครงสรางของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หมายถึง จำนวนกรรมการและองคประกอบของความรู 
ความสามารถและประสบการณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองมีโครงสรางที่เหมาะสม
จึงจะสามารถดำเนนิงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยทัว่ไปกฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิไดกำหนดโครงสราง
ของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไวดวย อยางไรกต็ามมหีลายรฐัวสิาหกจิทีม่โีครงสรางคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไมเหมาะสม 
จุดออนที่พบคือรัฐวิสาหกิจบางแหงมีจำนวนกรรมการนอยเกินไปจนไมสามารถระดมความรูความสามารถและ
ประสบการณมาใชเพื่อประโยชนตอรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้กรรมการบางรายอาจมีความรู
ความสามารถและประสบการณไมสอดคลองกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ทำใหการดำเนินงานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร 
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 ๒.๔ ความเปนผูนำและขีดความสามารถของประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำเปนตองมีภาวะของการเปนผูนำที่มีวิสัยทัศน และเปนบุคคล
ที่ไดรับการยอมรับจากภาคการเมืองและสาธารณะ รวมทั้งกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนปจจัยที่สำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
             
 ๒.๕ ความสัมพันธกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ  
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสูงสุดขององคกร 
จำเปนตองมีความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกัน โดยตองมีความเขาใจที่ชัดเจนในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
และมุมมองของแตละฝาย การกระจายอาํนาจหนาทีท่ีเ่หมาะสมในหลกัการและวธิปีฏบิตัใินการทำงานรวมกนัเปนทีม 
เพื่อประโยชนขององคกร 
 
 ๒.๖ ระบบการดำเนินงาน  
  คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิตองดำเนนิงานอยางเปนระบบในเรือ่งหลกัๆ การบรหิารจดัการองคกร เชน 
  • เรือ่งทีเ่สนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาอนุมตัติองเปนเรือ่งทีส่ำคญัและจาํเปนเทานัน้ 
และมกีารจดัลำดบัความสำคญัของเรือ่งทีเ่สนอโดยประเมนิจากผลกระทบทีม่ตีอองคกร  
  • การแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยสอบทานและกล่ันกรองงานที่อาจสงผลกระทบตอ
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสำคัญ เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกลั่นกรอง เปนตน  
  •  การตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานขององคกรอยางสมำ่เสมอ  
  • การพัฒนาผูนำและทรพัยากรมนุษย รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการ
รฐัวสิาหกจิ เชน ระบบขอมลู การจดัการองคความรูขององคกร เปนตน 
  • การกำหนดกลยทุธองคกร (Corporate Strategic) และกลยทุธการแขงขนัทางธรุกจิ (Business 
Strategic) รวมกับคณะผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
  • การวางแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และการติดตามประเมินผลการดำเนนิงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยงรวมกับผูบริหาร 
  • หากนโยบายทีก่ำหนดโดยคณะกรรมการชดุกอนเปนนโยบายทีเ่หมาะสม คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
ชุดใหมตองการรักษาความตอเนื่องของนโยบายระยะยาวที่กำหนดโดยคณะกรรมการชุดกอน ความไมตอเนือ่งของ
นโยบายจะทาํใหเกดิความสบัสนในการดาํเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ  
  • การยดึหลกัการในการรกัษาสมดลุระหวางประโยชนของประชาชน รฐัวสิาหกจิ กระทรวงเจาสงักัด 
กระทรวงการคลัง และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  
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 ๒.๗ บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอาจมีบทบาทที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจบางแหง ดังนั้น การสรางปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
บนพื้นฐานของความรูความเขาใจที่ตรงกัน และการคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศเปนที่ตั้ง 
จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อยางไรก็ตาม ไมควรใหมี
การกาวกายระหวางบทบาทหนาทีข่องสหภาพแรงงาน คณะกรรมการ และผูบรหิารรฐัวสิาหกจิ ทัง้นีใ้หอาศยัชองทาง
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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๓.  ขอพิจารณาในการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหง กำหนดโครงสรางและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิม่เตมิ แตหากโครงสรางและอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใด ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน รัฐวิสาหกิจควรดำเนินการแกไข
โดยนำเสนอการแกไขพระราชบญัญตัจิดัตัง้รฐัวสิาหกจินัน้ๆ ตอสภานติบิญัญตั ิ หรอืขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
ในกรณขีองการแกไขพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้รฐัวสิาหกจิ  ดงันัน้  ขอพจิารณาในการแตงตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
ที่เสนอไวในบทนี ้ บางเรือ่งจงึเปนขอพจิารณาสำหรบัการแกไขกฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิ และบางเรือ่งเปนขอพจิารณา
สำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สามารถกระทำไดภายใตกรอบของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ นั้น 
  
 ๓.๑ โครงสรางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  ๓.๑.๑ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
   โดยหลักการแลว จำนวนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจะเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจ ตลอดจนขนาดของสินทรัพยและรายไดของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แตตองไมมากหรือไมนอยกวา
ความจำเปนจนอาจทำใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นไมคลองตัว  
   พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (มาตรา ๖) กำหนดจำนวนกรรมการรัฐวิสาหกิจไวไมเกิน ๑๑ คน แตถารัฐวิสาหกิจใดจำเปน
ตองมีกรรมการเกิน ๑๑ คน ตองใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนการเฉพาะราย แตตอง
ไมเกิน ๑๕ คน และสวนใหญแลวผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
โดยตำแหนง 
   ขนาดของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแตกตางกันไปในแตละรัฐวิสาหกิจ จำนวนกรรมการ
อยูระหวาง ๑๐-๑๕ คน (ดังตัวอยางในตารางที่ ๓.๑) และไมขึ้นกับขนาดขององคกร ตัวอยางเชน โรงพิมพตำรวจ 
และองคการจัดการน้ำเสีย ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก สินทรัพยรวมไมถึง ๔๐๐ ลานบาท มีกรรมการจำนวน 
๑๐-๑๑ คน เทากับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การประปาสวนภูมิภาค ในขณะที่การรถไฟแหงประเทศไทย
มีสินทรัพยเกินหนึ่งแสนลานบาทแตมีจำนวนกรรมการเพียง ๘ คน  

๗
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องคการจัดการน้ำเสีย  

โรงพิมพตำรวจ  

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

การประปาสวนภูมิภาค 

การประปานครหลวง   

การรถไฟแหงประเทศไทย   

การเคหะแหงชาติ   

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

๙๖ 

๓๐๗ 

๑๕,๖๖๑ 

๕๗,๕๒๓ 

๕๘,๒๖๐ 

๑๐๒,๗๐๓ 

๑๑๓,๑๙๑ 

๑๔๖,๔๕๖ 

๒๕๙,๕๓๕ 

๘๘๕,๒๐๕ 
 

๖ 

๑๗๖  

๓,๗๔๐ 

๑๔,๑๙๗ 

๑๖,๖๔๙ 

๘,๔๗๑  

๘,๓๖๓  

 ๒๒,๐๑๑ 

๒๐๐,๑๑๘ 

๒,๐๐๐,๘๑๕ 
 

๑๐ 

๑๑ 

๑๑ 

๑๑ 

๑๔ 

๘ 

๑๐ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 
 

   สวนบรษิทัเอกชนนัน้ จากผลการสำรวจความคดิเหน็ของผูบรหิารระดบัสงูในสหรัฐอเมริกา 
โดย Korn/Ferry International และ Corporate Board Member Magazine เมื่อตนป ๒๕๔๕ สรุปไดวา 
ตัวเลขเฉลี่ยจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมตามความเห็นของผูใหขอคิดเห็นมีคาเฉลี่ยที่ ๙.๙ คน โดยเปนคนใน 
๒.๓ คน และคนนอก ๗.๖ คน สำหรับประเทศไทย จากตัวอยางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จำนวน 
๑๒ แหง พบวา  มีจำนวนกรรมการในชวงระหวาง ๑๒-๒๒ คน เฉลี่ย ๑๕ คน 
  ๓.๑.๒ องคประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
   องคประกอบของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ตามทีก่ฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิไดกำหนดไว 
แบงกรรมการไดเปน ๔ กลุม ดังนี้  
   (๑)  ประธานกรรมการ   
   (๒)  กรรมการโดยตำแหนงและ/หรือผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   (๓)  กรรมการอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิ  
   (๔)  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเปนกรรมการและ/หรือ เลขานุการโดยตำแหนง      
   จำนวนกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และกรรมการอื่นๆ นั้นแตกตางกันไป
ในแตละรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒/๑ กำหนดวาการแตงตั้งกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตำแหนง
ในรัฐวสิาหกิจแตละแหง ใหแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น 
(Directors’Pool) ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

ตารางที่ ๓.๑ : จำนวนกรรมการรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับขนาดของรัฐวิสาหกิจ 

     รัฐวิสาหกิจ           สินทรัพย             รายได             จำนวนกรรมการ 

 หมายเหตุ: สินทรัพย และรายไดมีหนวยเปน : ลานบาท 
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   กฎหมายจดัตัง้รฐัวสิาหกจิอาจกำหนดใหมกีรรมการโดยตำแหนง กรรมการผูแทนหนวยงาน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น รวมเปนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   ดงันัน้ ผูบรหิารกระทรวงเจาสงักดัมกัแตงตัง้ผูแทนจากหนวยงานภายในกระทรวงที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
   สวนกรรมการอื่นหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจะกำหนด
ความตองการในเรื่องคุณวุฒิ หรือประสบการณไวอยางกวางๆ เพื่อใหมีความยืดหยุนในการสรรหา อยางไรก็ตาม 
กรรมการอื่นหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิควรมีความรู ความชำนาญและประสบการณที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจนั้นเพราะจะชวยทำใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความสมบูรณในเรื่องความรู ความชำนาญ และ
ประสบการณที่จำเปนสำหรับการกำกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนั้น นอกจากนี้กรรมการอื่นหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแตละทาน จะตองไมมีสวนไดเสียกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อปองกันปญหาการขัดแยงของผลประโยชน 
(Conflict of Interest) ตามมาตรา ๕ (๑๐) ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม  
   การจัดโครงสรางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและการคัดเลือกกรรมการอื่นหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะตองไมเปดโอกาสใหกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน หรือคณะบุคคลอื่นใดสามารถกำหนด
แนวทางการตัดสินใจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะได 
  ๓.๑.๓ คุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   กรรมการ รั ฐ วิ ส าหกิ จนอกจากต อ งมี คุณสมบั ติ แ ละ ไม มี ลั กษณะต อ งห าม
ตามทีพ่ระราชบัญญัติคุณสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดกำหนดไวแลว กรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีคุณสมบัติ
ที่พึงประสงคเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๓.๒ 

๙
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๑. มีความรูความเขาใจ 

๒. มีความสามารถ 

๓. มีทัศนคติ 

มีความเขาใจในความรับผิดชอบของกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความระมัดระวัง ดวยทักษะ และดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุนโดยรวม (Fiduciary Responsibility) 
มีความเขาใจในขอบเขตหนาทีค่วามรบัผดิชอบพืน้ฐานของคณะกรรมการ
และบทบาทหนาทีแ่ตกตางจากผูบรหิารของรฐัวสิาหกจิ 
มคีวามรูความเขาใจในแนวโนมอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขนั ทีต่ัง้ 
ลกัษณะการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ 
มคีวามเขาใจในสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
การพัฒนาการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
รูจกัองคกรในระดบัทีด่พีอควร เชน หนวยงานทีท่ำกำไร/ขาดทนุ ชองทาง
จำหนายสินคา กระบวนการผลิต ปญหาดานบุคลากรในหนวยงานหลกั
ทีส่ำคญั เปนตน 
เขาใจความคาดหวังของผูถือหุนทั้งที่เปนเอกชนและภาครัฐ (เชน อัตรา
การจายเงินปนผล อัตราเติบโตที่ตองการ Statement of Directions 
เปนตน) และรูจกัผูมสีวนไดเสยีทีส่ำคญั (เชน คูคา องคกรกำกบัดแูล) 

มคีวามสามารถในการแกปญหารวมกบัคณะกรรมการและผูบรหิารของ
รฐัวสิาหกจิไดอยางสรางสรรค (ในลกัษณะของการรวมแสดงความคดิเหน็ 
ทดสอบความสมเหตสุมผลของสมมตฐิาน แผนงานทีน่ำเสนอ หรอืสรปุ
ประเดน็ เปนตน) 
มีความสามารถในการตัดสินใจ และใหการสนับสนุนการทำงานของ
ผูบรหิารของรฐัวสิาหกจิได 
มีความสามารจะประยุกตเอาประสบการณของตนเองมาพัฒนา
รฐัวสิาหกจิได 
มคีวามสามารถในการใชเครือขาย และบริหารกลุมผูมีสวนไดเสยีตางๆ 
เพือ่ประโยชนของรฐัวสิาหกจิ 

มีความเชื่อมั่นวาผลงานของกรรมการมีสวนสำคัญยิ่งตอการพัฒนา
รฐัวสิาหกิจ (โดยตองมีการประเมินผลและปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง) 
ทั้งตองตระหนักวาตำแหนงกรรมการมิใชเพียงการดำรงสถานะเพราะ
ถกูแตงตัง้มา แตสมควรทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิใหคูควรกบัตำแหนงทีไ่ดรบัดวย 
 

• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 

• 
 
 
 
• 
 
• 
 
• 

• 

ตารางที่ ๓.๒ : คุณสมบัติที่พึงประสงคของกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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มคีวามตั้งใจที่จะรักษาความสมดุลระหวางผลประโยชนของผูถือหุนและ
ผูมสีวนไดเสยี โดยเปนตวัแทนทีส่ะทอนมมุมองของภาครฐั (ในกรณทีีเ่ปน
กรรมการตวัแทนภาครฐั) 
มคีวามรบัผดิชอบตอรฐัวสิาหกจิ เสมอืนเปนเจาของรฐัวสิาหกจินัน้ๆ 
มคีณุธรรม และความกลาหาญทีจ่ะไมกระทำการใดๆ เพือ่ประโยชนสวนตน
และไมสนบัสนนุพฤตกิรรมดงักลาว 
เตม็ใจทีจ่ะสละเวลาและความรูความสามารถทีม่ใีหกบัองคกรและไมดำรง
ตำแหนงอืน่ๆ มากจนทำใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการไดเต็มกำลัง
ความสามารถ 

• 
 
 
• 
• 
 
• 

  ๓.๑.๔  ความสอดคลองของคุณสมบัติของกรรมการกับความตองการของรัฐวิสาหกิจ 
   โดยทั่วไปคุณสมบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะจำเปนตองตอบสนอง
ความตองการของรฐัวสิาหกจิไดครบถวน เพือ่ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อยางไรก็ตาม กรรมการแตละคนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจไมมีคุณสมบัติครบถวน
ตามทีร่ฐัวสิาหกจิตองการ ดงันัน้ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจงึตองรวบรวมและกำหนดคณุสมบตัทิีต่องการของกรรมการ
ทั้งหมดในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และดำเนินการใหมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอยางโปรงใส 
เพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในองครวมมคีณุสมบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ความรู ความสามารถ และประสบการณ
ครบถวนและสอดคลองกับความตองการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  
  ๓.๑.๕ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรใชแนวทางดังนี้ 
   (๑) กำหนดภาพรวมและเปาหมายของการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ จากนั้นจงึกำหนด
ความตองการในคุณสมบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ยกตัวอยางเชน รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งที่เปนสถาบันการเงิน
ซึ่งมกีารแขงขนัสงูกบัสถาบนัการเงนิของเอกชน และตลาดการเงนิมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีค่อนขางสงู คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนี้ควรมีความรู ความชำนาญและประสบการณ ดังตารางที่ ๓.๓ 
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ตารางที่ ๓.๓ : ตารางแสดงความรูและประสบการณที่พึงประสงคของกรรมการรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบัน
การเงิน 

เกี่ยวกับงาน 

• การวิเคราะหสินเชื่อ 

• การบริหารเงิน (Treasury) 

• บัญชีและการเงิน 

• การตลาด 

• กฎหมาย/กฎระเบียบสถาบันการเงิน 

• การบริหารความเสี่ยง 

• การจัดการทรัพยากรบุคคล 

เกี่ยวกับธุรกิจ 

• ตลาดสินเชื่อที่มีการแขงขันสูง 

• ตลาดเงินในประเทศ/ตางประเทศ 

• นวัตกรรมทางการเงินใหมๆ 

• แนวโนมความตองการของกลุมลูกคา 

   เรื่องที่ตองการ         กก.๑    กก.๒   กก.๓   กก.๔    กก.๕   กก.๖    กก.๗   กก.๘ 

หมายเหตุ : สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเจาะจง “เรื่องที่ตองการ” ตามเปาประสงคเฉพาะกิจขององคกร 
 
   (๒) เมื่อกำหนดความตองการของรัฐวิสาหกิจไดแลว จึงดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความตองการดังกลาว 
   (๓) ควรตรวจสอบคณุสมบตัขิองกรรมการปจจบุนักบัความตองการขององคกรและดำเนินการ
ปรับปรุงเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 
 
 
 

       ตัวอยางเชน กรรมการปจจบุนัทีอ่ยู ๗ คน ซึง่ขาดคณุสมบตัใินเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
ดงัแสดงในตารางที่ ๓.๔ ควรแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก ๑ คน ที่มีความรูและประสบการณในเรื่องนี้ เพื่อใหได
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่รัฐวิสาหกิจตองการ 
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เกี่ยวกับงาน 

• การวิเคราะหสินเชื่อ 

• การบริหารเงิน (Treasury) 

• บัญชีและการเงิน 

• การตลาด 

• กฎหมาย/กฎระเบียบสถาบันการเงิน 

• การบริหารความเสี่ยง 

• การจัดการทรัพยากรบุคคล 

เกี่ยวกับธุรกิจ 

• ตลาดสินเชื่อที่มีการแขงขันสูง 

• ตลาดเงินในประเทศ/ตางประเทศ 

• นวัตกรรมทางการเงินใหมๆ 

• แนวโนมความตองการของกลุมลูกคา 

   เรื่องที่ตองการ         กก.๑    กก.๒   กก.๓   กก.๔    กก.๕   กก.๖    กก.๗   กก.๘ 

ตารางที่ ๓.๔ :  ตารางแสดงประสบการณทางธุรกิจของกรรมการที่มีอยูในปจจุบัน 

หมายเหตุ : สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเจาะจง “เรื่องที่ตองการ” ตามเปาประสงคเฉพาะกิจขององคกร  
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  สืบเนื่องจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการรัฐวิสาหกิจขางตน การประเมิน
ระดับความรู ความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง กรรมการ
รัฐวิสาหกิจจะตองมีความเขาใจในหลักการ แนวคิด และวิธีการในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนองคกร
ที่ประกอบการเกี่ยวกบัสาธารณะประโยชน (Social entrepreneur) นอกจากนีก้รรมการรฐัวสิาหกจิจะตองมคีวามรู 
ความสามารถ ประสบการณ และสมรรถนะ (Competency) ทีเ่หมาะสมตอการเปนกรรมการรฐัวสิาหกจิ  ในการนี้
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะตองเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการรฐัวสิาหกจิ โดยรเิริม่และดำเนินการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหกรรมการของรฐัวสิาหกิจ
ในเรื่องที่จำเปนและเหมาะสม ประกอบกับริเริ่มใหมีการประเมินและจัดทำแนวทางพัฒนาสมรรถนะของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบอีกดวย 
             
 ๓.๒ การแบงหนาที่ระหวางคณะกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ และระหวางประธานกรรมการ
และผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
  การดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ก็ตอเมื่อ
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารรัฐวิสาหกิจ มีความเขาใจที่ชัดเจนในบทบาทหนาที่และ
มีความรับผิดชอบของตน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ความสับสนจะเกิดขึ้น
เมื่อประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจเขาไปปฏิบัติงานในเรื่องระดับปฏิบัติการที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับไมได
ระบุไวใหเปนอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ดังนั้น ประธานกรรมการและ
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จำเปนตองหารือกัน เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
แตละฝายไวใน กฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งจัดใหมีระบบและกลไกที่เปนมาตรฐาน
ในการเชื่อมโยงและประสานการปฏิบัติหนาที่ของทั้งสองฝาย  
  โดยหลักการแลว คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทหนาที่และความรบัผดิชอบในการกำหนด
นโยบายและทศิทางของการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิใหสอดคลองกบัเปาประสงคตามกฎหมายจดัตัง้ของรฐัวิสาหกิจ
และนโยบายของภาครัฐ และทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการองคกรของผูบริหารรัฐวิสาหกิจใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยจะ
พิจารณาในเรื่องสำคัญทั้งในระดับองคกร (Corporate Level) ซึ่งเปนเรื่องระดับนโยบายและระดับกลยุทธ 
(Strategic Level) ซึ่งสามารถแสดงเปนตารางเปรียบเทียบ  ดังนี้ 

๑๔
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ตารางที่ ๓.๕ : ขอบเขตบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและของผูบริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ 

การวางกลยุทธ และ
กำหนดเปาหมาย 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

ชีแ้นะแนวทางกลยทุธและทศิทาง 
ในการดำเนนิงาน 
ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของ
สมมตฐิาน ในการวางแผนกลยทุธ 
(Strategic Planning) 
จดัลำดบัความสำคญัของแผนกลยทุธ
และทางเลอืกตางๆ ในแผนกลยทุธ 
ทีผู่บรหิารนำเสนอ 
ทบทวนแผนการดำเนนิงาน 
(Business Plan) และงบประมาณ 
(budget) และตัง้เปาหมายของ 
ผลการดำเนนิงานใหกบัผูบรหิาร 

ทบทวน อนมุตั ิและใหขอเสนอแนะ
ในการกำหนดตวัชีว้ดั (KPI)  
ขององคกรและเปาหมายหลกั 
ทบทวนผลการดำเนนิงานทกุไตรมาส
และสรางความมัน่ใจวามกีารกำหนด
ใหมกีระบวนการในการแกไข  
หากผลการดำเนนิงานไมเปนไปตาม
เปาหมายทีว่างไว 

สรรหาผูบรหิารสงูสดุ และใหความ
สำคญัระดบักลุมบคุลากรทีม่ี
ศกัยภาพเพือ่มใิหเกดิชองวาง 
ในการบรหิารจดัการ 
กำหนดคาตอบแทนของผูบรหิารสงูสดุ 
ทบทวนและประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของผูบรหิารสงูสดุ 
ใหความสำคญักบัการพฒันา 
กลุมบคุลากรทีม่ศีกัยภาพในการเปน 
ผูนำองคกรในอนาคต 
สนบัสนนุแผนการพฒันาบคุลากร
ระดบัหวัหนาหนวยงานทีม่ศีกัยภาพสงู 
ทบทวนหลกัการและแนวทาง 
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
พนกังานในรฐัวสิาหกจิโดยรวม 

จดัทำแผนกลยทุธตามแนวทางและ
ขอบเขต ตามทีไ่ดตกลงรวมกบั 
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
ประสานงานใหมกีารจดัทำแผนธรุกจิ 
และแผนงบประมาณของทกุๆ หนวยงาน
ขององคกร 

กำหนดตวัชีว้ดัผลการดำเนนิงาน  
(KPI)  
ตดิตามวดัผลตวัชีว้ดัผลการดำเนนิงาน
เปนรายเดอืน หากผลการดำเนนิงาน
ไมเปนไปตามตวัชีว้ดั ใหดำเนนิการ
แกไขโดยเรว็ 
กำหนดตวัชีว้ดัยอยใหแกทกุหนวยงาน
ในองคกรเพือ่ใหเปาหมายและ 
การดำเนนิงานเปนไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

พฒันาระบบการประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
และนำออกใชปฏบิตัิ 
ประเมนิความสามารถในการเปน
ผูนำและศกัยภาพของ 
ผูบรหิารทัง้หมด 
เลง็หากลุมบคุลากรทีม่ี 
ความสามารถโดดเดนและวางแผน
พฒันาความกาวหนาในหนาที่ 
การงานใหกบับคุคลเหลานี้ 
อยางมปีระสทิธภิาพ 

• 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 
 

• 
 
 
• 
 
 
 

• 
 
 
 
• 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 
 

• 
 
 
• 

• 
 
• 
 
 
 
• 

• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 

เรื่อง                     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                   ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
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การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

การกำกับดูแล 
ทางการเงิน 

การบริหารจัดการ 
ผูมีสวนไดเสีย 

การบริหารจัดการ 
ผูถือหุน (กรณีเปน
บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย) 

กำหนดกรอบความเสีย่งขององคกร 
ทีย่อมรบัได 
เขาใจอยางถองแทในปจจยั 
ความเสีย่งทีอ่งคกรมแีละสราง 
ความมัน่ใจวาองคกรมรีะบบบรหิาร
จดัการทีด่พีอเพือ่ลดความเสีย่งนัน้ๆ 
พจิารณาประเดน็ความเสีย่ง 
ทีเ่กีย่วของทกุครัง้ทีจ่ะทำการตดัสนิใจ
ในธรุกรรมสำคญั 

กำกบัดแูลใหฝายบรหิารรายงานผล
การประกอบการใหเปนไปตามระยะ
เวลาทีก่ฎหมายกำหนด 
กำกบัดแูลใหผูบรหิารจดัทำรายงาน
ทางการเงนิทีค่รบถวน และเชือ่ถอืได 
เสนอทกุเดอืนโดยเปรยีบเทยีบกบั
เดอืนทีผ่านมาและเดอืนเดยีวกนัของ 
ปกอนหนา 
กำกบัดแูลความถกูตองและ 
ความครบถวนและใหความเหน็เกีย่วกบั
การเปดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
กำกบัดแูลใหองคกรมรีะบบ 
ควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

รบัฟงความคดิเหน็ของผูถอืหุนและ
ปฏบิตัติอผูถอืหุนทกุรายอยาง 
เทาเทยีมกนั 
 

สรางความสมดลุ และดแูลใหมี 
การบรหิารจดัการผลประโยชนของ 
ผูมสีวนไดเสยีโดยคำนงึถงึผลกระทบ
ทีม่ตีอมลูคาของผูถอืหุน 
พจิารณาใหการสนบัสนนุ 
ผูมสีวนไดเสยีรายสำคญั 

วเิคราะห และประเมนิความเสีย่งของ
องคกร 
บรหิารจดัการความเสีย่งตามกรอบ 
ทีค่ณะกรรมการกำหนด 
ปลกูฝงวฒันธรรมทัว่ทัง้องคกร 
ใหตระหนกัถงึความเสีย่ง 
สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบั 
ความเสีย่งทกุหนวยงานภายในองคกร 
ดำเนนิการใหมรีะบบการบรหิาร 
ความเสีย่ง  และระบบการควบคมุ
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

อำนวยความสะดวกในการดำเนนิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในหรอืมี 
เจาหนาทีท่ีช่วยเกบ็รวบรวมขอมลู 
เขาใจสภาพทางการเงนิขององคกรและ
ตดัสนิใจทัง้ในดานการดำเนนิการและ 
ดานการบรหิารจดัการทางการเงนิของ
รฐัวสิาหกจิอนัจะสรางใหเกดิมลูคาเพิม่ 
และประโยชนตอรฐัวสิาหกจิสงูสดุ 
ดำเนนิงานใหมรีายงานทางการเงนิ 
 

เขาใจความตองการของผูถอืหุน และ
เปดเผยขอมลูของการตดัสนิใจทีม่ี 
นยัสำคญัใหแกผูถอืหุนอยางโปรงใส 
สรางความมัน่ใจวารฐัวสิาหกจิ 
ไดเปดเผยขอมลูและปฏบิตัติาม 
ขอกำหนดของกฏหมายและ 
หนวยงานกำกบัดแูลอยางครบถวน 

บรหิารจดัการผลประโยชนของ 
ผูมสีวนไดสวนเสยีภายในขอบเขต 
ทีต่กลงกบัคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

• 
 
• 
 
 
 
• 
 

• 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 

• 
 
 

• 
 
 
 
• 
 

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

• 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 

• 
 
 
• 
 

• 
 

เรื่อง                     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                   ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
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การกำกับดูแล 
การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ขอบังคับและ
เงื่อนไขอื่นๆ 

กำกบัดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 
ขอกฎหมายของรฐัวสิาหกจิ กฏหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิขององคกร และ
ขอผกูพนัทีม่ไีวกบับคุคลภายนอก 
สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่ง
และระบบการควบคมุภายในของ
องคกรอยางเปนอสิระ 
 

บรหิารจดัการองคกรตามขอกฎหมาย
ของรฐัวสิาหกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วของ
กบัธรุกจิองคกร และขอผกูพนัทีม่ไีว
กบับคุคลภายนอก 

• 
 
 
 
• 
 

• 
 

เรื่อง                     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                   ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารทรัพยสิน กำกบัดแูลใหมกีารบรหิารจดัการ
ทรพัยสนิอยางมปีระสทิธภิาพ 

ดำเนนิการบรหิารจดัการทรพัย
สนิอยางมปีระสทิธภิาพ 

• 
 

• 

การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
หรอื การมธีรรมาภบิาล 
(Good Governance) 

กำกบัดูแลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกจิใหสอดคลองกบัหลกัการ
การกำกบัดแูลทีด่ ี(Good Governance) 
ในดานตางๆ คอื 

ดำเนนิการประสานงานใหเกดิ
การบรหิารทีส่อดคลองกบั
แนวทางการกำกบัดแูลทีด่ ี 
มกีารบรหิารงานทีม่คีวามโปรงใส
และเกดิความเปนธรรมกบั 
ผูมสีวนไดเสยีทัง้หมด 

• 
 
 

• 
 

Accountability หรอืความรบัผดิชอบ 
ตอผลการปฏบิตัหินาที ่ซึง่อาจมี 
ทัง้บวกและลบ 
Reaponsibility หรอืความสำนกึ 
ในหนาทีด่วยขดีความสามารถและ 
มปีระสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ 
Equitable Treatment หรอื 
การปฏบิตัติอผูมสีวนไดสวนเสยี 
อยางเทาเทยีมกนั 
Transparency หรอืความโปรงใส  
ซึง่ประกอบดวยความโปรงใส 
ในการดำเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได
และความโปรงใสในการเปดเผยขอมลู
ทีค่รบถวน ถกูตอง และทนัตอเวลา 
Vision Create หรอืการสราง 
มลูคาเพิม่แกกจิการทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยการเปลีย่นแปลง
หรอื เพิม่มลูคาใดๆ โดยจะตองเปน 
การเพิม่ความสามารถในทกุดาน 
เพือ่การแขงขนั 
Ethics หรอืการสงเสรมิพฒันา 
การกำกบัดแูล และจรรยาบรรณทีด่ี
ในการประกอบธรุกจิ 
Participation หรอืการสงเสรมิ 
ใหประชาชนมสีวนรวมในการแสดง
ความคดิเหน็ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 
ตอสงัคมและชมุชน 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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  นอกจากการกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแลว ควรกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กับผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจใหมีความชัดเจนเชนกัน ซึ่งอาจสามารถกำหนดแนวทางหลักๆ ได ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๖ : ขอบเขตความรับผิดชอบของประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ กับ ผูบริหารสูงสุด 

ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ                หนาที่รวมกัน                        ผูบริหารสูงสุด 

เปนผูนำในการประชุมคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจรวมถึงการ 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
• 
 
 
• 

• 
 
• 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 

สื่อสารกับผูถือหุนและ
บุคคลภายนอก 
พัฒนาความเปนผูนำ
ของผูบริหาร 

กำหนดแผน และดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรซึ่งสะทอนถึง
เปาประสงคในระยะยาว และลำดบั
ความสำคัญที่ ไดตกลงรวมกับ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เปนผูรบัผดิชอบตอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติหนาที่
ทั้งในดานการดำเนินการ และ
ผลการดำเนินงานในทุกดานของ
องคกร 
จัดทำแผนการการปฏิบัติงาน 
และแผนควบคุมทางการเงินของ
องคกรอยางเพียงพอ 
ติดตามผลประกอบการทางการเงนิ
ขององคกรใหเปนไปตามแผน
และงบประมาณที่กำหนดไว 
เปนตัวแทนขององคกรในการ
ประสานงานกับพนักงาน ลูกคา 
คูคา และสมาคมทางวชิาชพีอืน่ๆ 

  สรุปไดวา ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจกับผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะตองทำงานรวมกัน 
เพื่อใหรฐัวสิาหกจิสามารถบรรลถุงึเปาหมายทีว่างไว ดงันัน้ การเลอืกบคุคลทีส่ามารถทำงานรวมกนัไดกม็สีวนสำคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเชนกัน 

กำหนดวาระ และเวลาในการประชุม 
กำกับใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ไดรับเอกสารการประชุมลวงหนา
ตามเวลาที่กำหนด 
นำการประชุม และเปดโอกาสให
กรรมการทุกคนในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ 
ดำเนินการใหการประชุมมีขอสรุป
ในประเดน็ทีค่ณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
ตองการ 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

เปนประธานในการประชุมผูถือหุน 
(กรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนบริษัท) 
เปนผูแทนดานภาพลักษณขององคกร 
(Company’s Ambassador)  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เปนผูประสานคสามสมัพนัธทีด่รีะหวาง
กรรมการรัฐวิสาหกิจดวยกันเอง และ
ระหวางกรรมการรฐัวสิาหกจิกบัผูบรหิาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ นั้น 

๑๘



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

 ๓.๓ การกำหนดผลประโยชนตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  กรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรไดรบัผลประโยชนตอบแทนทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบับทบาท หนาที่
และความรบัผดิชอบของกรรมการ ตลอดจนความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการ ทัง้นีก้ารกำหนด
ผลประโยชนตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจควรคำนึงถึงฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และผลประโยชน
ตอบแทนของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ดวย  
  โดยหลักการแลว  ผลประโยชนตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ประกอบดวย  
  • คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะเมื่อมีการประชุม และ
เฉพาะผูเขารวมประชุม 
  • คาตอบแทนรายเดือน (Retainer Fee) รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยบางแหงมีการจายคาตอบแทนคงที่เปนรายเดือนใหกรรมการทุกคน 
  •  เงินรางวัลหรือเงินโบนัส ซึ่งเปนการตอบแทนผลงานของกรรมการในการสรางมูลคาเพิ่มให
แกรัฐวิสาหกิจ เงินรางวัลสำหรับกรรมการแตละทาน โดยทั่วไปจะแตกตางกัน ขึ้นกับตำแหนงหรือหนาที่ เชน 
ประธานกรรมการ กรรมการทั่วไป กรรมการตรวจสอบ ฯลฯ และความทุมเทอุทิศตนใหแกการดำเนินงานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  นอกจากผลประโยชนตอบแทนของกรรรมการรัฐวิสาหกิจควรสอดคลองกับระดับความรู 
ความสามารถ ประสบการณและความรับผิดชอบของกรรมการแลว ผลงานทีร่ฐัวสิาหกจิคาดหวงัจากกรรมการและ
เวลาที่กรรมการตองใชในการดำเนินงานใหรัฐวิสาหกิจก็ยังเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณาผลประโยชนตอบแทน
กรรมการรฐัวสิาหกจิอกีดวย สองปจจยัหลงันีอ้าจขึน้กบัสภาพการณของรฐัวสิาหกจิ (เชน ตองการการเปลี่ยนแปลง
หรือพลิกฟน) หรือเปาหมายในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ (เชน ตองการเติบโตไปสูระดับผูนำในภูมิภาค) ทั้งนี้ เพื่อให
รัฐวิสาหกจิสามารถดงึดดูบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถโดยตรงมาเปนกรรมการได นอกจากนี ้ระดบัของผลประโยชน
ตอบแทนของกรรมการควรเทียบเคียงไดกับระดับผลประโยชนตอบแทนของกลุมบุคลากรที่มีระดับความสามารถ 
ความรูและประสบการณใกลเคียงกันที่ทำหนาที่อยูในกลุมธุรกิจที่มีขนาด ความมุงหวัง การเจริญเติบโต และ
การดำเนินการใกลเคียงกัน   
 
 ๓.๔ การแตงตั้งประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  โดยที่ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความสำคัญอยางยิ่งกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนินงานของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ดงันัน้ การแตงตัง้ประธานกรรมการรฐัวสิาหกจิโดยกระทรวงเจาสังกัด 
จึงเปนเรือ่งทีค่วรดำเนนิการอยางรอบคอบ ขอพจิารณาดานการเมอืงควรมนีำ้หนกันอยกวาขอพจิารณาดานขดีความสามารถ
และความเหมาะสมดานอื่นๆ โดยทั่วไปประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๑๙
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  • มคีวามเปนผูนำสงู สามารถนำการประชมุของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมปีระสทิธผิล และสรางความรวมมอืเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัระหวางกรรมการรฐัวสิาหกจิดวยกันเอง และระหวาง
กรรมการรัฐวิสาหกิจกับผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ โดยเปนที่ยอมรับของกรรมการทุกราย และสามารถจัด
แบงงานและหนาที่ใหแกกรรมการแตละรายได   
  • มีความรูความสามารถและประสบการณสูงในเรื่องของการบริหารจัดการองคกร และบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
  • มีความรอบรูในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจทั้งในภาพรวมและรายสาขา 
  •  เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
  •  ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง และสรางสมดุลของกลุมผูมี
สวนไดเสียตางๆ ไดมากที่สุด  
  •  เปนบุคคลที่ไมมีประวัติมัวหมอง 
 
 ๓.๕  การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ 
  การสรรหาและเสนอชื่อผูแทนของหนวยราชการและกรรมการอื่น (ผูทรงคุณวุฒิ) ควรมีหลักการ
และแนวทางที่ชัดเจน ดังตอไปนี้ 
  ๓.๕.๑ จัดทำรายชื่อบุคคลจำนวนหนึ่งเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
   คัดเลือกโดยจัดทำรายชื่อเบื้องตน (Shortlist) ในกรณีของกรรมการที่เปนผูแทนของ
หนวยราชการใหคดัเลอืกจากขาราชการระดบับรหิารของหนวยงานทีเ่กีย่วของ ในกรณขีองกรรมการอืน่ ควรมาจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลังหรือผูแทนจากองคกรประเภทตางๆ 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายของความรูและประสบการณของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  ๓.๕.๒ กำหนดเกณฑการประเมินความเหมาะสม 
   เกณฑการประเมนิความเหมาะสมของบคุคลในรายชือ่เบือ้งตน ควรพจิารณาเปนรายบคุคล 
ในประเดน็ดงัตอไปนี้ 
            • ประวัติการทำงานและผลงานในอดีตที่ผานมา  
          • ความสอดคลองระหวางความรู  ความสามารถ และประสบการณ กบัความตองการของ 
รฐัวสิาหกจิ 
   • การมีวิสัยทัศนและมีความคิดริเริ่ม  
             • ทัศนคติและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 
  ๓.๕.๓ ใหคะแนนเปรียบเทียบแตละบุคคล 
   กำหนดนำ้หนกัของคะแนนสำหรบัแตละเกณฑของการพจิารณาโดยอาจใหคะแนนเรยีงลำดับ
ความสำคัญจากต่ำสุด ๑ คะแนน และสูงสุด ๕ คะแนน เปรียบเทียบคะแนนของแตละรายและเลือกผูที่ไดคะแนน
สูงสุด 

๒๐
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 ๓.๖ หนาที่และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจสวนใหญกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในดานการบริหารจัดการองคกรไวอยางกวางๆ  แตอาจรวมเรื่องเฉพาะบางเรื่องไวดวยกัน ดังตัวอยาง
ในกรอบ 
 
  มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุม
ดูแลกิจการของการไฟฟานครหลวง อำนาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) วางขอบังคับเกี่ยวกับการตาง ๆ ตามความในมาตรา ๑๓ 
  (๒) วางขอบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  (๓) วางขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้งและการถอดถอนพนักงาน 
  (๔) วางขอบังคบัวาดวยระเบยีบปฏบิตังิานและขอบงัคบัวาดวยระเบยีบวนิยั และการลงโทษพนกังาน 
  (๕) กำหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟา คาบริการและความสะดวกตางๆ และ  
  (๖) กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน 
  (๗) จำหนายทรัพยสินและหนี้สูญออกจากบัญชี 
  อัตราราคาขายดังกลาวใน (๕) ใหกำหนดในอัตราอันสมควรเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ                       
  (ก) สําหรับรายจายที่จําเปนในการดําเนินงาน รวมทั้งดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา กองทุนสงเคราะห 
หรือการสงเคราะหอื่นๆ เพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติิงานและครอบครัวและโบนัส 
  (ข) สำหรับการชำระหนีส้นิเทาทีจ่ำนวนเงนิเพือ่การชำระนัน้เกนิกวาจำนวนทีจ่ดัสรรไวเปนคาเสือ่ม
ราคา และสำหรบัคาใชจายทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัการจดัหาสนิทรพัยใหมแทนสนิทรพัยเดมิ และ 
  (ค) ที่จะจัดใหมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับเปนเงินสำรองเผื่อขาดและเปนคาใชจายสวนใหญ
อันจำเปนในการขยายกิจการ และลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบตามความในมาตรา ๔๒ 
  ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางไวตามความใน (๔) นั้น ถามีขอความ
จำกัดอำนาจผูวาการในการทำนิติกรรมไวประการใด  ใหรัฐมนตรีประกาศขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา 
 
  โดยหลักการแลว คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในหลายเรือ่ง อยางไรก็ตาม 
ในการดำเนนิการนัน้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรใหนำ้หนกัแกเรือ่งตางๆ ทีส่อดคลองกบัสภาวการณของรฐัวิสาหกิจ
ในขณะนัน้ๆ เชนในสภาวการณปกต ิ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะใหนำ้หนกักบัเรือ่งการกำหนดกลยุทธ (Strategic 
Direction) และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาผูนำของรัฐวิสาหกิจ แตในสภาวการณที่รัฐวิสาหกิจ
ประสบกับปญหาในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรใหน้ำหนักกับเรื่องการกำหนดแผนการและ
มาตรการในการพลิกฟนสถานการณและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

๒๑
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  ๓.๖.๑ หนาที่และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีดังตอไปนี้ 
   (๑)  สรรหาและเสนอแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
     คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิมีหนาที่ในการสรรหาและเสนอแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของ
รฐัวิสาหกิจ โดยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมจำนวนหนึ่ง เสนอใหคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาคัดเลือกในขั้นสุดทายในการนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองกําหนดคุณสมบัติและขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบ (Terms of Reference) ของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจใหเหมาะสมและชัดเจน และ
กําหนดเกณฑในการประเมนิความเหมาะสมของผูสมคัรแตละคนเพือ่ใหการสรรหาเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม
มากที่สุด    
   (๒)  กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหนาที่ในการพัฒนาผูนำและทรัพยากรบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจ  โดยมีความรับผิดชอบหลักๆ ดังนี้ 
        • สรรหาบุคคลที่จะทำหนาที่ เปนผูบริหารสูงสุดและเล็งหาผูที่จะทำหนาที่เปน
ผูบริหารสูงสุดคนตอไปในอนาคต 
         • ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด 
       • กำหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจในการทำสัญญาวาจาง 
        • ทบทวนและกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจโดยรวม 
         • วางแผนและสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ 
         • ใหความสำคัญในการวางแผนสรางผูนำในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 
   (๓) กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธขององคกร 
คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิมหีนาทีใ่นการกำหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ทศิทาง เปาหมายและกลยทุธในการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในเรื่องตางๆ ที่เปนเรื่องสำคัญระดับองคกร เชน  
       • กำหนดกลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies) และกลยุทธระดับธุรกิจ 
(Business Strategics)         
        • กำหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators) เปาหมายการดำเนินธุรกิจและ
เปาหมายการพฒันาองคกร เพือ่การเตบิโตอยางยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
         • พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการขององคกร 
        • กำหนดนโยบายและวตัถปุระสงคในเรือ่งการจดัการสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

๒๒
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       ในการดำเนินงานขางตน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตองคำนึงถึงความสอดคลอง
กับนโยบาย  ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระดับประเทศ นโยบายเฉพาะของรัฐบาลผลกระทบ
และผลประโยชนทีผู่มสีวนเกีย่วของจะไดรบัและความคุมคาในระยะยาวของรฐัวสิาหกจิ เพือ่ทีจ่ะนำมาใชในการตัดสินใจ
ทั้งดานการเงิน และยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจยังตองสามารถกําหนดหรือ
ปรับปรุง เพื่อการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจได 
        คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรสามารถใหคำแนะนำและจดัหาขอมลูทีเ่ปนประโยชนใหแก
ผูบรหิารของรฐัวสิาหกจิได เนือ่งจากคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมผีูทีม่คีวามรูความสามารถ และประสบการณเกีย่วกับ
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
       ในการดำเนินงานขางตน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำเปนตองหารือและดำเนนิงาน
รวมกับฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจอยางใกลชิด 
   (๔)  กำกับดูแลการดำเนินงานขององคกร  
         • พิจารณาและอนุมัติแผนการเงินและงบประมาณ 
         • พิจารณาอนุมัติโครงสรางเงินเดือนและกรอบโครงสรางกําลังคน       
        • จัดทำกฎ ระเบยีบ จรรยาบรรณและหลักการที่พนักงานของรัฐวิสาหกิจพึงยึดถือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางคุณคาขององคกร (Corporate Values) 
         • พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะสั้นและระยะยาว 
         • กำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดำเนินงานของผูบริหารสูงสุด 
        • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององคกรและผูบริหารองคกรเปรยีบเทียบ
กับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดกำหนดไว 
        • ตรวจสอบระบบและการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 
เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรจะสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
       • กำกับดูแลการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)   
   (๕) กำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ กรรมการและผูบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหมั่นใจไดวา บุคคลขางตนจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งในดานการเปนผูนำ การวางแผน การจัดการการเงิน การควบคุม และการรับชวงหนาที่ 
   (๖) ตรวจสอบวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมจากรัฐวิสาหกิจ และ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดดุลยภาพกับผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ 
   (๗) รับผิดและรบัชอบตอผลของการปฏบิตังิาน (Accountable) ตอผูถอืหุนหรือหนวยงาน
ตนสังกัด 
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   (๘)  คำนึงถึงและจัดการใหเกิดดุลยภาพระหวางผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ  กระทรวง
เจาสังกัด  กระทรวงการคลัง  ผูถือหุน  ประชาชน  และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 
   (๙)  พิจารณาถอดถอนประธาน กรรมการ และผูบริหารสูงสุดขององคกร (ถาจำเปน) 
   (๑๐) ออกระเบียบ ขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหสอดคลอง
ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร 
   นอกจากนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีพันธะที่จะตองดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะตองดำเนินการอยางเหมาะสม ในการติดตามวัดผลการบริหารจัดการเขารวมประชุมคณะกรรมการมากที่สุด
เทาที่จะทำได เขาใจในลักษณะของการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจและความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจและปจจัย
อื่นๆ กับธุรกิจขององคกร รับฟงขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในปญหาที่ตองการความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ติดตามรับทราบขาวสารกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจ ติดตามกิจการและนโบายของรัฐวิสาหกิจ และ
ทบทวนผลประกอบการดานการเงินเปนประจํา และสอบถามถาจําเปน 
   ในการปฏบิตัหินาทีต่างๆ ดงักลาวขางตน คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไมควรเขาไปปฏบิัติงาน
ประจำที่เปนหนาที่ของฝายบรหิาร เรือ่งทีค่ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจำเปนตองรบัทราบ ควรเปนเรือ่งทีส่ำคัญในระดับ
องคกร และเรื่องที่ควรใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเทานั้น  
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองทำใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมั่นใจวา การตัดสินใจทุกครั้ง
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตั้งอยูบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชนของทุกฝายแลว โดยเฉพาะเรื่องที่
ประชาชนสวนใหญจะไดรับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อลดการตอตานซึ่งจะสงผลตอความสำเร็จของการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
  
 ๓.๗ การกำหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และโครงสรางของคณะกรรมการชุดยอย  
  โดยทัว่ไปแลวคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรแตงตัง้คณะกรรมการยอย (Committees) หลายคณะ 
ทั้งที่ตั้งตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ เกี่ยวของ และตามความจำเปนและเหมาะสมเพื่อดำเนินงาน
เฉพาะเรื่อง เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ประโยชนตอบแทน เปนตน คณะกรรมการชุดยอยเหลานี้จำเปนตองมีโครงสรางที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลว
ประธานคณะกรรมการชุดยอยควรจะไดรับการแตงตั้งจากกรรมการอื่นๆ (ผูทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการชุดยอย
แตละชุดไมควรมีจำนวนกรรมการมากเกินไปเพราะจะทำใหไมคลองตัว สวนใหญควรจะมีจำนวน ๓-๕ คน หรือ
เปนผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของในรัฐวิสาหกิจนั้น   
  รัฐวิสาหกิจตองกำหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการยอยแตละชุดใหชัดเจน โดยตองระบุ
วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนินงาน ผลงานที่ตองการ กลาวคืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและวาระของการดำรงตำแหนง 
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  ๓.๗.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เปนคณะกรรมการชุดยอย ที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) และตรวจสอบความถกูตอง
ครบถวนของการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับตางๆ  ที่ใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจและของภาครฐั 
(Compliance Auditing) คณะกรรมการตรวจสอบทำงานรวมกบัหนวยงานตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกิจ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานบริหารความเสี่ยง และหนวยงานดานกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ เปนตน 
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญมีดังนี้ 
   (๑)  งานตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) 
         • สอบทานใหองคกร มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีขอมูลของการดำเนินงานถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 
         • พิจารณาความถกูตองและความครบถวนของรายงานทางการเงนิและใหความเห็น
เกี่ยวกับการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
         • สอบทานใหองคกรมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 
และมีประสิทธิผล  
        • สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในขององคกร
อยางเปนอิสระ และมีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม 
        (๒)  งานตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอบงัคบั (Compliance Auditing) 
        • สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของรัฐวิสาหกจิ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจขององคกร และขอผูกพันที่มีไวกับบุคคลภายนอก  
   คณะกรรมการตรวจสอบควรประกอบดวยกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนอยางนอย 
๓ ทาน โดยอยางนอย ๑ ทาน ตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจ และมีประสบการณ ดานบัญชี การเงิน 
และการตรวจสอบ  
   ๓.๗.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่กำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ทำหนาที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงของรฐัวสิาหกิจในระดับ
การดำเนินงาน   
   ในการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ มหีนาทีห่ลกั ๓ ประการ ดงันี้ 
   (๑)  ควบคุมขอบเขตความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
      คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ มหีนาทีก่ำหนดกรอบของความเสีย่งทีร่ฐัวสิาหกจิยอมรับได 
และควบคมุไมใหการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิมคีวามเสีย่งเกนิกวากรอบทีต่ัง้ไวตามระยะเวลา และขอบเขตทีไ่ดตกลง
รวมกันกับผูบริหารไวลวงหนา 
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   (๒)  เขาใจปจจัยหรือสภาวการณที่เปนความเสี่ยง 
     คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะตองทำความเขาใจกบัปจจยัหรอืสภาวการณทีเ่ปนความเสีย่ง
ของรัฐวิสาหกิจ  และสามารถจัดการกับความเสี่ยงได  อีกทั้งยังตองเขาใจตนทุน  และแนวทางในการลดความเสี่ยง
ในการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 
   (๓)  พิจารณาความเสี่ยงในการตัดสินใจ 
        คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะตองพจิารณา และวเิคราะหความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึ้นทุกครั้ง
ที่การตัดสินใจในการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ หรือการวางกลยุทธและทิศทางในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจยังตองกำกับดูแลใหพนักงานในทุกหนวยงานของรัฐวิสาหกิจทำความเขาใจกับความเสี่ยง
ในหนวยงานของตน  และจัดการกับความเสี่ยงอยางนั้นไดเหมาะสมอีกดวย  
 
 ๓.๘ วาระของการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการ 
  วาระการดำรงตำแหนงกรรมการและการพนจากตำแหนงของกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนไปตาม
กฎหมายจัดตั้ง หรอืพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยขอเท็จจริงแลวรัฐวิสาหกิจสวนใหญ
มักมกีารปรับเปลี่ยนตัวประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจบอยครัง้ เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมือง การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจดวยเหตุผลอื่นที่ไมใชเหตุผลดานความสามารถ
ในการบริหารงาน มีผลกระทบตอความตอเนื่องในการปฏิบัติตามนโยบาย เปาหมายหรือแผนงานที่กำหนดไวของ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตนสังกัดที่แตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะตองระบุเหตุผลที่ชัดเจนถึงเหตุที่ใหกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพนจากตำแหนง 
  ในกรณขีองการเปนกรรมการโดยตำแหนง หากกรรมการทานนัน้พนจากตำแหนงจะมผีลทำใหพน
จากตำแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นดวย  
  ในกรณีของกรรมการที่เปนผูแทนของหนวยราชการ หากกรรมการทานนั้นเปลี่ยนตนสังกัด 
หนวยงานตนสังกัดเดิมจะแตงตั้งผูแทนใหมไปแทน     
 
 ๓.๙ การอบรมปฐมนิเทศกรรมการใหม 
  เพื่อใหกรรมการใหมของรัฐวิสาหกิจเขาสูตำแหนงดวยความราบรื่น และสามารถปฏิบัตงิานได
อยางมปีระสทิธภิาพโดยเรว็  คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทีย่งัคงดำรงตำแหนงอยู ควรรวมกบัฝายบรหิารรฐัวสิาหกจิจัดให
มีการอบรมปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยการใหขอมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนั้นและประเด็นตางๆ อยางครบถวน 
ทั้งนี้ เพือ่ใหกรรมการใหมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดทนัททีีเ่ขารบัตาํแหนงกรรมการ และเพือ่สรางความตอเนือ่งใหกับ
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น 
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           ๓.๑๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจแตงตั้งที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อใหคำปรึกษาแนะนำแก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาของการ
ดำเนินงานของที่ปรึกษาขึ้นกับประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจจะกำหนดตามความเหมาะสม ที่ปรึกษาอาจรวมใน
การประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจแตไมมีอำนาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
พิจารณา  อยางไรก็ตาม การตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีเหตุผลรองรับในความจำเปนของ
การมีที่ปรกึษา ตลอดจนมกีารระบคุวามรู ความสามารถและประสบการณของทีป่รกึษาแตละราย เพือ่เปนการยนืยนัวา 
การแตงตัง้ทีป่รกึษานัน้ไมใชดวยเหตผุลสวนตวัหรอืเหตผุลทางการเมอืง แตเปนความจำเปนและเหมาะสมเพือ่ประโยชน
ขององคกร  
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๔.  แนวทางในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผลของ 
     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 นอกเหนือจากการมีโครงสรางที่สอดคลองกับความตองการขององคกรและการแบงแยกบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจแลว คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ยังจำเปนตองมีแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอีกดวย บทที่ ๔ นี้ เสนอแนวทางในการดำเนินงาน
ในเรื่องตางๆ ทีม่คีวามสำคญัตอการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ ในสวนทีเ่ปนบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
 ๔.๑ การจัดลำดบัความสำคญัของบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ใหสอดคลองกับกลยุทธ ทิศทางและแผนงานขององคกร   
  รัฐวิสาหกจิควรกำหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิตลอดจน
ลำดบัความสำคญัของประเดน็ หรอืเรือ่งทีค่ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะตองพจิารณาใหสอดคลองกบักลยทุธ ทศิทาง
และแผนงานขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่เชื่อมโยงกับฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจ  
  วาระการประชมุของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรจำกดัอยูในเรือ่งทีม่คีวามสำคญั เพือ่ใหมัน่ใจไดวา 
การประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแตละครั้งมีจุดเนนที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล 
  อยางไรกต็าม ในการจดัลำดบัความสำคญัของประเดน็หรอืเรือ่งเพือ่การพจิารณาของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดังกลาวขางตน จำเปนอยางยิ่งที่รัฐวิสาหกิจจะตองมีความเขาใจรวมกันในเรื่องกลยุทธและทิศทาง 
ในการดำเนินธุรกิจ (Strategic Direction) ในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจทั้งในระหวางกรรมการดวยกันและระหวาง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจ  
  ภาระหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สำคัญที่สุดก็คือ การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดำเนินงาน
ใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับจากผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Directions หรือ SOD) ในการนี้สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิจะประเมนิผลการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิโดยใช SOD เปนตวักำหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัด (KPIs) ของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  ในการพฒันาความเขาใจรวมกนัระหวางคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดวยกนัเอง หรอืระหวางคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจกบัผูบรหิารรฐัวสิาหกจิขางตน คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิตองสรางความตกลงรวมกนัระหวางคณะกรรมการ
และฝายบริหารรัฐวิสาหกิจในเรื่องดังตอไปนี้  
  ๔.๑.๑ การประเมนิสถานภาพในปจจบุนัอยางเทีย่งตรงโดยมวีตัถปุระสงคทีจ่ะประเมนิสถานภาพ
ในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ หากรัฐวิสาหกิจนั้นยังมีผลการดําเนินงานในระดับ และอัตราความกาวหนาเชนที่เปนอยู
ในปจจุบัน 
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  ๔.๑.๒ จุดมุงหมายในอนาคตที่รัฐวิสาหกิจตองการจะบรรลุผลภายในกรอบเวลาที่กําหนด
รัฐวิสาหกิจควรกำหนดจุดมุงหมายในอนาคตในรูปของตัวชี้วัด ทั้งทางดานการเงินและดานที่ไมใชการเงิน (ตัวอยาง
เชน สรางกำไรเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) อยางนอย ๒,๐๐๐ ลานบาทภายใน ๕ ป และมีสวนแบงการตลาดใหญ
เปนอันดับ ๓ ในภูมิภาคอาเซียนภายใน ๓ ปขางหนา)  
   รฐัวสิาหกจิสามารถจดัลำดบัความสำคญัของการดำเนนิงานในเรือ่งตางๆ ได โดยพจิารณา
จากสภาพปจจบุนัและจดุมุงหมายในอนาคต ตวัอยางเชน “ลดตนทนุรอยละ ๒๐ เพิม่แหลงรายไดภายใน ๑๒ เดือน” 
หรือ “ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบาน ๓ ประเทศ โดยการซื้อกิจการหรือรวมทุนภายใน ๓ ป” 
   ลำดับความสำคัญในการดำเนินงานในเรื่องตางๆ ของรัฐวิสาหกิจจะเปนแนวทางให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นหรือเรื่องที่จะพิจารณา ซึ่งจะเปนพื้นฐาน
ของการจัดวาระการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเนนการใชเวลาและ
ความสนใจไปทีเ่รือ่งทีม่ีความสำคัญตอผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเทานัน้  ทัง้นี ้ คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจจะตอง
ประสานงานกบัฝายบรหิารของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะกับผูบริหารสูงสุดถึงการจัดลำดับความสำคัญของแตละเรื่อง
ที่จะนำเสนอเพื่อการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
   คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ตองทำความเขาใจกับผูบริหารสูงสุดและฝายบรหิารถงึภารกิจ
ที่ตองการจะมอบหมายใหทำ (Mandate) โดยสรางความมัน่ใจวาการจดัลำดบัความสำคญัของงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และภารกิจหลักของฝายบริหารสอดคลองกับลำดับความสำคัญของเรื่องตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจ
ที่มอบหมายใหฝายบริหารนั้น เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะกำหนดความคาดหวังที่มี
ตอฝายบริหาร ดังนั้น การกำหนดภารกิจของฝายบริหารจึงตองมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได 
   ภารกจิทีค่ณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหแกผูบริหารสูงสุดและฝายบรหิาร จะตอง
ครอบคลุม ๕ ประเด็นหลักดังตอไปนี้ 
   ๑) ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายที่ตองการจะบรรลุเปนเชนใด 
   ๒) ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายที่ตองการจะบรรลุอยูในระดับมาตรฐานใด 
   ๓) จะตองบรรลุผลสัมฤทธิ์และเปาหมายที่กำหนดเมื่อใด 
   ๔) ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายทีก่ำหนด จะมผีลกระทบตอผูมสีวนไดเสยีกลุมใด และอยางไร 
   ๕) การบรรลุผลสัมฤทธิ์และเปาหมาย จะอยูภายใตเงื่อนไขอะไร 
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กรอบที่ ๔.๑ : ตัวอยางจุดมุงหมายของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง 

 
 ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพของเอกสารและการนำเสนอตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  ในการพจิารณาและตดัสนิใจในเรือ่งตางๆ ของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ จำเปนตองตัง้อยูบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ถูกตอง และมีรายละเอียดเพียงพอแกการพิจารณาตัดสินใจ โดยทั่วไปแลวการจัดทำเอกสารเสนอ
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิเปนงานของสำนกัผูบรหิาร หรอืหนวยงานวางแผนองคกร หรอืหนวยงานยทุธศาสตรองคกร  
ภายใตการกำกบัของผูบรหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิ นอกจากเอกสารทีฝ่ายบรหิารนำเสนอตอคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
เพื่อพจิารณา จะตองมคีณุภาพทีพ่อเพยีงตอการใชประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแลว คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรไดรบัเอกสารกอนการประชมุไมนอยกวา ๑๐ วนัทำการ เพือ่ใหมเีวลาพจิารณาขอมลูอยางเพยีงพอ 
  ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงควรกำหนดความคาดหวังในเรื่องคุณภาพของเอกสารที่เสนอ
โดยฝายบริหาร และควรกำหนดกลไกและวิธีปฏิบัติสำหรับการสื่อความระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
ฝายบริหาร เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของเอกสารอยางตอเนื่อง 
                     ๔.๒.๑ เอกสารเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
   เอกสารทีเ่สนอตอคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมไีดหลายประเภท ขึน้กบัลกัษณะการดำเนินงาน
และแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจนั้น ตัวอยางของเอกสาร เชน  
   • เอกสารเกีย่วกบัการจัดซื้อจัดจาง เชน รายงานการพจิารณาผลการประกวดราคาจดัซื้อ
จัดจาง เสนอเพื่อขออนุมัติเจรจากับผูที่ผานการพิจารณา  
   • เอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงิน  เชน รายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไตรมาสแรกของปงบประมาณเสนอเพื่อทราบและใหขอแนะนำ  
   • เอกสารขอเสนอโครงการลงทุน เสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 
   • เอกสารแผนงบประมาณประจําป เสนอเพื่อขออนุมัติ 

 
ตัวอยางกรณีรัฐวิสาหกิจในธุรกิจการใหบริการทางการเงินครบวงจร 
๑)  ขยายเครอืขายใหครอบคลมุภมูภิาคเอเชยีอาคเนย โดยเปนผูนำตลาดในประเทศและอกีอยางนอย ๒ ตลาด 
     ในตางประเทศ 
๒)  มีสวนแบงการตลาดโดยรวมสูงสุด มีสวนแบงอันดับหนึ่งในตลาดบัตรเครดิต และสรางผลตอบแทน 
     ตอผูถือหุน (ROE, ROI, Dividend yield) ไมนอยกวารอยละ ๑๕ 
๓)  ตองการบรรลุเปาหมายภายในป ๒๕๕๕ 
๔)  รักษาอัตราการเกษียณอายุกอนกำหนดโดยสมัครใจ 
๕)  รักษาอัตราความพึงพอใจของลูกคาไวที่ระดับปจจุบัน 
๖)  ตองมคีวามคลองตวัสงูในการจดัจางผูบรหิาร ใหรางวลัตอบแทนผูทีม่ผีลงานดเีดนและลดจำนวนพนกังาน 
     ทีไ่มมปีระสทิธภิาพ 
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   • เอกสารเกี่ยวกับการบริหารสัญญาตางๆ เชน เอกสารเสนอขออนุมัติตออายุสัญญา  
   • เอกสารเกีย่วกบัสถานภาพทางการเงนิ เชน รายงานทางการเงนิ และการวเิคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน เสนอเพื่อทราบและใหขอแนะนำ 
  
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตองกำหนดคุณภาพมาตรฐานของเอกสารประเภทตางๆ ที่จะ
นำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจทำไดโดยกำหนดแบบฟอรม (Template) ที่เหมาะสมสำหรับเอกสาร
แตละประเภท และกำหนดตัวผูบริหารที่จะตองตรวจและสอบทานความเหมาะสมและความถูกตองของเอกสาร 
และใหขอคิดเห็นในเบื้องตนกอนนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบฟอรมของเอกสารประเภทตางๆ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการพิจารณาในระดับตางๆ ตองมีการกำหนดไวชัดเจนในระเบียบบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
(Administrative Orders) หรือระเบียบปฏิบัติอื่นที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน 
   โดยทั่วไป เอกสารเสนอคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรมสีวนสรปุยอ (Executive Summary) 
(ดูตัวอยางในกรอบที่ ๔.๒) ซึ่งประกอบดวย 
   • สิ่งที่ตองการจากการพจิารณาของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ เชน เพือ่ขออนมุตัเิพื่อทราบ 
หรือเพื่อขอคำเสนอแนะหรือแนวทางในการดำเนินการ 
   • ระบุชื่อผูรับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
   • ขอความสำคัญของเรื่องที่เสนอ ซึ่งประมวลสรุปยอเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
ขอเสนอ  
   • ประเด็นหลักที่ตองพิจารณาและความเสี่ยง พรอมทั้งแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ในการดำเนินงานที่ตองการพรอมผูรับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงาน  
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กรอบที่ ๔.๒ : ตัวอยางสรุปยอ (Executive Summary) ของเอกสารเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

อัตราการเตบิโตของตลาดตำ่กวาทีป่ระมาณการไว 
ในการวางแผนคลังสินคาแหงใหม 
ไมสามารถยกเลิกสัญญากับผูขนสงปจจุบันได 

 
ออกแบบ และวางแผนการดำเนินการโดยบริษัท  
xxx จำกัด  
การกอสรางจะแลวเสร็จภายในเดือน xxx ป xxx  
และพรอมดำเนินการทันทีหลังจากกอสราง 
แลวเสร็จ 
จะมีการจัดจางงานลวงหนา ๒ เดือนกอนคลังสินคา 
สรางเสร็จ โดยใชเงินประมาณ xxx ลานบาท 

 
• 
 
• 
 
 
• 

ทางเลือกอื่นๆ และขอเสนอแนะจากผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 
๑. ทางเลือกอื่น  

ตัวอยางสรุปยอ (Executive Summary) ของเอกสารเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
วาระการประชุมที่ ๑ 
เรื่อง  การสรางคลังสินคาหลังใหม 
เสนอเพื่อ ขออนุมัติการสรางคลังสินคาหลังใหม   
เสนอโดย รองผูอำนวยการ ฝายปฏิบัติการ 

การลงทุนคลังสินคาจะตองใชเงินลงทุน 
รวมถึงตนทุนการประกอบการประมาณ 
xxx ลานบาท แตสามารถลดคาขนสง 
สินคาจากภาคกลางไปยังภาคเหนือได  
มูลคา xxx ลานบาทตอป  
เนื่องจากมีโรงงานที่สามารถผลิตสินคา 
ในลักษณะเดียวกันกับภาคกลาง อยูใน 
ภาคเหนือ จึงไมจำเปนจะตองนำสินคา 
จากภาคกลางขึ้นไปขาย 

• 
 
 
 
 
• 

วัตถุประสงคของการสรางคลังสินคาหลังใหม 

การวิเคราะห 

ความเสี่ยง 

การดำเนินการสรางคลังสินคา 

เพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค 
ของสินคาเนื่องจากกลุมลูกคาใหม  
ในพื้นที่ภาคเหนือ  
ลดตนทุนดานโลจิสติกสได xx ลานบาท 
ตอป 

• 
 
 
• 

• 
 
• 

การเชาคลังสินคาของเอกชนแทนการกอสรางเอง  
• ขอดี ลดความเสี่ยงจากการใชคลังสินคาไมเต็มที่ หากอุปสงคของสินคาต่ำกวาที่ประมาณการไว  
  และลดภาระในการลงทุนกอสรางคลังสินคา 
• ขอเสีย ตนทุนในการเก็บสินคาสูงกวาการสรางคลังสินคาเอง xx บาทตอป หากปริมาณอุปสงค       
  เปนไปตามความคาดหมาย การกอสรางคลังสินคาจะคืนทุนไดภายใน yy ป 

๒. ขอเสนอแนะของผูบริหาร 

การกอสรางคลังสินคาเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวาการเชา ความเสี่ยงจากอุปสงคอยูในระดับต่ำ    
เมื่อพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ใชในการจัดทำ 
ประมาณการอุปสงค 

• 
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   การนำเสนอเนื้อหาสาระในเอกสาร ควรกระชับและตรงประเด็น ชัดเจนเขาใจงาย  
ขอมูลตองมีคุณภาพ ถูกตอง ทันเหตุการณ และเชื่อถือได การวิเคราะหตองละเอียดเพียงพอ และใชวิธีการ
วิเคราะหที่ถูกตองตามหลักวิชาและสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี    
   ๔.๒.๒ เอกสารบันทึกรายงานการประชุม (Meeting Minute) 
    ภายหลังจบการประชมุในแตละครัง้ จะตองมกีารจดัทำบนัทกึรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอกัษรเพือ่นำเสนอขออนมุตัติอคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ซึง่ควรใหเวลาอยางเหมาะสมเพือ่ใหกรรมการ
แตละรายไดพจิารณาเนื้อหาของรางบันทึกรายงานการประชุมกอนการอนมุตั ิ โดยเอกสารบนัทกึรายงานการประชุม
จะตองประกอบดวยการบนัทกึสาระสำคญัของการประชมุทีค่ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแตละทานไดอภปิราย เหน็ชอบ 
ใหขอคิดเห็น หรือคัดคานในที่ประชุม เพื่อประโยชนในการอางอิงทั้งภายในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเองและ
ผูเกี่ยวของภายนอก 
   ๔.๒.๓ การพัฒนาคุณภาพของการประชุมและเอกสารเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
    คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพของเอกสาร
ที่เสนอตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพราะคุณภาพของเอกสารมีผลอยางมีนัยสำคญัตอประสทิธิผลของการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำหนดกลไกและวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมในการใหขอคิดเห็นแกฝายบริหารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเอกสารโดยอาจประเมินระดับคุณภาพ
ของเอกสารหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ฝายบรหิารจะนำผลการประเมินของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไปใชในการพฒันา
คุณภาพของเอกสารใหสูงขึ้น 
    ในการดำเนินงานประเมินคุณภาพของเอกสารดังกลาวขางตน คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจจำเปนตองดำเนินการในเรื่องดังตอไปนี้  
    • รวมกับฝายบริหารในการกำหนดเกณฑการประเมินคุณภาพของเอกสาร 
    • แจงเกณฑการประเมินคุณภาพของเอกสารใหผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบ 
    • ระหวางหรือหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กรรมการทุกทานประเมินคุณภาพ
ของเอกสารเปนลายลักษณอักษรตามเกณฑทีก่ำหนด โดยการเนนประเดน็หลัก คุณภาพของการประชุม เวลาที่ใช
ในการใหขอคิดเห็น และเปดโอกาสใหกรรมการแสดงขอคิดเห็นอยางเหมาะสม (ดูตัวอยางในกรอบที่ ๔.๓) 
    • รวบรวมผลการประเมินของกรรมการหลังเสรจ็สิน้การประชมุ และผูทีร่บัผดิชอบ
สรปุผลการประเมิน เพื่อแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทำและเสนอเอกสารทราบ เพื่อดำเนินการแกไขปรับปรุง
ในครัง้ตอไป ผูทีร่บัผดิชอบในการสรปุผลควรเปนผูบรหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัการประชมุคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
เชน  ผูอำนวยการสำนักงาน ผูวาการ  ผูอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน เปนตน  
    ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีหนาที่ดูแลใหการประเมินผลเปนไปอยางตรงประเด็น
ปราศจากอคต ิ และมขีอคิดเห็นที่เปนไปในทางสรางสรรคตอฝายบรหิาร ในทำนองเดยีวกนักรรมการควรยนิดีรับฟง
ขอคิดเห็นยอนกลับจากผูบริหารสูงสุด ในฐานะตัวแทนของฝายบริหารที่มีสวนรวมในการพิจารณาผลการประเมิน
เอกสารของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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กรอบที่ ๔.๓ : ตัวอยางแบบประเมินผลหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง:_______ 
เสนอโดย_____ 
สอบทานโดย___ 

คุณภาพของเอกสาร 
• ความกระชับ 
• ความชัดเจน 
• โครงสราง 
• การวิเคราะหอยางถี่ถวน 

การนำเสนอเอกสาร 
• เวลาที่ใช 
• คุณภาพของการนำเสนอ 
  ดวยวาจา 
• การเนนประเด็นหลัก 

การประชุม 
• การเนนประเด็นหลัก 
• คุณภาพของการประชุม 
• เวลาที่ใชในการใหขอคิดเห็น 

หัวขอ 
ผลการ 
ประเมิน 

เหตุผลในการประเมิน ขอเสนอแนะ 

ระบุวัตถุประสงคชัดเจน 
เขาใจงาย กระชบัไดใจความ 
มกีารวเิคราะหในรายละเอยีด
ถึงผลดีผลเสียดานตางๆ 
ปจจัยเสี่ยงพรอมทั้งขอมูล
อางอิงสนับสนุน 

บรหิารเวลาไดไมดเีทาทีค่วร 
ติดอยูกับความเปนมาของ
โครงการมากกวาพูดถึ ง
ความจําเปนในการลงทุน
และประโยชนที่จะไดรับ 

โดยรวม การประชุมเปนไป
อยางเรียบรอยตามเวลาที่
กำหนดไว โดยมีการนำเอา
ประเด็นหลักตามวาระมา
พิจารณาอยางเหมาะสม 
แต ในบางวาระมีการถก
ประเด็นรายละเอียดซึ่งอาจ
ทบัซอนกบัหนาทีร่บัผดิชอบ
ของผูบริหาร 

หากสามารถสรปุความเปนมา
ของเรื่องโดยยอมาใหดวย
จะทำใหเขาใจเรื่องมากขึ้น 

• 
 
 
• 

ควรเริ่มดวยการนำเสนอ
ประเด็นที่ สำคัญ และ 
ความจำเปนในการลงทุน 
ยอยขอมูลใหเหลือเพียง
ประเด็นหลักที่ตองการ
สื่ อ ส า รม ากกว า ก า ร 
“อานจากสไลด” 

ประธานกรรมการควร
บริหารจัดการการประชุม
ใ ห มุ ง เ น น ใ ห เ กิ ด ก า ร
พิจารณาดานนโยบายใน
สวนที่เปนหนาที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และ
เปดโอกาสใหกรรมการ
แ ส ด ง ข อ คิ ด เ ห็ น อ ย า ง
เหมาะสม 

B+ 

C+ 

B+ 
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 ๔.๓ การทำงานรวมกบัฝายบรหิารในการกำหนดกลยทุธและทศิทางในการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ 
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรวมกับฝายบริหารในการเปนเจาของกลยุทธระดับองคกร 
(Corporate Strategy) โดยปกติฝายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธขององคกร (Corporate 
Strategic Plan) แตการดำเนนิงานของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิกบัฝายบรหิารจะเปนไปในแนวเดยีวกันไดก็ตอเมื่อ
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมบีทบาทที่แข็งขันในการกำหนดกลยทุธของรฐัวสิาหกจิ ในการนีค้ณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ
รับผิดชอบในเรื่องดังตอไปนี้  
  • ชี้นำทิศทางหลัก (Strategic Direction) ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
  • ทบทวนความเหมาะสมถูกตองของแผนกลยุทธ (Strategic Plan) ของรัฐวิสาหกิจที่จัดทำโดย 
ฝายบริหาร  
  • ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณ และกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ในการดำเนินงานของ 
ฝายบริหาร 
    ๔.๓.๑ การชี้นำทิศทางของกลยุทธในการดำเนินงาน (Strategic Direction) ของรัฐวิสาหกิจ 
   ในชวงเริ่มตนของการจัดทำแผนกลยุทธและทิศทางในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตองกำหนดความคาดหวังตอฝายบริหาร และชี้นำทิศทางหลักในการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ในการนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำเปนตองไดรับขอมูลจากฝายบริหารซึ่งเปนผูที่ทำหนาที่วางแผน
องคกรหรือวางแผนกลยุทธในเบื้องตน โดยขอมูลนั้นไมใชขอมูลดิบแตเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในเรื่อง
ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เชน แนวโนมของภาคธุรกิจ หรือบริการ
ของรัฐวสิาหกจิ ลกัษณะของการแขงขนัในธรุกจิ และความเหน็ของตลาดการเงนิทีม่ตีอฐานะการเงนิของรฐัวสิาหกิจ 
(ตัวอยางเชน รายงานการวิเคราะหหุน หรือการจัดอันดับความนาเชื่อถือของพันธบัตร) 
  ๔.๓.๒ ทบทวนแผนกลยุทธ (Strategic Plan) องคกรที่จัดทำโดยฝายบริหาร 
   หลงัจากที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดกำหนดทิศทางหลักขององคกรแลว ฝายบริหาร
ของรฐัวสิาหกจิจะจดัทำแผนกลยทุธในขัน้รายละเอยีดตามทศิทางทีก่ำหนด คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิและฝายบริหาร
จะตองมกีารประชมุรวมกนัโดยใชเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหทกุฝายมคีวามเขาใจรวมกนัและสามารถปฏบิตัไิปในทศิทาง
เดียวกนัได โดยคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมของสมมตฐิานทีใ่ชในการวางแผนกลยทุธ 
การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องตางๆ และทางเลือกตางๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร  
   การประชมุดงักลาวจะทำใหคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิและฝายบรหิารมโีอกาสไดหารอืกัน 
ลงลึกในรายละเอียดของเรื่องตางๆ ซึ่งในที่สุดจะทำใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสวนเปนเจาของแผนกลยุทธดวย
เชนกัน  (ดูตัวอยางบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุมทบทวนความเหมาะสมของแผนกลยุทธ 
ในกรอบที่ ๔.๔) 
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   ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจประกอบดวยหนวยธุรกิจ (Business Units) หลายหนวย (ตัวอยาง
เชน บรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) แผนกลยทุธของรฐัวสิาหกจิควรเสนอเรือ่งดงัตอไปนีข้องหนวยธุรกิจ
แตละหนวยไวดวย 
   • นำเสนอกลยุทธทางเลือกที่ไดพิจารณาแลว 
   • คาดการณสถานการณในอนาคต (Scenarios) ของการดำเนินงานในระดับตางๆ 
ซึ่งรวมทั้งระดับที่ดีที่สุด ระดับเลวรายที่สุด และระดับที่เปนไปไดมากที่สุด กำหนดทางเลือก และวิเคราะห
แนวทางเลือกตางๆ 
   • กำหนดดัชนีตัวชี้วัดหลักๆ ทั้งดานการเงินและดานทีไ่มใชการเงนิ เพือ่ใชในการตดิตาม
ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธตางๆ  
   • กำหนดปจจัยเสี่ยงหลักๆ และแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น  
   • กำหนดทรัพยากรที่จำเปน ไดแก บุคลากร และเงินทุนที่ตองใชในการดำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ 

กรอบที่ ๔.๔ : ตัวอยางบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ 

   ตัวอยางบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
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ทดสอบความแข็งแกรง 
ของกลยุทธ  
(Robustness)  

ทดสอบสมมติ ฐ าน เกี่ ย วกั บ
การตลาด (เชน ดานลกูคา คูแขงขัน 
กฎ ระเบยีบ ขอบงัคับั เทคโนโลยี) 
เพิ่มมุมมองที่แตกตางในเชิง
สรางสรรค 
ตรวจสอบวาไดมีการพิจารณา
ทางเลอืกตาง  ๆทีเ่ปนไปไดทัง้หมด  
ผลักดันศักยภาพในการเติบโต
ใหเต็มที่โดยจำกัดขอบเขตความ
เสี่ยงใหแคบลง 
ผลักดันใหการวิเคราะหจุดออน 
และจุดแข็งของรัฐวิสาหกิจ เปน
ไปอยางถูกตอง 

• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 
 
• 

สมมติฐานตางๆ ที่ใชในการวางแผน 
เชน แนวโนมของการตลาด คูแขง 
ความตองการของลูกคามีที่มาอยางไร 
ถาสมมติฐานเหลานี้ไมเปนไปตามที่
คาดไว กลยุทธที่กำหนดจะไดรับผล
กระทบอยางไร มีทางเลือกอื่นหรือไม 
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคูแขงไวอยางไร    
ในระหวางที่กำลังเดินตามแผนนี้ 
ถาจะตองขยายตัวเร็วกวานี้ ๓ เทา 
จะตองเลือกทำธุรกิจในดานใด 
มทีางเลอืกอืน่หรอืไมทีจ่ะทำใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันนี้ได 
มีทางเลอืกใดทีค่วรตดัออกไปในระหวาง
จัดทำแผน และภายใตสภาวการณใด
ที่เราควรจะเปลี่ยนไปใชทางเลือกอื่น 

• 
 
 
 
 
 
• 
 
• 
 
• 

๓๖



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

   ผลลัพธที่ไดจากการประชุมทบทวนแผนกลยุทธดังกลาวขางตน ไดแก แผนกลยุทธ 
ฉบับรางที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝายบริหารเห็นชอบรวมกันโดยทั่วไปแผนกลยุทธจะครอบคลุมระยะเวลา
ดำเนินการ ๕ ป ฝายบริหารจะใชแผนกลยุทธนี้เปนพื้นฐานในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)  เพื่อถายทอด 
(Cascade) แผนกลยุทธระดับองคกรลงไปสูระดับหนวยธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนตางๆ ในรัฐวิสาหกิจนั้น 
แผนธรุกจิเปนแผนระดบัรายละเอยีดซึง่รวมแผนปฏบิตัิิงิาน (Operation Plan) งบประมาณรายป และการประมาณ
การผลการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีร่ะยะครึง่ทางของแผนธรุกจิ (ประมาณปที ่ ๓) โดยปกตกิารวางแผนในระดับ
รายละเอียดนี้จะดำเนนิการในระดบัหนวยธรุกจิ โดยหนวยงานวางแผนหรอืหนวยงานกลยทุธองคกรในสำนักงานใหญ
ทำหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อสรางแผนที่ครอบคลุมทั้งองคกร หรือแผนวิสาหกิจ (Corporate 
Plan) รวมทั้งงบประมาณของทั้งองคกร 
  ๔.๓.๓ ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณ  และการกำหนดเปาหมายสำหรับฝายบริหาร 
   คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ มหีนาที่รับผิดชอบในการทบทวนและใหความเห็นชอบในแผน
ธุรกิจและงบประมาณทีร่ฐัวสิาหกจิไดจดัทำขึน้ ในการนีค้ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรตรวจสอบเปาหมายทีฝ่ายบริหาร
นำเสนอ เพื่อใหแนใจวาเปาหมายนั้นสอดคลองกับแนวโนมของธุรกิจและขีดความสามารถของรัฐวิสาหกิจ และ
เปนเปาหมายที่ทาทายฝายบริหารพอควร เพื่อใหเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม 

 

   ตัวอยางบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

               เรื่อง                            วัตถุประสงค                                 ตัวอยางคําถาม 

สอบทานเพือ่ยนืยนัวางบประมาณ 
ระยะสั้นจะสะทอนการลงทุนที่
จำเปนตอการบรรลวุตัถุประสงค
หลักขององคกร 
ผลักดันการวิเคราะหใหเปนไป
อยางละเอียดรัดกุมและตั้งอยู
บนพื้นฐานความเปนจริง  
สรางความนาเชื่อถือของขอสรุป
และทิศทางหลักขององคกร 

• 
 
 
 
• 
 
 
• 

การดำเนินการตามทางเลือกนั้นๆ 
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีหรือไม 

ลู กค าที่ ไ ด ส ำ รวจ เพื่ อ สนั บสนุ น
การวิเคราะหมีจำนวนกี่ราย 
เข า ใจมากน อย เพี ย ง ไร ใน เรื่ อ ง
สภาวการณตลาดของโลกที่มีผล
ตอการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
จะแนใจไดอยางไรวา การดำเนินงาน
เพื่อแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
จะมีทรัพยากร เงินทุน และบุคลากร
พอเพียง 

• 
 

• 
 
• 
 
 
• 
 
• 

ทดสอบความเหมาะสม 
ของกระบวนการวางแผน 
กลยุทธ 
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   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำกับดูแลและตรวจสอบถวงดุลการดำเนินงานของฝาย
บริหาร เพื่อใหมั่นใจไดวาการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนไปตามกลยุทธและจะบรรลุเปาหมายที่กำหนด  
   ในการนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบสองเรื่องหลัก ไดแก  
   (๑)   ทบทวนและอนุมัติเปาหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  
     ในกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทบทวนและอนมุตั ิ ฝายบรหิารจะกำหนดตวัชีว้ดัหลกัตางๆ รวมทัง้กำหนดเปาหมายของแตละตวัชีว้ดั ตามหลักการ 
Balanced Scorecard และระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา (Earned Value Management หรือ EVM) 
   คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะตองทบทวนตวัชีว้ดัและเปาหมายของแผนรฐัวสิาหกจิ เพือ่ให
แนใจวาตวัชีว้ดัและเปาหมายทีเ่สนอเชือ่มโยงกบักลยทุธขององคกร และจะวดัทัง้การสรางมลูคาโดยตรงใหแกองคกร 
(รวมทั้งผูถือหุน) และการบรรลุวัตถุประสงคดานสังคมและดานการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ตัวชี้วัดตางๆ 
ควรสมดลุและสะทอนการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ ทัง้ในปจจบุนัและอนาคต สำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 
ไดเสนอรายละเอียดในเรื่องนี้ไวในคูมอืการนำระบบการบริหารจดัการ เพือ่สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ
บริหารจัดการของรฐัวสิาหกิจระยะที่ ๓ 
             (๒)  ทบทวนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางสม่ำเสมอ 
      คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรติดตามทบทวนประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐวสิาหกจิอยางสม่ำเสมอเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด ความถีข่องการทบทวนการประเมนิผลการดำเนนิงาน
ของรัฐวิสาหกิจจะขึ้นกับลักษณะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการในธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ตลอดเวลา (เชน ธรุกจินำ้มนั) ยอมจำเปนทีจ่ะตองทบทวนประเมนิผลการดำเนินงาน
บอยครั้งกวารัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชา (เชน ธุรกิจประปา) อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรทบทวนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางนอยทุกไตรมาส  
        คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรทบทวน Scorecard ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบงชี้ตัวชี้วัด
หลักที่สำคัญที่สุดและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเทียบกับเปาหมาย (ดังตัวอยางในกรอบที่ ๔.๕) 

๓๘
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  ในการทบทวนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมุงเนนพิจารณา
ในเรื่องที่ต่ำกวาเปาหมายหรอืมตีวัชีว้ดัเปนจำนวนมาก เพือ่หามลูเหตทุีท่ำใหการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิไมเปนไป
ตามเปาหมาย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะตองสั่งการใหฝายบริหารจัดทำแผนการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน
ที่ต่ำกวาเปาหมาย และตองสอบทานจนมคีวามเชือ่มัน่ไดวาแผนการทีฝ่ายบรหิารนำเสนอ การแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการดำเนินการ และกำหนดเวลาที่ใชการดำเนินการใหแลวเสร็จจะพอเพียงที่จะแกไขสถานการณได  
  เพื่อใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดอยางมี
ประสิทธิผล ฝายบริหารควรจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ดังตัวอยางในกรอบที่ ๔.๖) ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจและฝายบริหารที่เกี่ยวของ ควรชวยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาประเด็นปญหาที่ปรากฏ
ในรายงานและรับที่จะดำเนินการตามแผนการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหความเห็นชอบ  
  ถึงแมการพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเนนไปที่เรื่องที่
การดำเนินงานพลาดเปาหมาย แตคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาเรื่องที่ประสบความสำเร็จดวยเชนกัน 
บงชี้ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จ และหาทางสรางปจจัยดังกลาวในหนวยงานอื่นๆ ในองคกร 

กรอบที่ ๔.๕ : ตัวอยาง Scorecard ของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในธุรกิจสถาบันการเงิน 

ที่มา : The Green Book : Enhancing Board Effectiveness, April 2006 
*คำอธิบายตัวยอ  : EBITDA - กำไรกอนภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 
     อัตรา NPLs - อัตราหนี้ดอกเบี้ยที่ไมสามารถจายชำระคืนตามกำหนดได 
     Employee Engagement - ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน 
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 ๔.๔ การพัฒนาผูนำในอนาคตและทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ 
  ในรัฐวิสาหกิจทั่วไป ผูบริหารสูงสุดเปนผูรับผิดชอบในการคนหา พัฒนา และรักษากลุมบุคลากร
ที่มีศักยภาพและมีทักษะสูง (Talent Pool) ขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
ควรมีอำนาจในการแตงตั้ง ประเมิน และใหคุณใหโทษแกฝายบริหารขององคกร  
  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความรับผิดชอบในการพัฒนากลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ และ
เขามามีสวนรวมอยางใกลชิดกับหนวยงานทรัพยากรบุคคลในการพัฒนากลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ 
  อยางไรกต็าม คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมบีทบาทสำคญัในการกำกบัดแูลการพฒันาผูนำในอนาคต
และทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ ดังตอไปนี้ :  
  • สรรหาผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และวางแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารสูงสุด 
  • ทบทวนแนวคิดและหลักการในการจัดการใหบุคลากรของรัฐวิสาหกิจมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
(Performance Management)  
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด 
  • ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติงานและการพัฒนาของบุคลากรที่อยูในตำแหนงงานที่สำคัญ
ที่การปฏิบัติงานมีผลตอการเพิ่มมูลคาขององคกร (pivotal positions) 
  • เขาใจความสำคัญของการสรางกลุมผูนำในอนาคต ทั้งในระดับองคกร และระดับหนวยงาน
แตละหนวย 

กรอบที่ ๔.๖ : ตัวอยางรายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ประเภทสถาบันการเงิน)  
        ที่เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ที่มา : The Green Book : Enhancing Board Effectiveness, April 2006 
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  ๔.๔.๑ การสรรหาบคุคลทีจ่ะทำหนาทีเ่ปนผูบรหิารสงูสดุ และการเลง็หาผูทีม่ศีกัยภาพในการเปน
ผูบริหารสูงสุดคนตอไป 
   การสรรหาผูบรหิารสงูสดุ เปนหนาทีท่ีม่นียัสำคญัอยางหนึง่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เนือ่งจากคณุภาพของผูบรหิารสงูสดุมผีลอยางมากตอผลการดำเนนิงานโดยรวมของรฐัวสิาหกจิ ดงันัน้ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจจึงตองกำหนดแนวทางและวางแผนการสรรหาผูบริหารสูงสุดใหเหมาะสมกับความตองการหรือสภาพ
ปญหาของรัฐวิสาหกิจ สภาวการณการแขงขันของการตลาด (สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ตองแขงขันกับเอกชน เชน 
รัฐวิสาหกจิในธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจการบิน เปนตน) และเปาหมายของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางเชน รัฐวิสาหกิจ
ที่กำลังประสบปญหาและตองฟนฟู จำเปนตองไดผูบริหารสูงสุดที่เขาใจในปญหา และกลาตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องตางๆ เพื่อแกไขปญหาโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
      (๑) คณะกรรมการสรรหา 
    ในการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ มาตรา ๘ จัตวาของ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม  
ไดกำหนดใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน ๕ คน กรรมการสรรหาตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒) โดยปกติ 
คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการรับสมัครผูที่จะเขารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุดทั้งจากภายใน
และภายนอกรัฐวิสาหกิจนั้น เมื่อไดผูที่เหมาะสมแลว คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเสนอตอผูมีอำนาจแตงตั้งเปน
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นตอไปซึ่งอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได  
    โดยปกติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจทานหนึ่ง
ใหเปนประธานคณะกรรมการสรรหา สวนกรรมการสรรหาอีก ๔ คนนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจแตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกก็ได เนือ่งจากคณุสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการสรรหาที่กำหนดไวในกฎหมายนั้น
เปนขอกำหนดทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงควรคัดเลือกกรรมการสรรหาที่มีความรูความชำนาญ
ในเรื่องดังตอไปนี้  
    • ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจนั้น 
    • ลักษณะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น  
    • การประเมนิบคุคลในดานคณุลกัษณะของการเปนผูนำ ทกัษะดานการบรหิารจัดการ 
และวุฒิภาวะดานอารมณ หรือ EQ 
    • การกำหนดเงนิเดอืน ผลประโยชนตอบแทน และเงือ่นไขการวาจางผูบรหิารสูงสุด  
            คณะกรรมการสรรหา ตองดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผูบริหารสูงสุด
ขององคกรโดยไมมีขอพิจารณาดานการเมือง 
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   (๒) คุณสมบัติของผูบริหารสูงสุด 
    มาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารสูงสุด
ของรฐัวสิาหกจิไว ๑๒ ขอ ซึง่เปนคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามโดยทัว่ไป ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาควรกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปที่กำหนดไวในกฎหมาย และสอดคลองกับความตองการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น และแจงใหผูสมัครทุกคนทราบ  คุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญไดแก  
    • ความรอบรูในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจนั้น  
    • ประสบการณในดานการบรหิารจดัการองคกรทีม่ขีนาดใกลเคยีงกบัรัฐวสิาหกจินัน้  
หากเปนองคกรประเภทเดยีวกนัจะเปนขอไดเปรยีบของผูสมคัร 
    • ความรูความสามารถทางวิชาชีพดานใดดานหนึ่งที่จำเปนในการบริหารจัดการ
รัฐวสิาหกจินัน้ เชน ดานการเงนิ ดานการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจินัน้ ดานการบรหิารจดัการองคกร ดานการวางแผน
ระดับองคกร เปนตน 
    • ความเปนผูนำและวุฒิภาวะดานอารมณ หรือ EQ  
    • ไมเคยมีประวัติดางพรอยในการทำงานที่ผานมา เชน เคยมีพฤติกรรมที่สอไป
ในทางทุจริตถึงแมจะไมเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรที่เคยผานมาก็ตาม การใชอำนาจหนาที่โดยไมชอบ 
การตัดสินใจที่ผิดพลาดสรางความเสียหายแกองคกรและการสรางความขัดแยงภายในองคกร เปนตน  
   ทั้งนี้ คุณสมบัติที่กำหนดตองไมเปนการจงใจกีดกันผูสมัครบางกลุม หรือเอื้อประโยชน
ตอผูสมัครบางคน  ในการนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประเมินความเหมาะสม  เพื่อใหความเห็นชอบในเกณฑ
คุณสมบัติและการสรรหาผูสมัครที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำขึ้น 
      (๓) การคัดเลือก 
    คณะกรรมการสรรหา ควรกำหนดเกณฑการประเมินความเหมาะสมของผูสมัคร 
และแจงใหผูสมัครทุกคนทราบลวงหนา รวมทั้งแจงผลการประเมินของผูสมัครทุกคนใหผูสมัครทุกคนทราบ 
เพื่อความโปรงใสในการคัดเลือก  
    การพิจารณาแบงไดเปน ๓ ขั้นตอน  
    • ขั้นที่หนึ่ง พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครตามเกณฑ
การคัดเลือกที่ไดกำหนดไว เพื่อคัดออกผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีลักษณะตองหามออก ในการนี้
คณะกรรมการสรรหาควรสอบประวัติการทำงานของผูสมัครกับองคกรที่ผูสมัครเคยทำงานหรือกำลงัทำงานอยู
เพือ่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูสมัครสงใหแกคณะกรรมการสรรหา 
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    • ขั้นที่สอง ผูสมัครที่ผานเกณฑการพิจารณาดานคุณสมบัติ จะไดรับเชิญ
จากคณะกรรมการใหเขารบัสมัภาษณ โดยปกต ิ คณะกรรมการสรรหาจะใหผูสมัครเสนอวิสัยทัศน (Vision) ซึ่ง
หมายถงึแนวคดิหรอืแนวทางในการดาํเนนิงาน (Road Map) ของผูสมคัรหากไดรบัการคดัเลอืกใหเปนผูบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจที่จะแกปญหาหรือผลักดันองคกรใหกาวไปขางหนาและสรางพื้นฐานเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ขององคกร Road Map ทีผู่สมคัรเสนอ ควรสะทอนอยางชัดเจนถึงความรูความเขาใจและความสามารถของผูสมคัร
ในเรือ่งตางๆ ทีจ่าํเปนตอการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจินัน้ การซกัถามระหวางการนําเสนอ Road Map จะชวยให
คณะกรรมการสรรหาประเมินไดวาผูสมัครจัดทํา Road Map ดวยตัวเอง หรือมีผูชวยจัดทําให   
    • ขั้นทีส่าม คณะกรรมการสรรหาจัดทำรายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยรายงานจะตองมคีณุสมบตัขิองผูบรหิารสงูสดุทีร่ฐัวสิาหกจิตองการ เกณฑการพจิารณาในขัน้ทีห่นึ่ง
และขั้นที่สอง ขอมูลของผูสมัครแตละคน ผลการพิจารณาในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง คะแนนแตละดานและ
คะแนนรวมของผูสมคัรแตละคน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา  
  
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา หากมีความเห็น
เปนอยางอื่นควรใหเหตุผลตอคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองไมนำเหตุผลทางการเมือง
มาเปนขอพิจารณา 
  ๔.๔.๒ การทบทวนแนวคิดและหลักการของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตละคน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีบทบาทเกี่ยวของในเรื่องนี้ โดยทบทวนแนวคิด
และกำหนดหลกัการและแนวทางในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรในภาพรวม ทัง้นี ้ เพือ่ใหกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถแยกแยะบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับตางๆ ไดตั้งแตระดับ
ดีที่สุดถึงระดับต่ำที่สุด และเพื่อใหการใหความดีความชอบแกบุคลากร รวมทั้งการจายเงินรางวัล (โบนัส) และ
การปรบัเลือ่นตำแหนงเชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานนัน้ๆ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรกำหนดนโยบายและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการใหประโยชนตอบแทนและเงินรางวัล (โบนัส) แกบุคลากร นอกจากนี้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ควรกำกับใหมีการกระจายตัวตามระดับของผลปฏิบัติงาน  ผลประโยชนตอบแทนและเงินรางวัล (โบนัส) 
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   (๑) แนวทางการใหเงินรางวัล (โบนัส) แกบุคลากร  
    รัฐวิสาหกจิสวนใหญจายเงนิรางวลั (โบนสั) ใหแกบคุลากรโดยกำหนดเปนจำนวน
เทาของเงินเดือน เชน ๑ หรือ ๒ เทา ตามผลการประเมินผลการดำเนินงานขององคกรโดยกระทรวงการคลัง 
ในทางปฏิบัติปจจุบันบุคลากรของรัฐวิสาหกิจทุกคนจะไดรับเงินรางวัล (โบนัส) ตามเงินเดือนอยางนอยเปนจำนวน
หนึ่งเทาๆ กัน โดยไมเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของแตละคน แนวปฏิบัตินี้ไมเปนไปตามเจตนารมณของการให
เงินรางวัล (โบนัส) และไมจูงใจใหบุคลากรปรับปรุงผลผลิตหรือความสามารถของตนเอง 
    แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องนี้ ควรเปนดังตอไปนี้ 
    • จากการประเมนิผลการดำเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ รฐัวสิาหกจิจะจายเงินรางวลั 
(โบนสั) คดิเปนเงินเดือนไดจำนวนหนึ่ง เชน ๒ เดือน คิดเปนเงิน เชน ๑๒๐ ลานบาท (รัฐวิสาหกิจนี้ มีคาใชจาย
เงินเดือนเดือนละ ๖๐ ลานบาท)  
    • พนกังานแตละคนจะไดรับเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน ไมใชไดรับทุกคน
คนละ ๒ เดือน เทากัน 
    • คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิรวมกบัฝายบรหิารจดัสรรเงนิจากวงเงนิ ๑๒๐ ลานบาท
ใหแกหนวยงานตางๆ ตามจำนวนพนกังาน และผลการปฏบิตังิานของหนวยงาน 
    • ผูบรหิารของหนวยงานแตละหนวย จดัสรรเงนิรางวลัใหแกพนกังานตามผลการ
ปฏบิตังิานตามเกณฑทีก่ำหนดโดยคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ โดยพนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานดทีีส่ดุจะไดรบัเงนิรางวัล
มากที่สุด สวนพนักงานที่มีผลการปฏบิตังิานตำ่สดุไมควรไดรบัรางวลั โดยเงนิรางวลัทีท่กุคนไดรบัรวมกัน จะไมเกิน
วงเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรร 
   (๒) การกระจายตัวของบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน 
       คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรใหฝายบริหารเสนอขอมูลการกระจายตัวของ
บุคลากรตามผลการปฏิบัติงานในองคกรทั่วไป การกระจายตัวจะเปนรูประฆังคว่ำ (ดังแสดงในรูปที่ ๔.๑) กลาวคือ 
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน (ขวามือของรูประฆังคว่ำ) และที่ดอยที่สุด (ซายมือของรูประฆังคว่ำ) จะมี
สัดสวนนอย สวนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑเฉลี่ย จะมีสัดสวนสูงที่สุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ควรตั้งคำถามแกฝายบริหารเพื่อผลักดันการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตัวอยางคำถาม เชน 
    • การกระจายตัวของบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานเปนปกติหรือไมสอดคลอง
กับรัฐวิสาหกิจอื่นหรือองคกรอื่นๆ ที่อยูในธุรกิจเดียวกันหรือไม  
    • การกระจายตัวของบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานสัมพันธกันหรือไม
กับการกระจายตัวของผลการดำเนินงานของหนวยงาน 
    • วงเงินคาจางและการเลือ่นตำแหนงแปรผนักบัผลการปฏบิตังิานมากนอยเพยีงไร 
    • บุคลากรทีอ่ยูในระดับต่ำสุด รอยละ ๕ ถึงรอยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด
พนจากการเปนพนักงานองคกรไปแลวมากนอยเพียงไร     
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  ๔.๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะตองกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุดและ
ความคาดหวังในผูบริหารสูงสุดไวใน Terms of Reference สำหรับผูบริหารสูงสุด ซึ่งตองเปนสวนหนึ่งของสัญญา
วาจางผูบริหารสูงสุด  
   หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุดจะเปนพื้นฐานของการกำหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายการดำเนินงานของผูบริหารสูงสุดซึ่งจะใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ใชจะตอง
สมดลุและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธขององคกร และขอตกลงรวมกนัระหวางคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิกบัผูบรหิารสงูสดุ 
และเปนสวนหนึง่ของสญัญาวาจางผูบรหิารสงูสดุ เปาหมายที่กำหนดควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของผูบรหิารสงูสุด
ดวยเชนกัน 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด
ทุก ๖ เดือน และควรติดตามผลสืบเนื่องที่เกิดจากการประเมินผลอยางใกลชิด  
  ๔.๔.๔ การใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติงานและการพัฒนาของบุคลากรที่อยูใน Pivotal  
Positions 
   บุคลากรใน Pivotal Positions หมายถึง บุคลากรที่อยูในตำแหนงงานที่สำคัญ 
ที่การปฏิบัติงานมีผลตอการเพิ่มมูลคาขององคกร โดยทั่วไปบุคลากรในตำแหนงประเภทนี้ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด
ขององคกร ดังนั้น ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจึงตองกำหนดบุคคลในตำแหนงประเภทนี้ และรับผิดชอบโดยตรง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้ 

รูปที่ ๔.๑ : ตัวอยางการกระจายตัวของบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน 

ที่มา : The Green Book : Enhancing Board Effectiveness, April 2006 
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   ฝายบริหารจะตองกำหนดตำแหนงและจำนวนตำแหนงที่ถือวาอยูใน Pivotal Positions 
โดยพิจารณาจากโครงสรางองคกร ขนาดของรัฐวิสาหกิจ ขอบเขตการดำเนินงาน และพื้นที่ทางภูมิศาสตรของ
การดำเนินงาน ตัวอยางเชน องคกรที่มีธุรกิจสายเดียว อาจมีตำแหนงประเภทนี้ ๑๐-๑๕ ตำแหนง สวนองคกรที่มี
ธุรกิจหลายสายและการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่กวาง ก็อาจมีตำแหนงประเภทนี้ ๒๕-๕๐ ตำแหนง เปนตน 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการใหความเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการพัฒนาบุคลากรที่อยูใน Pivotal Positions แตละคน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถมีสวนชวย
ในการจัดทำแผนดังกลาว และผูบริหารสูงสุดมีความรับผิดชอบในการนำแผนไปสูทางปฏิบัติ 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจถามคำถามเหลานี้ เชน 
   • บุคลากรในตำแหนงเหลานี้มีขีดความสามารถหรือศักยภาพเหมาะสมกับงาน หรือไม 
   • มีการกำหนดตัวผูที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหนงเหลานี้ หรือไม 
   • มีการพฒันาผูนำในอนาคตหรอืไม โดยการใหบุคลากรที่มีศักยภาพปฏิบัตงิานในตำแหนง
ที่เหมาะสมและทาทายกับศักยภาพ 
  ๔.๔.๕ ความสำคญัของการสรางใหมกีลุมผูนำในอนาคต ทัง้ในระดบัองคกรและระดบัหนวยธุรกิจ
แตละหนวย 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝายบริหารควรมีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนา
ผูนำในองคกรใหมีจำนวนมากพอแกการดำเนินการวางแผนกลยุทธตางๆ ที่กำหนด อยางไรก็ตามคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความไมเพียงพอของจำนวนผูนำในองคกร (Leadership Gap) 
รูปที่ ๔.๒ ตัวอยางผลการวิเคราะหความไมเพียงพอของจำนวนผูนําในองคกร (Leadership Gap Analysis)   
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รูปที่ ๔.๒ : ตัวอยางผลการวิเคราะหความไมเพียงพอของจำนวนผูนําในองคกร (Leadership Gap Analysis)  

ที่มา : The Green Book : Enhancing Board Effectiveness, April 2006 

  รัฐวิสาหกิจแตละแหง ควรกำหนดคำจำกัดความของผูนำขึ้นเองโดยพิจารณาจากแผนกลยุทธ
ปจจุบันและจดุมุงหมายในอนาคตขององคกร ในบางองคกร “ผูนำ” หมายถงึ  ผูบรหิารระดบักลางและระดับอาวุโส 
แตในบางองคกรผูนำจะรวมถึงปจจัยบุคคลที่มีความรูและทักษะเฉพาะที่สำคัญตอการดำเนินงานขององคกร 
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรทำความเขาใจกับจุดแข็งและความพอเพียงของจำนวนผูนำ
ในรฐัวสิาหกจินัน้ ทัง้ระดบัองคกร หนวยธรุกจิตางๆ และกลุมงาน Performance Evaluation Matrix เปนเครื่องมือ
ที่ใชกันมากโดยองคกรชั้นนำตางๆ เพื่อใหคณะกรรมการขององคกรสามารถเห็นภาพไดอยางรวดเร็วถึงสมรรถนะ
และศักยภาพของบุคลากรทั้งองคกร (ดูตัวอยางในกรอบที่ ๔.๗) ถึงแมการประเมินบุคลากรแตละคนเปนหนาที่
ของฝายบริหารก็ตาม แตคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเขาใจถึงสถานภาพปจจุบันของกลุมผูนำขององคกร 

๔๗
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กรอบที่ ๔.๗ : ตัวอยางของ Performance Evaluation Matrix 

ที่มา : The Green Book : Enhancing Board Effectiveness, April 2006 

  คำถามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรถามฝายบริหาร ไดแก  
  • องคกรมีสัดสวนของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในระดับ “ดาวรุง” หรือไม อยางไร และจำนวน
บุคลากรระดับ “ดาวรุง” ในแตละหนวยงานและในแตละประเภทงานมีเพียงพอหรือไม 
  • หนวยงานใดบางที่ยังขาดแคลนผูนำที่มีศักยภาพสูง (เชน ดานการตลาด ดานปฏิบัติการ) 
  • องคกรจะตองทำอยางไร จึงสามารถปด Leadership Gap ไดใหเร็วที่สุด (เชน วาจางเพิ่ม 
เลื่อนตำแหนงงานระดับรอง) 
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิผลในการชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจได 
ก็ตอเมื่อไดใหความสำคัญแกเรื่องนี้ในระดับสูง โดยใหเวลาในการพิจารณาหารือในเรื่องนี้มากพอควรในการประชุม
ปกติ หรือจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ เปนวาระการประชุมพิเศษ 
 
 ๔.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
  โดยทั่วไปแลวฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ
รวมกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูกำกับดูแลและกำหนดกรอบของความเสี่ยง (Risk Parameters) 

๔๘
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และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจยอมรับได การประเมินความเสี่ยงควรเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
กลยุทธขององคกร เนื่องจากความเสี่ยงเปนปจจัยที่ตองพิจารณาที่สำคัญขอหนึ่งในการวางแผน และมีความ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ  
   บทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการบริหาจัดการความเสี่ยงมีดังตอไปนี้ 
   •  กำหนดกรอบความเสี่ยง (Risk Parameters) ที่ยอมรับไดในรัฐวิสาหกิจ 
   • เขาใจในความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินงานขององคกร และกำกับใหมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
   •  พิจารณาความเสี่ยงทุกครั้งในการตัดสินใจในธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ 
  ๔.๕.๑ การกำหนดกรอบความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจยอมรับได 
   ในการทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ควรแนใจวา รัฐวิสาหกิจสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่งได เพื่อมุงหวังผลตอบแทนในอัตราที่สมควร 
โดยคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรอนมุตัขิอบเขตทีเ่หมาะสมของความเสีย่งรวม และขดีความสามารถของรฐัวสิาหกิจ
ในการรับความเสี่ยง ซึ่งเปนขอพิจารณาหนึ่งในการกำหนดแผนกลยุทธขององคกร  
   คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ สามารถกำหนดกรอบความเสีย่งของรฐัวสิาหกจิโดยวธิตีางๆ เชน 
      การกำหนดขอบเขตของผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Threshold) โดยรวม  
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำกับใหมีการกำหนดปจจัยบงชี้ความเสี่ยง เพื่อเปน
แนวทางใหรัฐวิสาหกิจประเมินไดวา ความเสี่ยงใดที่ควรรับหรือไมควรรับโดยการกำหนดความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงไวทั้งหมดไมควรเกิน ๒๐๐ ลานบาท เปนอัตราสวนที่เหมาะสมกับรายไดหรือกำไรสุทธิ โดยพิจารณา
จากการประมาณการขนาดของความเสี่ยงและความเปนไปได (Probability) ที่เหตุการณที่เปนความเสี่ยงนั้น
จะเกิดขึ้น 
     การกำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ไดปรับรวมความเสี่ยงไวแลว 
(Risk-Adjusted Return) (ไมรวมกรณีที่รัฐวิสาหกิจไดรับการสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) โดยผานมติ
คณะรัฐมนตรี) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำกับใหมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำสำหรับการลงทุน 
ตัวอยางเชน กำหนดใหอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำเปนรอยละ ๑๐ และถาประมาณการวาความเสี่ยงในการลงทุน
หากเกิดขึ้นจะทำใหอัตราผลตอบแทนของการลงทุนลดลงรอยละ ๒ ดังนั้น จึงกำหนดใหการลงทุนตองให
ผลตอบแทนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๒ 

• 

• 
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     การกำหนดเปาหมายของการจัดอันดับของความนาเชื่อถือ (Credit Rating) 
(เฉพาะในกรณรีัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจัดอันดับของความนาเชือ่ถอื) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำหนดเปาหมาย
การไดรับการจัดอันดับของความนาเชื่อถือที่ตองการ เชน กำหนดที่ระดับ A ดังนั้น กรอบของความเสี่ยง
ที่รัฐวิสาหกจิจะสามารถรบัไดจะถกูกำหนดโดยระดบัของฐานะการเงนิทีร่ฐัวสิาหกจิตองรกัษา เพือ่ธำรงความนาเชื่อถือ
ไวที่ระดับ A   
  ๔.๕.๒ ทำความเขาใจกับความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจนั้นเผชิญอยูและกำกับใหมีมาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  
   คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรมกีารบรหิารความเขาใจทีช่ดัเจนในความเสีย่งในดานตางๆ 
ของรัฐวิสาหกิจ และกำกับดูแลใหฝายบริหารจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
คาใชจายในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและ
กำกับควบคุมใหมีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเครงครัด  
   วิธีการจัดความเสี่ยงขององคกรมีหลายวิธี เชน วิธีของ Australian Standard 
AS/NZS ๔๓๖๐:๑๙๙๙ Risk Management วิธีหนึ่งไดแกการจัดความเสี่ยงเปน ๓ ประเภท (ดังตัวอยางใน
กรอบที่ ๔.๘)   
   ฝายบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบดวย การกำหนดเหตุการณหรือเรื่องที่เปนความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือเรื่องที่เปน
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณหรือเรื่องที่เปนความเสี่ยงจัดทำ Risk Matrix และ
กำหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือเรื่องที่ เปนความเสี่ยงและมาตรการ
ลดความเสียหายจากความเสี่ยง โดยคำนึงถึงคาใชจายในการดำเนินมาตรการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปน
ความเสี่ยงและความเสียหาย  
   โดยปกติ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น 
เพื่อดำเนินงานในเรื่องการจัดการความเสี่ยง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีความเขาใจที่ชัดเจน
ในแผนจัดการความเสี่ยงและกำกับดูแลใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจดำเนินงานจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและ
เครงครัด 

• 

๕๐
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กรอบที่ ๔.๘ : ตัวอยางการจัดประเภทความเสี่ยง 

ลักษณะความเสี่ยง 

การลดความเสี่ยง 

ตัวอยางความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เหตุการณซึ่งนานๆ  
จะเกิดขึ้น แตมีผลกระทบ
สูงตอการดำเนินการ 
ของรัฐวิสาหกิจ 

สรางขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแตละประเภท
เพื่อลดผลกระทบ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมคาดคิด
ของสภาวะของการดำเนิน
ธุรกิจซึ่งมีผลกระทบตอ 
ผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

จัดการใหมีกระแสเงินสด 
ที่มั่นคงเพื่อสรางและรักษา
มูลคาสูงสุดขององคกร 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ขอบเขตและโครงสราง 
การดำเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ 

รักษาดุลระหวาง 
ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ในการตัดสินใจ 

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลง 
ทางกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
ลูกคาผิดนัดชำระหนี้ 
 
 
 
 
 
การดำเนินงานหยุด
ชะงักลง 
การประทวงหยุดงาน
ของพนักงาน 
อุบัติภัย 
การเรียกสินคาคืน 
สงคราม การกอการราย 

ดานกลยุทธ 
 
 
 
 
ดานการเงิน 
 
 
 
 
 
ดานการปฏิบัติการ 

การแขงขัน 
อุปสงค 
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย 
อัตราการเติบโตของ 
GDP และภาคธุรกิจ 
ราคาพลังงานและ
วัตถุดิบ 
สินคาคงคลังลาสมัย 
ความสูญเสียในการผลิต 

การควบรวมกิจการ 
หรือการขายกิจการ 
บางสวน 
โครงการวิจัยและพัฒนา 
การขยายการผลิต 
อัตราสวนเงินกูตอ 
สวนทุน 
โครงสรางหนี้ 
 
 
 
การปรับลดกำลังคน 
การจัดการกำลัง 
การผลิต 

• 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
 
• 
 
• 
 
• 
• 
• 

• 
• 
 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
• 

• 
 
 
• 
• 
• 
 
• 
 
 
 
• 
• 

ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
เหตุการณตางๆ 

ความเสี่ยงที่มีอยาง 
ตอเนื่อง 

ความเสี่ยงจากการ 
ตัดสินใจที่สำคัญ 

๕๑
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  ๔.๕.๓ พิจารณาความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการตัดสินใจในธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ 
   คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจะปฏิบัติใหเปนแบบอยางวาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
มีการพิจารณาและวิเคราะหความเสี่ยงในการตัดสินใจทุกครั้ง ทั้งทางดานการลงทุน การดำเนินธุรกิจ และ
แผนกลยุทธของรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้สรางความมัน่ใจวาองคกรเนนความสำคญัของการรบัรูถงึความเสีย่งและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 ๔.๕ การรกัษาความสมดลุระหวางผลประโยชนของรฐัวสิาหกจิ กระทรวงเจาสงักดั กระทรวงการคลัง 
และประชาชน 
  การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จำเปนตองคำนึงถึงผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียหลักของรัฐวิสาหกิจ ไดแก กระทรวงเจาสังกัด กระทรวงการคลัง (และผูถือหุนอื่นหากรัฐวิสาหกิจ
เปนบริษัทมหาชน) และประชาชนหรือสังคมโดยรวม กลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ อาจมีผลประโยชนที่ขัดแยงกัน 
ตัวอยางเชน กระทรวงเจาสังกัดและประชาชนมักตองการใหเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่ต่ำที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
ในขณะที่รัฐวิสาหกิจจำเปนตองคิดคาบริการในระดับที่รัฐวิสาหกิจจะมีผลกำไรในระดับที่จะทำใหมูลคาขององคกร
เพิ่มขึ้นและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตองการเงินเดือนและผลตอบแทนสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังนั้น การรักษา
ความสมดุลของผลประโยชนของทุกฝายจึงมีความสำคัญตอการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
   ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงจำเปนตองกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
สมดุลระหวางผลประโยชนของทุกฝายที่เกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทำได ตามแนวทางดังตอไปนี้  
  (๑)   จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีการดำเนินงานตามแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ  
        “แนวนโยบายผูถอืหุนภาครฐั” หรอืทีเ่รยีกวา Statement of Directions หรอื SOD หมายถึง 
ความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผูถือหุนที่มีตอรัฐวิสาหกิจ ซึ่งภาครัฐที่ประกอบดวย กระทรวงการคลัง สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจจะใชเปน
แนวทางในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในระยะสั้นถึงปานกลางและคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจไดนำ
ไปใชในการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตอไป โดย SOD แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ ภาพรวม 
รายสาขา และรายแหง ทั้งนี้ การมีแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่ชัดเจนจะชวยทำใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจมีกรอบ
ในการปฏบิตังิาน และมกีารสงมอบผลงานทีม่คีวามสอดคลองกบัเปาหมายตามความคาดหวงัของภาครฐั (ตวัอยาง SOD 
ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏตามกรอบที่ ๔.๙) 

๕๒
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กรอบที่ ๔.๙ : แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐในภาพรวม 

รัฐวิสาหกิจ 
เปนกลไกขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ สังคม 

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงาน 

   “เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” 

-แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสาธารณูปการ 

SOD สาขาสาธารณูปการ : “ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนและใชทรัพยากร
อยางคุมคา” 
 
-แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสาธารณูปการ จำนวน ๔ แหง 

การประปานครหลวง 
“ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัว 
ของเมือง” 
การประปาสวนภูมิภาค 
“ปรับปรุงขยายโครงขายระบบประปาไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึง รวมถึงจัดหาและพัฒนา 
แหลงน้ำดิบใหเพียงพอ และบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ” 
องคการจัดการน้ำเสีย 
“ทบทวนบทบาทและความจำเปนขององคกรใหชัดเจนโดยเร็ว” 
การเคหะแหงชาติ 
“เรงพลิกฟนฐานะทางการเงิน จัดใหมีที่อยูอาศัยของผูที่มีรายไดนอย รวมถึงพัฒนาชุมชนที่อยู
ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

๑)  
 
 
๒)  
 
 
๓)  
 
๔)  

๕๓
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   ผูถอืหุนภาครัฐโดย สศช. ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตรชาติและแผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งดูแลดานนโยบายในแตละอุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลังที่รับผิดชอบในการสรางมูลคาใหกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนทรัพยสินของประเทศจะรวมกันยกราง 
SOD ขึ้น นอกจากนั้นไดมีการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อเปนการสราง
กระบวนการการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะในสวนที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจจึงตองนำ SOD ไปใชเปนกรอบ/แนวทางในการกำหนดยทุธศาสตรขององคกรซึง่จะทำใหการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตรประเทศและบรรลุวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อันจะนำพาประเทศไปสูความเจริญเติบโตและเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไปได  
   (๒) เขาใจในความเชื่ อมโยงและความขัดแยงของผลประโยชนของกลุมตางๆ 
กับผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจและผูถือหุน 
      คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิตองเขาใจในความเชือ่มโยงและความขดัแยงของผลประโยชน
ของกลุมตางๆ กับผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจและผูถือหุน และควรมีบทบาทในการเจรจาตอรองกับฝายตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกกลุมไดสมประโยชนมากที่สุดเทาที่จะทำได ตัวอยางเชน 
       • คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเจรจากับสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิในขอเรยีกรองตางๆ 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจและตอการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน 
หากมีการยอมรับขอเรียกรองนั้น 
         • คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิเจรจากบักระทรวงการคลงัในเรือ่งหลกัเกณฑการดำเนนิงาน
ที่ถือวาเปนพันธะทางสังคมที่มีผลกระทบทางลบตอผลประกอบการดานการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
   (๓) ยึดหลักการและเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลและ
สถานการณความเปนจริง 
     การดำเนินงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำเปนตองยึดถือ
หลักการและเหตุผลที่ถูกตอง และตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่มีความสมบูรณและสถานการณ ความเปนจริง 
จึงจะทำใหการตัดสินใจตางๆ เปนไปอยางรอบคอบโดยมีการพิจารณาทุกดานที่เกี่ยวของ และมีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบพิสูจนได อีกทั้งยังกอใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนทุกฝายอีกดวย 
       คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตองยึดถือหลักการการกำกับดูแลที่ดีในการกำกับดูแล
การบริหารรัฐวิสาหกิจและในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

๕๔
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 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจกำหนดใหมีการประเมินผลการดำเนินงาน 
(Performance Evaluation) ของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทัง้คณะ และของกรรมการแตละรายอยางนอยปละครั้ง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรนำขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลไปใชในการพัฒนาประสิทธิผลของการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจบทที่ ๕ นี้ เสนอ
แนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะและกรรมการแตละทาน  
  
 ๕.๑ ความเชือ่มโยงระหวางการประเมนิผลการดำเนนิงานกบัการเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
  การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะและกรรมการแตละราย 
อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเองภายใตการนำของประธานกรรมการหรือโดยที่ปรึกษาจาก
ภายนอก การประเมินผลการดำเนินงานทั้งสองระดับตองเปนไปในทางสรางสรรคและเที่ยงตรง โดยมุงบงชี้จุดแข็ง 
จุดออน และขอบกพรองในการดำเนนิงาน คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรใชรายงานการประเมนิผลที่ไดเปนพื้นฐาน
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและดำเนินการ
ตามแผนนั้น โดยจำเปนตองติดตามประเมินความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส
หรือทุก ๖ เดือน และอาจมีการปรับแผนงานตามความเหมาะสม (ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑) 
 

๕.  แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ 
     คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๕๕
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รูปที่ ๕๑ : ความเชื่อมโยงระหวางการประเมินผลกับการเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
  กระทรวงการคลงัตองการใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตางๆ ดำเนนิการประเมนิผลการดำเนินงาน
โดยถอืเปนสวนหนึง่ของการบรหิารจดัการองคกร เนือ่งจากกระทรวงการคลงั ตระหนกัถงึประโยชนของการประเมนิผล
ที่จะเกิดแกคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการทุกทาน ดังตอไปนี้  
  (๑)  ประโยชนในระดับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะ   
     • กระบวนการประเมินผล จะชวยทำใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตระหนักถึงจุดออนที่ตอง
แกไขปรบัปรงุและจดุแขง็ทีส่ามารถใชใหเปนประโยชนไดมากขึน้ นอกจากนี ้ การประเมนิผลยงัชวยเสรมิสรางความสัมพันธ
ระหวางกรรมการ โดยเปดโอกาสใหมีการสื่อความอยางเปดเผยระหวางกรรมการและระหวางกรรมการกบัผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
      • ชวยใหกรรมการมคีวามเขาใจชดัเจนยิง่ขึน้ในบทบาทหนาที ่ความคาดหวงัและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทัง้คณะและของกรรมการแตละทาน และชวยใหคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิรวมกนักำหนด
จดุมุงหมายและเปาหมายของการดำเนนิงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
       • นำไปสูการปรับปรุงเฉพาะเรื่องตางๆ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ เชน 
จุดเนนของการดำเนนิงาน การวางแผนกลยทุธ การเพิม่ประสทิธภิาพและการบรหิารเวลาของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

๕๖
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  (๒)  ประโยชนในระดับกรรมการแตละทาน  
        • ชวยใหกรรมการแตละทานมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องบทบาทหนาที่
ของกรรมการแตละทานในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การทำงานรวมกันเปนทีม การรวมรับผิดและรับชอบตอผล
ของการปฏบิตัหินาที่ (Accountability) ของกรรมการ การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ การสื่อความภายใน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 
  ในประเทศพฒันาบรษิทัเอกชนใหความสำคญัแกการประเมนิผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการ
บริษทัเปนสวนหนึง่ของระบบการกำกับดูแลที่ดีของบริษทั จากการสำรวจบรษิทัขนาดใหญในสหรฐัอเมรกิาประมาณ 
๓,๐๐๐ แหง โดยบริษัทที่ปรึกษาแหงหนึ่ง พบวาการประเมินผลชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทัไดถงึ ๙ ใน ๑๐ ของบรษิทัทีม่กีารประเมนิผล จากการสำรวจบรษิทัขนาดใหญ 
๒๐๐ แหง โดยมหาวิทยาลัยฮาวารดในป ๒๐๐๔ (Harvard Business Review ๒๐๐๔) พบวา การประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทเปนงานที่ไดรับความสำคัญระดับสูง นอกจากนี้ การสำรวจผูลงทุนประเภทสถาบัน
ใน ๓๑ ประเทศ ในป ๒๐๐๒ พบวา ประมาณ ๓ ใน ๔ ของผูลงทนุประเภทสถาบนัในอเมรกิาเหนอืและยโุรปตะวนัออก 
ยินดีจายในอัตราที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย ประมาณรอยละ ๑๒ - ๑๔ สำหรับหุนของบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี
ที่มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท   
 
 ๕.๒ วิธีดำเนินการประเมินผล 
  ประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบหลักในการประเมินผล โดยคณะกรรมการสามารถเลือก
ที่จะทำการประเมินตนเองเปนการภายในหรือจัดหาที่ปรึกษามาชวยดำเนินการ 
  ในกรณทีีค่ณะกรรมการทำการประเมนิตนเอง กรรมการทกุคนตองมสีวนรวมโดยมปีระธานกรรมการ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูนำกระบวนการและมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการเตรียม
เอกสารที่ชวยในการประเมินผล และนำผลที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการซึ่งอาจ
เปนการประชุมในวาระปกติหรือแยกออกมาเปนการประชมุตางหาก ทัง้นีค้ณะกรรมการรัฐวิสาหกจิอาจใชทีป่รกึษา
ภายนอกมาชวยดำเนินการก็ได 
  การประเมนิผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการตองงาย มคีวามหมาย และใหขอมลูทีม่ีประโยชน
ในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำเปนตองเปนขอมูลปกปดเพื่อใหการแสดงขอคิดเห็นของกรรมการแตละทานเปนไป
โดยเสรี  
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 ๕.๓  รายละเอียดขั้นตอนในประเมินผล 

๑. ประเมินประสิทธิผล 
ในปจจุบันของ 
คณะกรรมการ 

๒. จัดทำแผนงานในการ
เพิ่มประสิทธิผลอยาง
เปนรูปธรรม 

• ในแตละประเด็นให
คะแนนคณะกรรมการ 
ตั้งแต ๐ ถึง ๓ โดย ๓ คือ
ดำเนินการไดดีเยี่ยม ทั้งนี้
ใหสะทอนจุดแข็งและ 
จดุออนของคณะกรรมการ 
ไดชัดเจน 
• ในกรณีที่มีที่ปรึกษา
ภายนอก ควรตองมีการ
สัมภาษณกรรมการ 
แตละราย ทบทวนเอกสาร
การประชุม รายงาน 
การประชุม หรือขอมูลที่
ไดจากการเขาสงัเกตการณ
ในการประชมุคณะกรรมการ
มากกวา ๑ ครั้ง เพื่อให
สามารถรวบรวมขอมูล 
ที่เพยีงพอตอการใหคะแนน 
โดยที่ปรึกษาภายนอก
มีหนาที่ประมวลผลและ
จัดทำขอสรุป 

• จากคะแนนการประเมิน
ในแตละประเด็น ใหระบุ
ปญหาหลักที่เปนอุปสรรค
ตอการเพิ่มประสิทธิผล
ของคณะกรรมการ 
• อภิปรายเพื่อหาสาเหตุ
ของปญหา เสนอแนวทาง
แกไขและจัดลำดับความ
สำคัญของแตละปญหา 

• ตารางการประเมิน 
ซึ่งมีคำอธิบายเกณฑ 
การใหคะแนนทีถ่อืวาเปน 
การดำเนินการไดดีเยี่ยม 
ในแตละประเด็น  
(ดูตัวอยางในภาคผนวก) 

• ขอเสนอแนะที่สามารถ
นำไปปฏิบัติได รวมทั้ง
ตัวอยางที่คณะกรรมการ
สามารถนำไปประยุกตใช 
• แบบฟอรมที่ใชบันทึก
แผนปฏิบัติการ (ดูจาก
ภาคผนวก ๓-๔) 

• การประเมินเสร็จสิ้นและ
สามารถนำไปใชปรบัปรงุ
และเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิได 

• แผนงานในการเพิ่ม
ประสิทธิผลที่เปนรูปธรรม 
โดยระบุเปาหมายที่ชัดเจน
ในแตละขั้นตอนสำหรับ 
ชวงระยะเวลา ๑๒ เดือน
ขางหนา 

ขั้นตอน กิจกรรม เครื่องมือสนับสนุน ผลลัพธที่ได 
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๓. นำความคิดริเริ่มตางๆ 
ไปสูการปฏิบัติ 

๔. ติดตามประเมิน 
ความกาวหนาเปนระยะๆ 

• ในกรณีที่มีที่ปรึกษา
ภายนอกชวยในการพฒันา
แผนงาน ควรมั่นใจวา 
คณะกรรมการเห็นดวย 
กบัผลการประเมนิและ 
มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ที่เพียงพอในหมูกรรมการ 
เชน การจดัใหมกีารประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร (work shop) 
กอนที่จะมีการอนุมัติ 
แผนงานนั้น 

• เสนอชื่อกรรมการคนใด
คนหนึ่งหรือผูบริหารเพื่อ
ใหเปนหัวหนากลุม 
ในการปฏบิตัติามแผนงาน
ในการเพิ่มประสิทธิผล 

• กำหนดใหมีวาระ 
การประชุมกรรมการเพื่อ
ตดิตามความกาวหนา 
ของการดำเนินงาน 
ตามแผนงานในการเพิ่ม 
ประสิทธิผลทุกๆ ๖ เดือน 
• ประธานกรรมการควรเปน
ผูนำการประชมุและปรบัปรงุ
แกไขแผนปฏิบัติการ 
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
• ควรมีผลสรุปและ 
ขอเสนอแนะจากการ 
ประเมินผลกรรมการ 
และคณะกรรมการประจำป
ประกอบการพิจารณา 
ในการประชุมขางตนดวย 

-n/a 

• แบบประเมินผล 
คณะกรรมการและ 
แผนปฏิบัติการ (ดูจาก
ภาคผนวก ๒, ๓ และ ๔) 

• สามารถยกระดับ
ประสิทธิผลของ 
คณะกรรมการ 
เมื่อดำเนินการไดลุลวง 
ตามเปาหมาย 

• ความกาวหนาของแผน
และสิ่งที่ทำสำเร็จทุกๆ  
๖ เดือน และสามารถ 
ปรับแผนใหสอดคลอง 
และเปนปจจุบันได 

ขั้นตอน กิจกรรม เครื่องมือสนับสนุน ผลลัพธที่ได 
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ภาคผนวก 
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๑. โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (๕) 

๑.๑ จำนวนกรรมการมีความ
เหมาะสมกับลักษณะและขนาด
ของกิจการ ชวยใหทำหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ คณะกรรมการประกอบดวย 
บุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย 
เพียงพอที่จะชวยใหการ 
ทำหนาที่ของคณะกรรมการ 
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ มกีรรมการอสิระอยางนอย 
หนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ
และอยางนอยหนึ่งคนมาจาก 
บัญชีรายชื่อกรรมการ  
ที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น 

๑.๔ มกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการ 
ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของกจิการ
ตามจำเปนโดยอยางนอยตองมี 
     ๑) คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ๒) คณะกรรมการบรหิาร 
         ความเสีย่ง 

๑.๕ คณะอนกุรรมการมโีครงสราง
คณุสมบตั ิความรูความสามารถ 
และประสบการณทีเ่หมาะสมกบั
งานทีไ่ดรบัมอบหมาย  

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

ภาคผนวก ๑ 
ตารางสรุปผลการประเมินคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ณ วันที่ ..................................................... 
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๒. บทบาท หนาทีแ่ละความรบั
ผดิชอบของคณะกรรมการ (๑๐) 

๒.๑ คณะกรรมการไดให 
ความสำคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการพิจารณา 
เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง 
การดำเนนิธรุกจิ และแผนกลยทุธ
ขององคกร 

๒.๒ คณะกรรมการไดให 
ความสำคญัและใชเวลาอยาง 
เพยีงพอในการพจิารณาหรอื
ทบทวนนโยบายการกำกบัดแูล
กจิการขององคกร และดแูลใหมี
การปฏบิตัติามนโยบายทีก่ำหนด 

๒.๓ คณะกรรมการไดให 
ความสำคญัและใชเวลาอยาง 
เพยีงพอในการกำหนดแนวปฏบิตัิ
และมกีระบวนการพจิารณารายการ
ทีม่คีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
ใหมคีวามเปนธรรมและเกดิประโยชน
สงูสดุตอองคกร 

๒.๔ คณะกรรมการไดให 
ความสำคญัและใชเวลาอยางเพยีงพอ
ในการทบทวนเพือ่ใหมัน่ใจวาองคกร 
มรีะบบควบคมุภายในทีด่พีอ 

๒.๕ คณะกรรมการไดให 
ความสำคญัและใชเวลาอยาง 
เพยีงพอในการพจิารณาหรอื
ทบทวนนโยบายดานการจดัการ
ความเสีย่งขององคกร และ
ประเมนิประสทิธผิลของ 
การจดัความเสีย่งของฝายจดัการ 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 
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๒.๖ คณะกรรมการไดให 
ความสำคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการพิจารณาหรือ
ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ 
ขององคกร และกำกับดูแล 
ใหมีการปฏิบัติตาม 

๒.๗ คณะกรรมการไดตดิตาม 
การปฏบิตัหินาทีข่องฝายจดัการ
อยางสมำ่เสมอ เพือ่ใหเปนไปตาม
นโยบายหรอืมตขิองคณะกรรมการ 

๒.๘ คณะกรรมการไดใหความ
สำคญัและใชเวลาอยางเพยีงพอ 
ในการดแูลใหการจดัทำงบการเงนิ
เปนไปตามมาตรฐานการบญัชี 
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป 

๒.๙ คณะกรรมการไดใหความ
สำคญัและใชเวลาอยางเพยีงพอ 
ในการกำหนดเกณฑประเมนิผล
การปฏบิตังิานของกรรมการ 
ผูจดัการ ประเมนิผลตามเกณฑ 
ทีก่ำหนดและพจิารณาคาตอบแทน
ใหสอดคลองกบัผลการประเมนิ 

๒.๑๐ คณะกรรมการมีนโยบาย
สนบัสนนุในเรือ่งการดแูลรบัผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม (CSR) 

๓.๑ คณะกรรมการมีโอกาส 
เพียงพอในการเรียนรูเกี่ยวกับ
กิจการขององคกร 

๓. แนวปฏิบัติของ 
คณะกรรมการ (๖) 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

๖๔
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๓.๒ คณะกรรมการมีความรู 
ที่เพียงพอเกี่ยวกับปญหาหลัก 
ของธุรกิจ 

๓.๓ คณะกรรมการมกีารสงเสรมิ
ใหกรรมการไดรบัการฝกอบรม 

๓.๔ กรรมการสวนใหญมี 
การเตรยีมตวัทีด่กีอนการประชมุ 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 

๓.๕ เมื่อมีกรณีปญหาที่จำเปน
หรือเฉพาะกิจ มีการแตงตั้ง 
ที่ปรกึษาดานกฎหมายหรอืดาน
อืน่ ๆ เพื่อใหคำปรึกษาแก 
คณะกรรมการ 

๓.๖ มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการ โดยไมมีผูบริหาร
และฝายจัดการเขารวมอยางนอย 
ปละ ๑ ครั้ง 

๔.๑ กรรมการทุกทานมีโอกาส
เพียงพอในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

๔.๒ การแสดงความคิดเห็นและ
โตแยงเปนไปอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

๔.๓ มีการกระตุนใหกรรมการ 
ทุกคนแสดงความคิดเห็น  
อยางสรางสรรค และไมถกูครอบงำ
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

๔. การสื่อสารของ 
คณะกรรมการ (๖) 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

๖๕
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๔.๔ คณะกรรมการมีการสื่อสาร
ความคาดหวังที่มีฝายบริหาร 
เพื่อใหสามารถวัดผลงานไดอยาง
เปนรูปธรรม 

๔.๕ มรีะบบและชองทางการ
สือ่สารทีร่วดเรว็และทนัตอ
เหตกุารณระหวางฝายบรหิาร 
และคณะกรรมการ ในกรณขีอง
ขาวราย ขอรองเรยีน หรอือืน่ ๆ  
ทีอ่าจมผีลกระทบตอองคกร  
อยางมนียัสำคญั 

๔.๖ สงเสรมิใหมกีารเปดเผย
ขอมลูสารสนเทศตอผูมสีวนไดเสยี 
ทัง้ทางดานการเงนิและไมใชการเงนิ 
อยางเพยีงพอ สมำ่เสมอ 
และทนัเวลา 

๕. ความสมัพนัธของคณะ
กรรมการและกบัฝายบรหิาร (๖) 

๕.๑ ประธานกรรมการและ 
ผูบริหารสูงสุด มีการประสานงาน
กันอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ คณะกรรมการใหคำแนะนำ
แกผูบริหารระดับสูงในกรณีที่
จำเปน 

๕.๓ คณะกรรมการมคีวามสมัพันธ
ที่ดีกับฝายบริหาร 

๕.๔ คณะกรรมการหลกีเลีย่งทีจ่ะ
เขาไปแทรกแซงการทำงานของ 
ฝายบรหิาร 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

๖๖
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๕.๕ คณะกรรมการไดเขามา 
มีสวนรวมในการพิจารณาแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม ในกรณี 
ทีก่ารปฏบิตัหินาทีข่องฝายบริหาร
ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและ 
งบประมาณที่กำหนด 

๕.๖ คณะกรรมการไดกำหนด
แผนการสืบทอดงานเพื่อให 
การทำหนาที่ในตำแหนงผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทเปนไปอยาง
ตอเนื่อง การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทไมตองหยุดชะงัก 

๖.๑ มีการกำหนดตารางเวลา
การประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการประจำป
เปนการลวงหนา เพื่อให
กรรมการสามารถจัดสรรเวลา 
มาประชุมไดทุกครั้ง 

๖.๒ มีการกำหนดวาระการประชุม
ที่สำคัญประจำปลวงหนา เชน 
การพิจารณาแผนการธุรกิจ  
การประเมินผลงานกรรมการ 
ผูจัดการ การรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

๖.๓ การจัดวาระการประชุม 
เปนตามลำดับที่เหมาะสมและ 
ชวยใหการประชุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ( เชน วาระเพื่อ
พิจารณาไมควรอยูทายสุด ) 

๖. การจัดเตรียมและดำเนินการ
ประชุม (๙) 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

๖๗
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๖.๔ กรรมการไดรับวาระและ
ขอมูลประกอบการประชุม 
ลวงหนาอยางครบถวนและ 
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล
กอนการเขาประชุม 

๖.๕ วาระและขอมูลประกอบ
การประชุมมีขอมูลเพียงพอ 
ตอการตัดสินใจ กระชับและ 
งายตอการทำความเขาใจ 

๖.๖ คณะกรรมการไดรับขอมูล
ตามที่ไดรองขอเพิ่มเติม 
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เปน
ประโยชนตอองคกร 

๖.๗ มีการจัดสรรเวลาใน 
การประชุมที่เพียงพอโดยเฉพาะ 
ในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ 

๖.๘ บันทึกการประชุมมี 
รายละเอียด ชัดเจน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีกรรมการไมเห็นดวย
หรือมีความเห็นแยง หรือ 
ไดแสดงความเห็นเปนเอกสาร 
ตอวาระการประชุมในเรื่องใด 

๖.๙ ประธานกรรมการนำ 
การประชมุไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

จุดแข็ง จุดออน 
ผลการประเมิน 

๓ ๒ ๑ ๐ 
แนวทางปฏิบัติ

ที่ดีเยี่ยม 

๖๘
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ภาคผนวก ๒ 
แบบประเมินกรรมการรายคณะและรายบุคคล 
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ความโดดเดนในความรูความสามารถ  
(Core Competencz) (๔) 

ความเปนอิสระ (Independence) (๕) 

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปนความรู
เฉพาะทางของตนเองหรือประสบการณที่เกี่ยวของ 
มาใชในการวางแผนงานหรือกลยุทธขององคกร 

ไมเคยเสนอความเหน็ในทีป่ระชมุทีข่ดัตอหลกัปฏบิตัทิีด่ ี
(Best Practices) ในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

สามารถชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ ในที่ประชุม
ไดเปนที่เขาใจ 

เคยเสนอความคิดใหม ๆ (Innovative Ideas) ในการ
แกไขปญหาหรือผลักดันใหองคกรมีความทันสมัย และ
ตอบสนองพันธกิจทางสังคม (Social Mandates) 
ไดเปนอยางดี  

เคยโตแยงความคิดของกรรมการทานอื่นในที่ประชุม
อยางสรางสรรค 

มีความกลาที่จะออกมาคัดคานหรือแสดงความไมเห็น
ดวยในนโยบายหรือพันธกิจใด ๆ ที่ขัดตอหลักการ
และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในองคกร 

ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวของ
กับองคกร หรือกิจการที่มีลักษณะแขงขันกับองคกร 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ไมเคยปฏิบัติในสิ่งที่อาจทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of Interest) กับองคกร 

๑ 

๒ 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

๑.๔ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคลและการประเมินไขว) 

หัวขอประเมิน (๓๒) ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  

๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๓ ๔ ๕ ๒ ๑ ๐ 

๗๐
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มีความเปนอสิระสงูในความรบัผดิชอบ (Accountability) 
ตอผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร (Stakeholders)  
ทุกรายโดยออกมาคัดคาน และเสนอแนวทางที่ถูกตอง 
เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติที่เสมอภาค  
(Equitable Treatment) ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีความเขาใจในประเด็นปญหาหลัก ซึ่งมีผลกระทบ 
ตอการดำเนินงานขององคกร 

ติดตามขาวสารขอมูลและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกี่ยวของ 

สามารถใหคำแนะนำในการแกไขปญหาขององคกรไดดี
โดยเฉพาะในยามวิกฤต 

เสนอความเห็นหรือขอเสนอซึ่งสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในวิทยาการการจัดการสมัยใหม 

เคยเสนอเรื่องหารือในที่ประชุมโดยมิไดระบุในวาระ
การประชุม (Meeting Agenda) เปนการลวงหนา 

เคยเสนอใหที่ประชุมทราบถึงความไมถูกตองในขอมูล 
ที่ใชประกอบการประชุม 

เคยแจงใหที่ประชุมทราบถึงความลาชาในเอกสารที่ใช
ประกอบการประชุม 

เคยซักถามและใหคำชี้แนะที่เปนประโยชนตอที่ประชุม 

เขารวมประชุมคณะกรรมการตามกำหนดการประชุม 

ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ 
(Practices as a Director) (๑๑) 

ความพรอมในการปฏบิตัภิารกจิ (Preparedness) (๔) 

๒.๕ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๔ 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

๔ 

๓ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๓ ๔ ๕ ๒ ๑ ๐ 

๗๑
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สำหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                                                  
ขาดประชุมโดยไมมีการแจงใหทราบเปนการลวงหนา 
สำหรับกรรมการโดยตำแหนง 
ขาดประชุมโดยไมมีการแจงใหทราบเปนการลวงหนา
หรือสงตัวแทนเขารวมประชุมแทน  

ซักถามประเด็นตาง ๆ ในที่ประชุมซึ่งไมเกี่ยวกับ
กลยุทธและหรือนโยบายขององคกรเลย 

ใหความชวยเหลือเพื่อนกรรมการทานอื่นในการชี้แจง
ประเด็นหรือขอเท็จจริงบางประการที่ทราบมา 
เพื่อประโยชนกับที่ประชุมในการปรึกษาหารือในหมู
กรรมการไดดียิ่งขึ้น 

ใหความเอาใจใสและติดตามขวนขวายคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อใชตอบซักถามตอที่ประชุมในประเด็น 
ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งกอน 

ใหเกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการทานอื่น  
โดยไมขดัจงัหวะผูอืน่หรอืไมโออวดในความรูความสามารถ
ของตนในที่ประชุม 

ใหความสำคัญตอการเก็บรักษาความลับและไมนำ
ขอมูลภายในไปเผยแพรหรือใชเพื่อประโยชนสวนตน 

การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ 
(Committee Activities) (๓) 

รวมเปนคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้น
อยางนอยหนึ่งแหง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เปนตน และเขารวมปรึกษาหารือ 
ในคณะอนุกรรมการดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

๔.๖ 

๔.๗ 

๔.๘ 

๔.๙ 

๔.๑๐ 

๔.๑๑ 

๕ 

๕.๑ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๓ ๔ ๕ ๒ ๑ ๐ 

๗๒
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ใหคำชี้แนะที่เปนประโยชน และหรือคอยโตแยง 
ความไมถูกตองในคณะอนุกรรมการ พรอมรายงาน 
ใหคณะกรรมการองคกรทราบเมือ่ตรวจพบตามหลกัการ
คานอำนาจที่ดี (Check and Balance) 

ทำตัวเปนฝายประสานงานที่ดีระหวางคณะกรรมการ
และฝายบรหิารโดยคอยใหคำชีแ้จงหรอืขอเสนอแนะใด ๆ 
อันเปนประโยชนตอฝายบริหารที่จะสามารถผลักดัน
นโยบายใหสัมฤทธิ์ผลไปดวยดี 

การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการใน 
ระยะยาว Vision to Create Long-Term Value (๕) 

มีการเสนอความเห็นในการปรับปรุงวิสัยทัศน กลยุทธ
และแผนธุรกิจใหสอดคลองกับ SOD และนโยบาย 
การเติบโตอยางยั่งยืน 

ในรอบปไดมกีารเสนองแนวคดิหรอืแผนงานทีเ่ปนรปูธรรม
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรใหมีการพัฒนา 
ในรูปแบบตาง ๆ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึ้น
ไดเปนอยางดี 

ไดมีการแสวงหาการสนับสนุนรูปแบบตาง ๆ จาก
ภายนอกองคกร อาท ิกลุมนกัลงทนุ ลกูคา เจาหนีก้ารคา
และเจาหนี้การเงิน เปนตน เพื่อสงเสริมใหองคกร 
มีศักยภาพและสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้นโดยไม
กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

เขารวมอบรมและพัฒนาความรูของกรรมการ 
ในหลักสูตรตาง ๆ  

สงเสริมวัฒนธรรมการทำงานเปนคณะ รวมถึงสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร 

๕.๒ 

๕.๓ 

๖ 

๖.๑ 

๖.๒ 

๖.๓ 

๖.๔ 

๖.๕ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๓ ๔ ๕ ๒ ๑ ๐ 

๗๓
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ กรรมการผูถูกประเมินตนเอง 

ลงชื่อ 

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

(                                           ) 

วันที่.............../................./................ 

 

กรรมการผูถกูประเมนิ (กรณปีระเมนิไขว) 

 

ชื่อ...................................................... 

วันที่.............../................/................. 

หัวขอประเมิน (๓๒) ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๓ ๔ ๕ ๒ ๑ ๐ 

๗๔
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ความโดดเดนในความรูความสามารถ 
(Core Competencz) (๔) 

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นที่เปน
ความรูเฉพาะทางของตนเองหรือ
ประสบการณที่เกี่ยวของมาใชในการ
วางแผนงานหรือกลยุทธขององคกร 

ไมเคยเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมที่ขัด
ตอหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ใน
สาขาวิชาชีพที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

สามารถชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ 
ในที่ประชุมไดเปนที่เขาใจ 

เคยเสนอความคิดใหม ๆ (Innovative 
Ideas) ในการแกไขปญหาหรือผลักดันให
องคกรมีความทันสมัยและตอบสนอง 
พันธกิจทางสังคม (Social Mandates) 
ไดเปนอยางดี 

ทานไมเคยเสนอ 
ความคดิเหน็ที่เปนความรู
เฉพาะทางของตนเองหรือ
ประสบการณที่เกี่ยวของ
ในการวางแผนงานหรือ
กลยุทธองคกร 

ทานไมเคยเสนอ 
ความคิดเห็นในที่ประชุม 
ที่ขัดตอหลักปฏิบัติที่ดี 
ในสาขาวิชาชีพที่ตนเอง
เชี่ยวชาญเปนประจำ 

ทานไมสามารถชี้แจงและ
ตอบขอซักถามตาง ๆ ใน 
ที่ประชุมไดเปนที่เขาใจ 

ทานไมเคยเสนอความคิด
ใหม ๆ (Innovative 
Ideas) ในการแกปญหา 
และหรือผลักดันใหองคกร
มีความทันสมัยและ 
ตอบสนองพนัธกจิทางสงัคม 
(Social Mandates)  

ทานเสนอความคิดเห็นที่
เปนความรูเฉพาะทางของ
ตนเองหรือประสบการณ 
ที่เกี่ยวของในการวางแผน
งานหรือกลยุทธชอง
องคกรเปนประจำ 

ทานเคยเสนอความคิดเห็น
ในที่ประชุมที่ขัดตอ 
หลักปฏิบัติที่ดีในสาขา
วิชาชีพที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

ทานสามารถชี้แจงตอบ 
ทุกขอซักถามตาง ๆ ใน 
ที่ประชุมไดเปนที่เขาใจ 

เปนประจำที่ทานจะเสนอ
ความคิดใหม ๆ 
(Innovative Ideas) 
ในการแกปญหาและ 
ผลักดันใหองคกรมีความ
ทันสมัยและตอบสนอง
พันธกิจทางสงัคม  
(Social Mandates)  
ไดเปนอยางดี 

๑ 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

๑.๔ 

คูมือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคลและการประเมินไขว) 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๗๕
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ความเปนอิสระ (Independence) (๕) 

เคยโตแยงความคิดของกรรมการทานอื่น
ในที่ประชุมอยางสรางสรรค 

มีความกลาที่จะออกมาคัดคานหรือแสดง
ความไมเหน็ดวยในนโยบายหรอืพนัธกจิใด ๆ 
ที่ขัดตอหลักการและแนวทางการกำกับ
ดูแลที่ดีในองคกร 

ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่ดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวของกับองคกร หรือกิจการที่มี
ลักษณะแขงขันกับองคกร ไมวาโดย 
ทางตรงหรือทางออม 

ไมเคยปฏิบัติในสิ่งที่อาจทำใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
กับองคกร 

มีความเปนอิสระสูงในความรับผิดชอบ 
(Accountability) ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ในองคกร (Stakeholders) ทุกราย โดย
ออกมาคัดคานและเสนอแนวทางที่ถูกตอง
เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติที่เสมอภาค 
(Equitable Treatment) ตอผูมีสวนได
สวนเสีย 

ทานไมเคยโตแยงความคิด
ของกรรมการทานอื่น ๆ 
ในที่ประชุมอยาง
สรางสรรค 

ทานไมเคยมีความกลาที่
จะออกมาคดัคานหรอืแสดง
ความไมเหน็ดวยในนโยบาย
หรอืพนัธกจิใด ๆ ทีข่ดัตอ
หลักการและแนวทาง 
การกำกบัดแูลทีด่ใีนองคกร 

ทานไมเคยมีสวนได 
สวนเสียใด ๆ ในกิจการที่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
องคกรหรือกิจการที่มี
ลักษณะแขงขันกับองคกร 
ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม 

ทานไมเคยปฏิบัติในสิ่งที่
อาจทำใหเกิดผลประโยชน
ทบัซอนกบัองคกรเปนประจำ 

ทานไมมีความเปนอิสระ
สูงในความรับผิดชอบตอ 
ผูมสีวนไดสวนเสยีในองคกร
ทุกรายโดยไมเคยออกมา
คัดคานและเสนอแนวทาง
ที่ถูกตองเพื่อกอใหเกิด 
การปฏิบัติที่เสมอภาค 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทานโตแยงความคิดของ
กรรมการทานอื่นใน 
ที่ประชุมอยางสรางสรรค
อยางเปนประจำ 

เปนประจำที่ทานจะออก
มาคัดคานหรือแสดงความ
ไมเห็นดวยในนโยบายหรือ
พันธกิจใด ๆ ที่ขัดตอ 
หลักการและแนวทาง 
การกำกบัดแูลทีด่ใีนองคกร 

ทานมีสวนไดสวนเสียใน
กิจการที่ดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับองคกรหรือ
กิจการที่มีลักษณะแขงขัน
กับองคกร ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม 

ทานเคยปฏิบัติในสิ่งที่อาจ
ทำใหเกิดผลประโยชน 
ทบัซอนกบัองคกรเปนประจำ 

ทานมีความเปนอิสระสูง
ในความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดสวนเสียในองคกร
ทุกรายโดยออกมาคัดคาน
และเสนอแนวทางทีถ่กูตอง
เพือ่กอใหเกดิการปฏบิตัิ 
ทีเ่สมอภาคตอผูมี 
สวนไดสวนเสยีอยางสมำ่เสมอ 

๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๗๖
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ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ  
(Preparedness) (๔) 

ความเอาใจใสตอหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
(Practices as a Director) (๑๑) 

มีความเขาใจในประเด็นปญหาหลักซึ่งมี 
ผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร 

ติดตามขาวสารขอมูลและแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ 

สามารถใหคำแนะนำในการแกปญหา 
ขององคกรไดดีโดยเฉพาะในยามวิกฤต 

เสนอความเห็นหรือขอเสนอซึ่งสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในวิทยาการ
การจัดการสมัยใหม 

เคยเสนอเรื่องหารือในที่ประชุมโดย 
มิไดระบุในวาระการประชุม 
(Meeting Agenda) เปนการลวงหนา 

เคยเสนอใหที่ประชุมทราบถึงความไม 
ถูกตองในขอมูลที่ใชประกอบการประชุม 

ทานไมมีความเขาใจเลย 
ในประเด็นปญหาหลักซึ่งมี
ผลกระทบตอการดำเนิน
งานขององคกร 

ทานไมเคยติดตามขาวสาร
ขอมูลและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ 

ทานไมสามารถให 
คำแนะนำในการแกไข
ปญหาขององคกรใด ๆ เลย 

ทานไมเคยเสนอความเห็น
หรือขอเสนอซึ่งสอดคลอง
กับกระแสการเปลีย่นแปลง
ในวทิยาการการจัดการ
สมัยใหม 

ทานไมเคยเสนอเรื่องหารือ
ในที่ประชุมโดยมิไดระบุ 
ในวาระการประชุม
เปนการลวงหนา 

ทานไมเคยเสนอใหทีป่ระชุม
ทราบถึงความไมถูกตองใน
ขอมลูทีใ่ชประกอบการประชมุ 

ทานมีความเขาใจเปน
อยางสูงในประเด็น ปญหา
หลักซึ่งมีผลกระทบตอ 
การดำเนินงานขององคกร 

ทานติดตามขาวสารขอมูล
และแนวโนมการเปลีย่นแปลง
ที่เกี่ยวของเปนประจำ 

ทานสามารถใหคำแนะนำ
ในการแกไขปญหาของ
องคกรไดเปนอยางดีเยี่ยม
โดยเฉพาะในยามวิกฤต 

ทานเสนอความเห็นหรือ
ขอเสนอซึ่งสอดคลองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
วิทยาการการจัดการ 
สมัยใหมอยูเสมอ 

ทานเสนอเรื่องหารือใน 
ที่ประชุมโดยมิไดระบุใน
วาระการประชุมเปนการ
ลวงหนาเปนประจำ 

ทานเสนอใหที่ประชุม
ทราบทุกครั้งที่พบถึง 
ความไมถูกตองในขอมูล 
ที่ใชประกอบการประชุม 

๓ 

๔ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๔ 

๔.๑ 

๔.๒ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๗๗
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เคยแจงใหทีป่ระชมุทราบถงึความไมถกูตอง
ในขอมูลที่ใชประกอบการประชุม 

เคยซักถามและใหคำชี้แนะที่เปนประโยชน
ตอที่ประชุม 

เขารวมประชุมคณะกรรมการตามกำหนด
ประชุม 

สำหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ขาดประชุมโดยไมมีการแจงใหทราบ
เปนการลวงหนา 
สำหรับกรรมการโดยตำแหนง 
ขาดประชุมโดยไมมีการแจงใหทราบ
เปนการลวงหนาหรือสงตัวแทนเขา
ประชุมแทน 

ซักถามประเด็นตางๆ ในที่ประชุมซึ่ง 
ไมเกี่ยวของกับกลยุทธและหรือนโยบาย
ขององคกรเลย 

ใหความชวยเหลือเพื่อนกรรมการทานอื่น
ในการชี้แจงประเด็นหรือขอเท็จจริงบาง
ประการทีท่ราบมาเพือ่ประโยชนกบัทีป่ระชุม
ในการปรกึษาหารอืในหมูกรรมการไดดยีิง่ขึน้ 

ทานไมเคยแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงความลาชาใน
เอกสารที่ใชประกอบ 
การประชุม 

ทานไมเคยซักถามและให
คำชี้แนะที่เปนประโยชน
ตอที่ประชุม 

ทานไมเคยเขารวมประชุม
คณะกรรมการตาม
กำหนดการประชุม 

สำหรบักรรมการผูทรงคณุวฒุิ 
ทานไมเคยขาดประชุม 
โดยไมมีการแจงใหทราบ
เปนการลวงหนา  
สำหรับกรรมการ 
โดยตำแหนง  
ทานไมเคยขาดประชุม 
โดยไมมีการแจงใหทราบ
เปนการลวงหนาหรือสง 
ตัวแทนเขาประชุมแทน 

ทานไมเคยซักถามประเด็น
ตาง ๆ ในที่ประชุมซึ่งไม
เกี่ยวของกับกลยุทธและ
หรอืนโยบายขององคกรเลย 

ทานไมเคยใหความชวยเหลือ
เพื่อนกรรมการทานอื่น 
ในการชี้แจงประเด็นหรือ
ขอเท็จจริงบางประการที่ 

ทานแจงใหที่ประชุมทราบ
ทุกครั้งที่เกิดความลาชาใน
เอกสารที่ใชประกอบ 
การประชุม 

ทานซักถามและให 
คำชี้แนะที่เปนประโยชน
ตอที่ประชุมเปนประจำ 

ทานเขารวมประชุม 
คณะกรรมการตาม
กำหนดการประชุมทุกครั้ง 

สำหรบักรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ
ทุกครั้งที่ขาดประชุมทาน
ขาดประชุมโดยไมมีการ
แจงใหทราบเปนการลวงหนา 
สำหรับกรรมการ 
โดยตำแหนง  
ทุกครั้งที่ขาดประชุม  
ทานขาดประชุมโดยไมมี
การแจงใหทราบเปน 
การลวงหนาหรอืสงตวัแทน 
เขาประชุมแทน 

ทานซักถามประเด็นตาง ๆ
ในที่ประชุมซึ่งไมเกี่ยวของ
กบักลยทุธและหรอืนโยบาย
ขององคกรเลยเปนประจำ 

ทานใหความชวยเหลือ
เพื่อนกรรมการทานอื่น 
ในการชี้แจงประเด็นหรือ
ขอเท็จจริง บางประการที่ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

๔.๖ 

๔.๗ 

๔.๘ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๗๘
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ใหความเอาใจใสและติดตามขวนขวาย
คนควาหาขอมูลเพิ่มเติมใชตอบขอซักถาม
ตอที่ประชุมในประเด็นที่สือเนื่องจาก 
การประชุมครั้งกอน 

ใหเกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการ
ทานอื่นโดยไมขัดจังหวะผูอื่นหรือไมโออวด
ในความรูความสามารถของตนในที่ประชุม 

ใหความสำคัญตอการเก็บรักษาความลับ
และไมนำขอมูลภายในเผยแพรหรือใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน 

รวมเปนคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
จัดตัง้ขึน้อยางนอยหนึง่แหง อาท ิคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีเปนตน 
และเขารวมปรกึษาหารอืในคณะอนกุรรมการ
ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ 
(Committee Activities) (๓) 

ทานไมใหความเอาใจใส
และไมเคยตดิตามขวนขวาย
คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อใชตอบขอซักถามตอ 
ที่ประชมุในประเดน็ทีส่บืเนือ่ง 
จากการประชุมครั้งกอน 

ทานไมใหเกียรติและ
เคารพสิทธิของกรรมการ
ทานอื่นโดยขัดจังหวะผูอื่น
และโออวดในความรู 
ความสามารถของตน 
ในที่ประชุม 

ทานไมใหความสำคัญตอ
การเก็บรักษาความลับ
และนำขอมูลภายในไป 
เผยแพรหรือใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน 

ทานไมเคยเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการจดัตัง้ 
ขึน้เลย 

ทราบมาเพื่อประโยชนกับ
ที่ประชุมในการปรึกษา
หารือในหมูกรรมการไดดี
ยิ่งขี้น 

ทานใหความเอาใจใสและ
ติดตามขวนขวายคนควา
หาขอมลูเพิม่เตมิเพือ่ใชตอบ
ขอซักถามตอที่ประชุมใน
ประเด็นที่สืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งกอน 

ทานใหเกียรติและเคารพ
สิทธิของกรรมการทานอื่น
โดยไมเคยขัดจังหวะผูอื่น
และไมโออวดในความรู
ความสามารถของตนใน 
ที่ประชุม 

ทานใหความสำคัญตอ 
การเก็บรักษาความลับ
และไมเคยนำขอมูลภายใน
ไปเผยแพรหรือใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน 

ทานเขารวมเปนคณะ-
อนกุรรมการทีค่ณะกรรมการ
จัดตั้งขึ้นมากกวาหนึง่แหง 
และเขารวมปรึกษาหารือใน
คณะอนุกรรมการดังกลาว
อยางสม่ำเสมอ 

ทราบมาเพื่อในประโยชน
กับที่ประชุมในการปรึกษา
หารือในหมูกรรมการไดดี
ยิ่งขึ้นเปนประจำ 

๔.๙ 

๔.๑๐ 

๔.๑๐ 

๕.๑ 

๕ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๗๙
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ใหคำชี้แนะที่เปนประโยชนและหรือคอย 
โตแยงความไมถูกตองในคณะอนุกรรมการ 
พรอมรายงานใหคณะกรรมการองคกร
ทราบเมื่อตรวจพบตามหลักการ 
คานอำนาจที่ดี (Check and Balance) 

ทำตัวเปนฝายประสานงานที่ดีระหวาง
คณะกรรมการและฝายบริหารโดยคอยให
คำชี้แจงหรือขอเสนอแนะใด ๆ อันเปน
ประโยชนตอฝายบริหารที่จะสามารถผลัก
ดันนโยบายใหสัมฤทธิ์ผลไปดวยดี 

มกีารเสนอความเหน็ในการปรบัปรงุวสิยัทศัน 
กลยุทธและแผนธุรกิจใหสอดคลองกับ 
SOD และนโยบายการเติบโตอยางยั่งยืน 

การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแก
กิจการในระยะยาว Vision to Create 
long-Term Value (๕) 

ทานไมเคยใหคำชี้แนะที่
เปนประโยชนและหรือ 
โตแยงความไมถูกตองใน
คณะอนุกรรมการพรอม
รายงานใหคณะกรรมการ
องคกรทราบเมื่อตรวจพบ
ตามหลกัการตามอำนาจทีด่ี 
(Check & Balance) 

ทานไมเปนฝายประสานงาน
ที่ดีระหวางคณะกรรมการ
และฝายบริหารโดยไมเคย
ใหคำชี้แจงหรือขอเสนอ
แนะใด ๆ อนัเปนประโยชน
ตอฝายบริหารที่จะ
สามารถผลักดันนโยบาย
ใหสัมฤทธิ์ผลไปดวยดี 

ทานไมเคยเสนอความเห็น
ในการปรับปรุงวิสัยทัศน
กลยุทธและแผนธุรกิจให
สอดคลองกับ SOD และ
นโยบายการเตบิโตอยาง 
ยั่งยืน 

ทานคอยใหคำชี้แนะที่เปน
ประโยชนและหรือโตแยง
ความไมถูกตองใน 
คณะอนุกรรมการพรอม
รายงานใหคณะกรรมการ
องคกรทราบเมื่อตรวจพบ
ตามหลกัการตามอำนาจทีด่ ี
(Check & Balance) 
อยางเปนประจำ 

ทานทำตัวเปนฝาย
ประสานงานที่ดีอยางยิ่ง
ระหวางคณะกรรมการ
และฝายบริหารโดยคอย
ใหคำชีแ้จงหรอืขอเสนอแนะ
ใด ๆ อันเปนประโยชนตอ
ฝายบริหารที่จะสามารถ
ผลักดันนโยบายให 
สัมฤทธิ์ผลไปดวยดี 
อยางเปนประจำ 

ทานเสนอความเห็นในการ
ปรับปรุงวิสัยทัศนกลยุทธ
และแผนธุรกิจให
สอดคลองกับ SOD และ
นโยบายการเติบโตอยาง
ยั่งยืนอยางสม่ำเสมอ 

๕.๒ 

๕.๓ 

๖.๑ 

๖ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๘๐
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ในรอบปไดมีการเสนอแนวคิดหรือ 
แผนงานที่เปนรูปธรรมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคกรใหมีการพัฒนาใน 
รูปแบบตาง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี 

ไดมกีารแสวงหาการสนบัสนนุรปูแบบตาง ๆ 
จากภายนอกองคกร อาทิ กลุมนักลงทุน 
ลูกคา เจาหนี้การคา และเจาหนี้การเงิน 
เปนตน เพื่อสงเสริมใหองคกรมีศักยภาพ
และสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้นโดย
ไมกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of Interest) 

เขารวมอบรมและพฒันาความรูของกรรมการ
ในหลกัสตูรตาง ๆ 

สงเสรมิวฒันธรรมการทำงานเปนคณะ  
รวมถงึสรางความสมัพนัธทีด่รีะหวาง 
คณะกรรมการและฝายบรหิาร 

ในรอบปทานไมเคยเสนอ
แนวคิดหรือแผนงานที่เปน
รูปธรรมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคกรใหมี
การพฒันาในรปูแบบตาง ๆ
เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ทานไมเคยแสวงหาการ
สนับสนุนรูปแบบใด ๆ 
จากภายนอกองคกร 

ทานไมเคยเขารวมอบรม
และพัฒนาความรูของ
กรรมการในหลักสูตรใด ๆ 

ทานไมชวยสงเสริม
วัฒนธรรมการทำงาน 
เปนคณะ รวมถึงไมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
คณะกรรมการและ 
ฝายบริหาร 

ในรอบปทานไดเสนอ
แนวคิดหรือแผนงานที่เปน
รูปธรรมในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคกรใหมี
การพฒันาในรปูแบบตาง ๆ
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
เปนประจำ 

ทานไดแสวงหาการ
สนับสนุนรูปแบบตาง ๆ
จากภายนอกองคกรอยู
เปนประจำ อาทิ กลุม 
นักลงทุน ลูกคา เจาหนี้ 
การเงนิ เปนตน เพือ่สงเสริม
ใหองคกรมีศักยภาพและ
สามารถบรรลุเปาหมายได
เร็วขึ้นโดยไมกอใหเกิด 
ผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of Interest) 

ทานเขารวมอบรมและพฒันา
ความรูของกรรมการใน
หลกัสตูรตาง ๆ ทกุหลกัสตูร 

ทานสงเสริมวัฒนธรรม
การทำงานเปนคณะ 
รวมถึงความสัมพันธที่ดี
ระหวางคณะกรรมการ
และฝายบริหารอยาง 
ดีเยี่ยม 

๖.๒ 

๖.๓ 

๖.๔ 

๖.๕ 

หัวขอประเมิน (๓๒) ขอ 
ผลการประเมิน 

๐ ไมเคยปฏิบัติ             ๓ ปฏิบัติคอนขางบอย 
๑ ปฏิบัติเพียง ๑ ครั้ง      ๔ ปฏิบัติบอยครั้งมาก  
๒ ปฏิบัติเปนบางครั้ง     ๕ ปฏิบัติเปนประจำ 

๐ ๕ 

๘๑
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โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (๕) 

จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะ
และขนาดของกิจการ ชวยทำใหทำหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการประกอบดวยบคุคลทีม่คีวามรูและ
ประสบการณทีห่ลากหลายเพยีงพอทีจ่ะชวยใหการ
ทำหนาทีข่องคณะกรรมการเปนไปโดยมปีระสทิธภิาพ 

มกีรรมการอสิระอยางนอยหนึง่ในสามของกรรมการ
ทั้งคณะและอยางนอยหนึ่งคนมาจากบัญชีรายชื่อ
กรรมการองคกรที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น 

มกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ
ของกจิการตามจำเปน โดยอยางนอยตองม ี                        
   ๑) คณะกรรมการตรวจสอบ                                     
   ๒) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมการมีโครงสราง คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการไดใหความสำคญัและใชเวลาอยาง
เพยีงพอในการพจิารณาเรือ่งสำคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทาง
การดำเนนิธรุกจิ และแผนกลยทุธขององคกร 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการขององคกร และดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ (๑๐) 

๑ 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

๑.๔ 

๑.๕ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒ 

แบบประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โปรดกาเครื่องหมาย X ในชองคะแนน ตามความเห็นของทานและโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๘๒
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คณะกรรมการไดใหความสำคญัและใชเวลาอยาง
เพยีงพอในการกำหนดแนวปฏบิตัแิละมกีระบวนการ
พิจารณารายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมคีวามเปนธรรมและเกดิประโยชนสงูสดุตอองคกร 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการทบทวนเพื่อใหมั่นใจวาองคกร 
มีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ 

คณะกรรมการไดใหมคีวามสำคญัและใชเวลาอยาง
เพยีงพอในการพจิารณาหรอืทบทวนนโยบายดาน 
การจดัการความเสีย่งขององคกร และประเมนิประสทิธผิล
ของการจดัการความเสีย่งของฝายจดัการ 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญและใชเวลาอยาง 
เพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนจรรยาบรรณ
ธุรกิจขององคกร และกำกบัดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 

คณะกรรมการไดติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝาย
จัดการอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
หรือมติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการดูแลใหการจัดทำงบการเงินเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

คณะกรรมการไดใหความรูความสำคัญและใชเวลา
อยางเพียงพอในการกำหนดเกณฑประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจดัการ ประเมนิผลตามเกณฑ
ที่กำหนดและพิจารณาคาตอบแทนใหสอดคลอง
กับผลการประเมิน 

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องการดูแล
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม (CSR) 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๒.๖ 

๒.๗ 

๒.๘ 

๒.๙ 

๒.๑๐ 

หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๘๓
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คณะกรรมการมีโอกาสเพียงพอในการเรียนรู 
เกี่ยวกับกิจการขององคกร 

คณะกรรมการมีความรูที่พอเพียงเกี่ยวกับ 
ปญหาหลักของธุรกิจ 

คณะกรรมการมีการสงเสริมใหกรรมการไดรับ 
การฝกอบรม 

กรรมการสวนใหญมีการเตรียมตัวที่ดีกอน 
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ที่เมื่อมีกรณีปญหาที่จำเปนหรือเฉพาะกิจ  
มีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือดานอื่น ๆ  
เพื่อใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการ 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการ โดยไมมีผูบริหาร
และฝายจัดการเขารวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

กรรมการทุกทานมีโอกาสเพียงพอในการแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

การแสดงความคิดเห็นและโตแยงเปนไป 
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีการกระตุนใหกรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็น
อยางสรางสรรค และไมถูกครอบงำโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 

คณะกรรมการมกีารสือ่สารความคาดหวงัทีม่ตีอ 
ฝายบริหาร เพือ่ใหสามารถวดัผลงานไดอยาง 
เปนรปูธรรม 

การสื่อสารของคณะกรรมการ (๖) 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (๖) 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๔ 

๓.๕ 

๓.๖ 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔ 

๓ 

หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๘๔
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สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตอผูมี 
สวนไดเสีย ทั้งทางดานการเงินและไมใชการเงิน
อยางเพียงพอสม่ำเสมอ และทันเวลา 

ประธานกรรมการและผูบริหารสูงสุด  
มีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการใหคำแนะนำแกผูบริหารระดับสูง 
ในกรณีที่จำเปน 

คณะกรรมการมีความสัมพันธที่ดีกับฝายบริหาร 

คณะกรรมการหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปแทรกแซง 
การทำงานของฝายบริหาร 

คณะกรรมการไดเขามามีสวนรวมในการพิจารณา
แกไขปญหาอยางเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติ
หนาที่ของฝายบริหารไมเปนไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กำหนด 

คณะกรรมการไดกำหนดแผนการสืบทอดงานเพื่อ
ใหการทำหนาที่ในตำแหนงผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทเปนไปอยางตอเนื่อง การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทไมตองหยุดชะงัก 

ความสมัพนัธของคณะกรรมการและ 
กบัฝายบรหิาร (๖) 

มรีะบบและชองทางการสือ่สารทีร่วดเรว็และทนัตอ
เหตกุารณระหวางฝายบรหิารและคณะกรรมการ  
ในกรณขีองขาวราย ขอรองเรยีน หรอือืน่ๆ ทีอ่าจมี 
ผลกระทบตอองคกรอยางมนียัสำคญั 

๔.๖ 

๕.๑ 

๕.๒ 

๕.๓ 

๕.๔ 

๕.๕ 

๕.๖ 

๕ 

๔.๕ 

หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๘๕
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มกีารกำหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการประจำปเปนการลวงหนา 
เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุม 
ไดทุกครั้ง 

มีการกำหนดวาระการประชุมที่สำคัญประจำป 
ลวงหนา เชน การพิจารณาแผนธุรกิจ 
การประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ  
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

การจัดวาระการประชุมเปนตามลำดับที่เหมาะสม
และชวยใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(เชน วาระเพื่อพิจารณาไมควรอยูทายสุด) 

กรรมการไดรบัวาระและขอมลูประกอบการประชุม
ลวงหนาอยางครบถวน และมีเวลาเพียงพอใน 
การศึกษาขอมูลกอนการเขาประชุม 

วาระและขอมลูประกอบการประชมุมขีอมลูเพยีงพอ
ตอการตัดสินใจ กระชับ และงายตอการทำ 
ความเขาใจ 

คณะกรรมการไดรับขอมูลตามที่ไดรองขอเพิ่มเติม
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่ปนประโยชนตอองคกร 

มกีารจดัสรรเวลาในการประชมุทีเ่พยีงพอ  
โดยเฉพาะในการพจิารณาเรือ่งทีส่ำคญั 

บนัทกึการประชมุมรีายละเอยีดชดัเจน โดยเฉพาะ
ในกรณทีีม่กีรรมการไมเหน็ดวย หรอืมคีวามเหน็แยง 
หรอืไดแสดงความเหน็เปนเอกสารตอวาระการประชมุ
ในเรือ่งใด 

ประธานกรรมการ นำการประชมุไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (๙) 

๖.๑ 

๖.๒ 

๖.๓ 

๖.๔ 

๖.๕ 

๖.๖ 

๖.๗ 

๖.๘ 

๖.๙ 

๖ 

หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๘๖
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หัวขอประเมิน (๔๒) ขอ 

คะแนนประเมิน 

๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือ ไมมีการดำเนินการ 

ไมเห็นดวย หรือ มีการดำเนินการเพียงเล็กนอย 

เห็นดวย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

เหน็ดวยอยางมาก หรอื มกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

ความหมาย 
ระดับคะแนนสำหรับ

ทุกคำถาม 

ผลการประเมิน ความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๑ ๒ ๓ 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ กรรมการผูประเมิน 

ลงชื่อ 

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

(                                           ) 

วันที่.............../................./................ 

หมายเหตุ 
๑)  ระดับคะแนน 

คำถามขอมูลมีความสำคัญเทากันหมด ฉะนั้นในแบบทดสอบถามมีคำถามทั้งสิ้น ๔๒ คำถาม จึงมีคะแนนเต็ม 
เทากับ ๑๒๖ คะแนน 
การประมวลผลคะแนน 
คะแนน ๑๑๓ ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซน็ไทลทีร่อยละ ๙๐ ขึน้ไป ประสทิธภิาพในการทำงานอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
คะแนน ๑๐๑ ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซน็ไทลทีร่อยละ ๘๐ ขึน้ไป ประสทิธภิาพในการทำงานอยูในเกณฑดี 
คะแนน ๘๘ ขึ้นไป เทียบเทากับเปอรเซ็นไทลที่รอยละ ๗๐ ขึ้นไป ประสทิธภิาพในการทำงานอยูในเกณฑปกติ 
คะแนนต่ำกวา ๘๘ เทียบเทากับเปอรเซ็นไทสต่ำกวารอยละ ๗๐ ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกวาเกณฑปกติ 
คำตอบของแบบสอบถามนีจ้ะเปนความลบัและฝายเลขานุการขององคกรจะเปนผูรวบรวมขอมลู และรายงานผล 
ใหกรรมการทุกทานและสงกระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงคลังทราบตอไป 
 

๒) 
 
๓) 
 
 
 
 
๔) 

๘๗
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โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (๕) 

จำนวนกรรมการมคีวามเหมาะสม
กับลักษณะและขนาดของ
กิจการ ชวยทำใหทำหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการประกอบดวย 
บคุคลทีม่คีวามรูและประสบการณ
ทีห่ลากหลาย เพยีงพอทีจ่ะชวย 
ในการทำหนาทีข่องคณะกรรมการ
เปนไปโดยมปีระสทิธภิาพ 

มีกรรมการอิสระอยางนอย 
หนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ 
และอยางนอยหนึ่งคนมาจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการที่
กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น 

มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่
เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ
ตามจำเปน โดยอยางนอยตองมี  
๑) คณะกรรมการตรวจสอบ 
๒) คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการโครงสราง 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสม
กับงานที่ไดรับมอบหมาย 

จำนวนกรรมการไมเหมาะสม 
กบัลกัษณะและขนาดของกจิการ 
จนมผีลกระทบตอประสทิธภิาพ  
ในการทำหนาทีอ่ยางมนียัสำคญั 

คณะกรรมการไมมคีวามรูและ
ประสบการณทีเ่พยีงพอจนมี 
ผลกระทบตอประสทิธภิาพใน 
การทำหนาทีอ่ยางมนียัสำคญั 

ไมมกีรรมการอสิระ และกรรมการ
ทีม่าจากบญัชรีายชือ่ทีก่ระทรวง
การคลงัจดัทำขึน้ในคณะกรรมการ 

ไมมกีารแตงตัง้คณะอนกุรรมการ
เลย    

คณะอนกุรรมการไมมโีครงสราง
คณุสมบตั ิความรู ความสามารถ
และประสบการณทีไ่มเหมาะสม 
กบังานทีไ่ดรบัมอบหมาย 

จำนวนกรรมการเหมาะสม 
อยางยิง่กบัลกัษณะและขนาด 
ของกิจการนำมาซึ่งประสทิธภิาพ
สงูสดุในการทำหนาที่ 

คณะกรรมการมคีวามรูและ
ประสบการณทีห่ลากหลายและ 
ครบถวน นำมาซึง่ประสทิธภิาพ
สงูสดุในการทำหนาที่ 

มกีรรมการอสิระมากกวาหนึง่ใน
สามของคณะ หรอืมกีรรมการ 
มากกวาหนึง่คนมาจากบญัชี 
รายชือ่ทีก่ระทรวงการคลงั 
จดัทำขึน้ 

มกีารแตงตัง้ 
๑) คณะกรรมการตรวจสอบ 
๒) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และคณะอนกุรรมการนอกเหนอื
จากนีเ้พือ่ใหเหมาะสมกบัลกัษณะ
และความความจำเปนของกจิการ 

คณะอนกุรรมการมโีครงสราง
คณุสมบตั ิความรู ความสามารถ 
และประสบการณทีค่รบถวน 
ครอบคลมุ และเหมาะสมงานที่
ไดรบัมอบหมายเปนอยางยิง่ 

๑ 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๓ 

๑.๔ 

๑.๕ 

คูมือแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๘๘
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บทบาท หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ (๑๖) 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอในการ
พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจและ
แผนกลยุทธขององคกร 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอในการ
พิจารณาหรือทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการขององคกร 
และดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำหนด 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอใน 
การกำหนดแนวปฏิบัติและมี
กระบวนการพิจารณารายการที่
มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความเปนธรรมและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอใน 
การทบทวนเพือ่ใหมัน่ใจวาองคกร 
มีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอในการ
พิจารณาหรือทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอในการ
พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และ
แผนกลยุทธขององคกร 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอในการ
พิจารณาและทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการขององคกร
และดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำหนด 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอใน 
การกำหนดแนวปฏิบัติและไมมี
กระบวนการพิจารณารายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชนให
มีความเปนธรรมและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอใน 
การทบทวนเพื่อมั่นใจวาองคกร 
มีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอในการ
พิจารณาและทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาเพยีงพอเพือ่พจิารณา
เรือ่งสำคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทาง
การดำเนนิธรุกจิ และ 
แผนกลยทุธขององคกร 
เปนอยางดยีิง่ 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาทีเ่พยีงพอเพือ่พจิารณา
และทบทวนนโยบายการกำกบั
ดแูลกจิการขององคกร และ
ดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม
นโยบายทีก่ำหนดอยางถีถ่วน 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาทีเ่พยีงพอเพือ่กำหนด
แนวปฏบิตัแิละกระบวนการ
พจิารณารายการทีม่คีวาม 
ขดัแยงทางผลประโยชนใหมี
ความเปนธรรมและเกดิ
ประโยชนสงูสดุตอองคกร 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาเพยีงพอในการทบทวน 
เพือ่ใหมัน่ใจวาองคกรมรีะบบ
ควบคมุภายในทีด่พีอ 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาทีเ่พยีงพอเพือ่
พจิารณาและทบทวนนโยบาย 
 

๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๘๙
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คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอใน 
การพิจารณาหรือทบทวน 
จรรยาบรรณธุรกิจขององคกร
และกำกบัดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 

คณะกรรมการไดติดตาม 
การปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการ
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายหรือมติของ 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอใน 
การดูแลใหการจัดทำงบการเงิน
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป 

คณะกรรมการไดใหความสำคัญ
และใชเวลาอยางเพียงพอใน 
การกำหนดเกณฑประเมนิผล  
การปฏบิตังิานของกรรมการผูจดัการ
ประเมนิผลตามเกณฑที่กำหนด
และพิจารณาคาตอบแทนให
สอดคลองกับผลการประเมิน 

คณะกรรมการมีนโยบาย
สนบัสนนุในเรือ่งการดแูลรบัผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม (CSR) 

ดานการจัดการความเสี่ยงของ
องคกร และประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงของ
ฝายจัดการ 

คณะกรรมการไมใหความสำคัญ
และเวลาที่เพียงพอใน 
การพิจารณาและทบทวน 
จรรยาบรรณธุรกิจขององคกร 
และกำกบัดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 

คณะกรรมการไมใหตดิตาม 
การปฏบิตัหินาทีข่องฝายจดัการ
อยางสมำ่เสมอ สงผลใหการปฏบิตัิ
หนาทีไ่มเปนไปตามนโยบายหรอื
มตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไมใหความสำคญั
และใชเวลาอยางเพยีงพอใน 
การดแูลใหการจดัทำงบการเงนิ
เปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการไมใหความสำคญั
และใชเวลาอยางเพยีงพอใน 
การกำหนดเกณฑประเมนิผล  
การปฏบิตังิานของกรรมการผูจดัการ
ประเมนิผลตามเกณฑทีก่ำหนด
และพจิารณาคาตอบแทนให
สอดคลองกบัผลการประเมนิ 

คณะกรรมการไมมนีโยบาย
สนบัสนนุในเรือ่งการดแูลรบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสิง่แวดลอม 
ทีช่ดัเจนและเปนรปูธรรม (CSR) 

ดานการจัดการความเสี่ยงของ
องคกรและประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงของ
ฝายจัดการ 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และเวลาทีเ่พยีงพอในการ
พิจารณาและทบทวน 
จรรยาบรรณธรุกจิขององคกร 
และกำกบัดแูลใหมกีารปฏบิตัติาม 

คณะกรรมการไดตดิตามการ
ปฏบิตัหินาทีข่องฝายจดัการ
อยางสมำ่เสมอ สงผลใหการ
ปฏบิตัหินาทีเ่ปนไปตามนโยบาย
หรอืมตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และใชเวลาอยางเพยีงพอใน 
การดแูลใหการจดัทำงบการเงนิ
เปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการใหความสำคญั
และใชเวลาอยางเพยีงพอในการ
กำหนดเกณฑประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจดัการ 
ประเมนิผลตามเกณฑทีก่ำหนด
และพจิารณาคาตอบแทนให
สอดคลองกบัผลการประเมนิ 

คณะกรรมการมนีโยบาย
สนบัสนนุในเรือ่งการดแูลรบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสิง่แวดลอม 
ทีช่ดัเจนและเปนรปูธรรม (CSR) 

ดานการจดัการความเสีย่งของ
องคกรและประเมนิประสทิธผิล
ของการจดัการความเสีย่งของ
ฝายจดัการเปนอยางดยีิง่ 

๒.๖ 

๒.๗ 

๒.๘ 

๒.๙ 

๒.๑๐ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๙๐



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ (๖) 

คณะกรรมการมีโอกาสเพียงพอ
ในการเรียนรูเกี่ยวกับกิจการของ
องคกร 

คณะกรรมการมีความรูที่พอ
เพียงกับเกี่ยวกับปญหาหลัก 
ของธุรกิจ 

คณะกรรมการมีการสงเสริมให
กรรมการไดรับการฝกอบรม 

กรรมการสวนใหญมกีารเตรยีมตวั
ทีด่กีอนการประชมุคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ 

เมือ่มกีรณปีญหาทีจ่ำเปนหรอื
เฉพาะกจิมกีารแตงตัง้ทีป่รกึษา
ดานกฎหมายหรอืดานอืน่ๆ เพือ่
ใหคำปรกึษาแกคณะกรรมการ 

มกีารจดัประชมุคณะกรรมการ 
โดยไมมผีูบรหิารฝายจดัการ 
เขารวมอยางนอยปละ ๑ ครัง้ 

คณะกรรมการไมมีโอกาสเพียง
พอในการเรียนรูเกี่ยวกับกิจการ
ขององคกร 

คณะกรรมการไมมีความรู 
ทีพ่อเพยีงเกีย่วกบัปญหาหลกัของ
ธุรกิจ สงผลใหไมสามารถแนะนำ
ใหคำปรึกษาได 

คณะกรรมการไมมีการสงเสริม
ใหกรรมการไดรับการฝกอบรม 
สงผลใหกรรมการไมเขาใจ 
การปฏบิตัหินาที ่ในฐานะกรรมการ 

กรรมการแตละทานไมมกีารเตรยีมตัว
ทีด่กีอนการประชมุคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการ 

ไมมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดาน
กฎหมายหรือดานอื่น ๆ เทาที่
จำเปน เปนการเฉพาะกิจเพื่อให
คำปรึกษาแกคณะกรรมการ
เฉพาะในวาระที่เห็นวามีผลตอ
การดำเนินงานขององคกร  
อยางมีนัยสำคัญ 

ไมมกีารจดัประชมุคณะกรรมการ
โดยไมมีผูบริหารและฝายจัดการ
เขารวม 

คณะกรรมการมโีอกาสเพยีงพอ
ในการเรยีนรูเกีย่วกบักจิการ
ขององคกร 

คณะกรรมการมคีวามรูทีค่รบถวน
เกีย่วกบัปญหาหลกัของธรุกจิ
เพือ่สงผลใหสามารถแนะนำ 
ใหคำปรกึษาไดอยางดเียีย่ม 

คณะกรรมการมกีารสงเสรมิให
กรรมการไดรบัการฝกอบรม 
สงผลใหกรรมการเขาใจ 
การปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะกรรมการ 

กรรมการแตละทานมกีารเตรยีมตวั
ทีด่กีอนการประชมุคณะกรรมการ 
และคณะอนกุรรมการ 

มกีารแตงตัง้ทีป่รกึษาดาน
กฎหมายหรือดานอื่น ๆ เทาที่
จำเปน เปนการเฉพาะกิจเพื่อ
ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการ
เฉพาะในวาระที่เห็นวามีผลตอ
การดำเนินงานขององคกร 
อยางมีนัยสำคัญ 
 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
โดยไมมีผูบริหารและ 
ฝายจัดการเขารวมมากกวา 
ปละ ๑ ครั้ง 

๓ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๔ 

๓.๕ 

๓.๖ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๙๑



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

การสือ่สารของคณะกรรมการ (๖) 

กรรมการทุกทานมีโอกาสเพียง
พอในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

การแสดงความคิดเห็นและ 
โตแยงเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

มีการกระตุนใหกรรมการทุกคน
แสดงความคิดเห็น อยาง
สรางสรรค และไมถูกครอบงำ
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

คณะกรรมการมกีารสือ่สารความ
คาดหวงัทีม่ตีอฝายบรหิาร เพือ่ให
สามารถวัดผลงานไดอยางเปน
รูปธรรม 

มรีะบบและชองทางการสือ่สาร 
ทีร่วดเรว็และทนัตอเหตกุารณ
ระหวางฝายบรหิารและคณะ
กรรมการ ในกรณขีองขาวราย 
ขอรองเรยีน หรอือืน่ ๆ ทีอ่าจมี
ผลกระทบตอองคกร อยางมนียั
สำคญั 

สงเสรมิใหมกีารเปดเผยขอมลู 
สารสนเทศตอผูมสีวนไดเสยี  
ทัง้ทางดานการเงนิและไมใชการเงนิ 
อยางเพยีงพอ สมำ่เสมอ และ 
ทนัเวลา 

กรรมการทุกทานไมมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 

การแสดงความคิดเห็นและ 
โตแยงเปนไปอยางไมเหมาะสม
และขาดประสิทธิภาพ 

ไมมกีารกระตุนใหกรรมการทกุคน
แสดงความคิดเห็น อยาง
สรางสรรค และไมถูกครอบงำ
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

คณะกรรมการไมมีการสื่อสาร
ความคาดหวังที่มีตอฝายบริหาร 
สงผลใหไมสามารถวัดผลงานได
อยางเปนรูปธรรม 

ไมมีระบบและชองทางการ
สื่อสารที่รวดเร็วและทันตอ
เหตุการณระหวางฝายบริหาร
และคณะกรรมการ ในกรณีของ
ขาวราย ขอรองเรียน หรืออื่น ๆ
ที่อาจมีผลกระทบตอองคกร 
อยางมีนัยสำคัญ 

ไมไดสงเสริมใหมีการเปดเผย
ขอมลูสารสนเทศตอผูมสีวนไดเสีย
ทั้งทางดานการเงินและไมใช 
การเงิน อยางเพียงพอ สม่ำเสมอ 
และทันเวลา 

กรรมการทกุทานมโีอกาสอยาง
มากในการแสดงความคดิเหน็
และรบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่ 

การแสดงความคดิเหน็และ 
โตแยงเปนไปอยางเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ 

มกีารกระตุนใหกรรมการทกุคน
แสดงความคดิเหน็ อยาง
สรางสรรค และไมถกูครอบงำ
โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

คณะกรรมการมีการสื่อสาร
ความคาดหวงัทีม่ตีอฝายบรหิาร 
สงผลใหสามารถวัดผลงานได
อยางเปนรูปธรรม 

มีระบบและชองทางการสื่อสาร
ที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ระหวางฝายบริหารและ 
คณะกรรมการ ในกรณีของ 
ขาวราย ขอรองเรยีน หรอือืน่ ๆ 
ที่อาจมีผลกระทบตอองคกร 
อยางมีนัยสำคัญ 

สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศตอผูมีสวนไดเสีย 
ทั้งทางดานการเงิน 
และไมใชการเงิน อยางเพียงพอ 
สม่ำเสมอ และทันเวลา 

๔ 

๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

๔.๖ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๙๒



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

ความสมัพนัธของคณะกรรมการ
และกบัฝายบรหิาร (6) 

ประธานกรรมการและผูบริหาร
สูงสุดมีการประสานงานกันอยาง
มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการใหคำแนะนำแก 
ผูบรหิารระดบัสงูในกรณทีีจ่ำเปน 

คณะกรรมการมีความสัมพันธ 
ที่ดีกับฝายบริหาร 

คณะกรรมการหลีกเลี่ยงที่จะ
เขาไปแทรกแซงการทำงานของ
ฝายบริหาร 

คณะกรรมการไดเขามามสีวนรวม
ในการพิจารณาแกไขปญหา
อยางเหมาะสม ในกรณีที่การ
ปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร 
ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและ 
งบประมาณที่กำหนด 

คณะกรรมการไดกำหนด
แผนการสืบทอดงานเพื่อให 
การทำหนาทีใ่นตำแหนงผูบรหิาร
ระดับสูงของบริษัทเปนไปอยาง
ตอเนื่อง การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทไมตองหยุดชะงัก 

ประธานกรรมการและผูบริหาร
สูงสุด ไมมีการประสานงานกัน 

คณะกรรมการไมไดใหคำแนะนำ
แกผูบริหารระดับสูงในกรณีที่
จำเปน 

คณะกรรมการไมมีความสัมพันธ
ที่ดีกับฝายบริหาร 

คณะกรรมการเขาไปแทรกแซง
การทำงานของฝายบริหาร 
ตลอดเวลา 

คณะกรรมการไมไดเขามามี 
สวนรวมในการพิจารณาแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม ในกรณทีี่
การปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร 
ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและ 
งบประมาณที่กำหนด 

คณะกรรมการไมไดกำหนด
แผนการสืบทอดงาน สงผล
ใหการทำหนาที่ในตำแหนง 
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
ไมเปนไปอยางตอเนื่อง  
การดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ตองหยุดชะงัก 

ประธานกรรมการและผูบรหิาร
สงูสดุ มกีารประสานงานกนั
อยางมปีระสทิธภิาพ 

คณะกรรมการใหคำแนะนำที่
เปนประโยชนแกผูบรหิารระดบั
สงูในกรณทีีจ่ำเปน 

คณะกรรมการมคีวามสมัพนัธ 
ทีด่อียางยิง่กบัฝายบรหิาร 

คณะกรรมการหลกีเลีย่งทีจ่ะ
เขาไปแทรกแซงการทำงานของ
ฝายบรหิาร 

คณะกรรมการไดเขามามี 
สวนรวมในการพจิารณาแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม ในกรณทีี่
การปฏบิตัหินาทีข่องฝายบรหิาร
ไมเปนไปตามแผนธรุกจิและ 
งบประมาณทีก่ำหนด 

คณะกรรมการไดกำหนด
แผนการสบืทอดงาน สงผล
ใหการทำหนาทีใ่นตำแหนง 
ผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทั 
เปนไปอยางตอเนือ่ง การดำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัไมตองหยดุชะงกั 

๕ 

๕.๑ 

๕.๒ 

๕.๓ 

๕.๔ 

๕.๕ 

๕.๖ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๙๓



แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิผล

การจดัเตรยีมและดำเนนิการ
ประชมุ (๙) 

มีการกำหนดตารางเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการประจำป
เปนการลวงหนา เพื่อให
กรรมการสามารถจัดสรรเวลา 
มาประชุมไดทุกครั้ง 

มีการกำหนดวาระการประชุม 
ที่สำคัญประจำปลวงหนา เชน 
การพิจารณาแผนธุรกิจ  
การประเมนิผลงานกรรมการผูจดัการ 
การรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนตน 

การจัดวาระการประชุมเปนตาม
ลำดับที่เหมาะสมและชวยใหการ
ประชุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (เชน วาระเพื่อ
พิจารณาไมควรอยูทายสุด) 

กรรมการไดรับวาระและขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนา
อยางครบถวนและมีเวลาเพียง
พอในการศึกษาขอมูลกอน 
การเขาประชุม 

ไมมีการกำหนดตารางเวลา 
การประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการประจำป
เปนการลวงหนา 

ไมมีการกำหนดวาระการประชุม
ที่สำคัญประจำปลวงหนา 

การจัดวาระการประชุมไมมี
ความเหมาะสมอยางยิ่ง สงผล
ใหการประชุมขาดประสิทธิภาพ
อยางมีนัยสำคัญ 

กรรมการไดรับวาระและขอมูล
ประกอบการประชุมไมครบถวน
และไมมีการจัดสงลวงหนาเพื่อ
ใหกรรมการมีเวลาเพียงพอ  
ในการศกึษาขอมลูกอนเขาประชุม 

มกีารกำหนดตารางเวลา 
การประชมุคณะกรรมการและ 
คณะอนกุรรมการประจำป
เปนการลวงหนา และมเีวลา
เพยีงพอใหกรรมการสามารถ
จดัสรรเวลามาประชมุไดทกุครัง้ 

มกีารกำหนดวาระการประชมุ 
ทีส่ำคญัประจำปลวงหนาครบทกุ
วาระทีจ่ำเปน และปฏบิตัติาม
แผนทีก่ำหนดไว 

การจดัวาระการประชมุเปนไป
อยางมรีะบบ และตามลำดบั
ความเหมาะสม สงผลใหการ
ประชมุมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

กรรมการไดรบัวาระและขอมลู
ประกอบการประชมุลวงหนา
อยางครบถวนและมเีวลาเพยีงพอ
เปนอยางยิง่ในการศกึษาขอมลู
กอนเขาประชมุ 

๖ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๖.๑ 

๖.๒ 

๖.๓ 

๖.๔ 

๙๔
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คณะกรรมการไดรับขอมูลตาม 
ที่ไดรองขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การตัดสินใจที่เปนประโยชน 
ตอองคกร 

มีการจัดสรรเวลาในการประชุม
ที่เพียงพอโดยเฉพาะ 
ในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ 

บันทึกการประชุมมีรายละเอียด 
ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
กรรมการไมเห็นดวย หรือมี
ความเห็นแยง หรือไดแสดง 
ความคิดเห็นเปนเอกสารตอ
วาระการประชุมในเรื่องใด 

ประธานกรรมการนำการประชุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วาระและขอมูลประกอบ 
การประชุมมีขอมูลเพียงพอตอ
การตัดสินใจ กระชับและงายตอ
การทำความเขาใจ 

คณะกรรมการไมไดรับขอมูล 
ที่รองขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การตัดสินใจอันเปนประโยชน 
ตอองคกร 

การจัดสรรเวลาในการประชุม
เปนไปอยางขาดประสิทธิภาพ 
สงผลใหไมมเีวลาทีเ่พยีงพอ 
ในการประชมุ และวาระทีส่ำคญัไมได
รับการจัดสรรเวลาที่เพียงพอ 

บันทกึการประชมุขาดรายละเอียด
ชัดเจน และไมมีการบันทึก
คะแนนเสยีงกรรมการทีไ่มเหน็ดวย 
หรือมีความเห็นแยง หรือที่ 
ไดแสดงความคิดเห็นเปนเอกสาร 

ประธานกรรมการขาด 
ความสามารถในการนำการประชุม 
สงผลใหการประขุมดอย
ประสิทธิภาพ 

ขอมูลในวาระและขอมูล
ประกอบการประชุมไมครบถวน
ตอการตัดสินใจ และมีการนำ
เสนอที่ยากตอการทำความเขาใจ 
 
 

คณะกรรมการไดรบัขอมลู 
ทีร่องขอเพิม่เตมิลวงหนาอยาง
ครบถวน และมเีวลาเพยีงพอ ในการ
ศกึษาขอมลูกอนการเขาประชมุ 

มเีวลาในการประชมุอยางเพยีงพอ
และมกีารจดัสรรเวลาตาม 
ความสำคญัของวาระอยางถีถ่วน
ยงัผลใหการประชมุ 
มปีระสทิธอิยางดเียีย่ม 

บนัทกึการประชมุมรีายละเอยีด
ชดัเจนอยางดเียีย่ม อกีทัง้มี 
การบนัทกึคะแนนเสยีงกรรมการ 
ทีไ่มเหน็ดวยหรอืมคีวามเหน็แยง 
หรอืทีไ่ดแสดงความคดิเหน็เปน
เอกสาร 

ประธานการมคีวามสามารถดเียีย่ม
ในการนำการประชมุยงัผล
ใหการประชมุกอใหเกดิ
ประโยชนสงูสดุตอองคกร 

วาระและขอมลูประกอบ 
การประชมุมขีอมลูทีค่รบถวน และ
เพยีงพอตอการตดัสนิใจ 
การนำเสนอเนือ้หาเปนไปอยาง
กระชบัและงายตอการ 
ทำความเขาใจเปนอยางยิง่ 

หัวขอประเมิน ขอ แนวทางในการประเมินคะแนน 

๐ = ไมเหน็ดวยอยางยิง่ หรอืไมมกีารดำเนนิการ 
๑ = ไมเหน็ดวย หรอืมกีารดำเนนิการเลก็นอย   
๒ = เหน็ดวยหรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้พอสมควร                                           
๓ = เหน็ดวยอยางมาก หรอืมกีารดำเนนิการในเรือ่งนัน้อยางดี 

๐ ๓ 

๖.๖ 

๖.๗ 

๖.๘ 

๖.๙ 

๖.๕ 

๙๕
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ระบุประเด็นปญหา 

๑. 

๒. 

๕. 

๓. 

๖. 

๔. 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

กิจกรรม/แผนงาน
เพื่อแกไขปญหา 

กำหนดเวลา 

ภาคผนวก ๓ 
ตารางแผนปฏิบัติการเพื่อลดชองวางและปญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

๙๖
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ผลงาน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

ตารางเวลา 
(Timeline) 

ผูรบัผดิชอบ 

ภาคผนวก ๔ 
ตารางแสดงเปาหมายและระยะเวลาดำเนินการของแตละกิจกรรม/แผนงาน 

๙๗






