
 
โครงสร�างธรรมาภิบาล 

 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 อ.อ.ป. มีคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นผู�วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของ 
อ.อ.ป. โดยมีอํานาจหน�าท่ี หลักเกณฑ(การแต*งต้ัง และค*าตอบแทน  ดังนี้   
 � อํานาจหน�าท่ี 
  คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีอํานาจหน�าท่ีตาม : 
  - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ( พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  - ข�อบังคับของ อ.อ.ป. 
  � หลักเกณฑ การแต#งตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๓ ให�มีคณะกรรมการ 
บริหารกิจการของ อ.อ.ป. คณะหนึ่งเรียกว*า “คณะกรรมการของ อ.อ.ป.” ประกอบด�วยปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป�นประธานกรรมการ หัวหน�ากลุ*มภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมซ่ึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมอบหมาย อธิบดีกรมปBาไม� อธิบดีกรมอุทยาน
แห*งชาติ สัตว(ปBา และพันธุ(พืช   ผู�แทนกระทรวงการคลัง  และกรรมการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต*งต้ังจํานวน 
ไม*เกินห�าคน เป�นกรรมการ  ให�ผู�อํานวยการเป�นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได�มีมติรับทราบแนวทาง 
การแต*งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ และให�กระทรวง 
เจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ และหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง ถือปฏิบัติอย*างเคร*งครัด เพ่ือให�เกิดความ
โปร*งใส และได�รับความไว�เนื้อเชื่อใจจากประชาชนต*อไป ดังนี้ 
  ๑) ให�นําสมรรถนะหลักและความรู�ท่ีจําเป�น (Skill Matrix) มาใช�ในการพิจารณาสรรหา 
และแต*งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจได�กรรมการตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงในการขับเคลื่อน
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจได�กําหนดความเชี่ยวชาญไว�เป�นการเฉพาะการ
กําหนด Skill Matrix ต�องเป�นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล*าวด�วย กําหนดให�มี Skill Matrix หลัก ๔ ด�าน 
ได�แก* การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
  ๒) ในการแต*งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมิใช*กรรมการโดยตําแหน*งในรัฐวิสาหกิจแห*งใด ให�ผู�มีอํานาจ 
พิจารณาเสนอชื่อจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ(การทํางานภาคธุรกิจไม*น�อยกว*าหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ท้ังนี้ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถจากภาคธุรกิจ 
ต*าง ๆ มากยิ่งข้ึน (กรรมการท่ีมิใช*กรรมการโดยตําแหน*ง หมายรวมถึงประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการท่ีมิใช*โดยตําแหน*ง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน*วยงานท่ีมิใช*ส*วนราชการ) 
  ๓) ห�ามมิให�มีการแต*งต้ังผู�บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห*งหนึ่งแห*งใดเป�นกรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืน เว�นแต*กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือกรณีการแต*งต้ังเป�น กรรมการใน
คณะกรรมการของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ�นอยู* ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องของการปฏิบัติงานของ
ผู�บริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๔) ไม*แต*งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห*งชาติ ข�าราชการการเมือง และผู�ดํารงตําแหน*ง ทางการ 
เมือง เป�นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ(รัฐธรรมนูญแห*ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
 
 ๕) ให�มีผู�แทนกระทรวงการคลังท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวงการคลัง เป�นกรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชน(ของทางราชการในฐานะผู�ถือหุ�นของรัฐวิสาหกิจ และ
เพ่ือให�เป�นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าด�วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๕๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 ๖) ให�มีผู�แทนกระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวง เจ�าสังกัด
ซ่ึงไม*อยู*ในหน*วยงานท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จํานวน ๑ คน 
เป�นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหน�าท่ี เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 
ท้ังนี้ กรณีมีเหตุจําเป�นอาจแต*งต้ัง เพ่ิมเติมได�อีกไม*เกิน ๑ คน 
 ๗) ในกรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจกําหนดให�มีผู�ดํารงตําแหน*งใดในส*วนราชการหรือ
หน*วยงานอ่ืน เป�นกรรมการ และผู�ดํารงตําแหน*งนั้นจะมอบหมายให�ผู�อ่ืนปฏิบัติหน�าท่ีแทนในตําแหน*งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให�ผู�ดํารงตําแหน*งนั้นพิจารณามอบหมายผู�ดํารงตําแหน*งอ่ืนในหน*วยงานในสังกัดท่ีมีความรู� ความ
เชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต�องการในการพัฒนาหรือแก�ไขป]ญหาของแต*ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทํา 
เป�นคําสั่งมอบอํานาจ เพ่ือให�เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต*อเนื่องในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 ๘) กรณีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดให�มีผู�แทนหน*วยงานต*าง ๆ เป�นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให�หน*วยงานนั้นแต*งต้ังจากบุคคลท่ีอยู*ในหน*วยงานเท*านั้น 
 ๙) กรณีท่ีส*วนราชการแต*งต้ังข�าราชการประจําไปเป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข�าราชการ
ผู�นั้น เกษียณอายุหรือพ�นจากการเป�นข�าราชการประจํา ให�ส*วนราชการนั้นแต*งต้ังข�าราชการคนใหม*ไปแทน 
เว�นแต*พิจารณาแล�วเห็นว*าเป�นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะเป�นประโยชน(ต*อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
ส*วนราชการจะพิจารณาให�บุคคลดังกล*าวยังคงเป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต*อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู*ก็ได� 
 � การนับจํานวนการดํารงตําแหน#งของกรรมการ 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗  
 ผู�ใดจะดํารงตําแหน*งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว*า ๓ แห*งมิได� ท้ังนี้ให�นับรวมการเป�น
กรรมการโดยตําแหน*งและการได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน*งกรรมการด�วย 
 การนับจํานวนการดํารงตําแหน*งกรรมการตามวรรค ๑ ไม*รวมการเป�นกรรมการโดยตําแหน*ง
ท่ีได�มีการมอบหมายให�ผู�อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
 � วาระการดํารงตําแหน#ง 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๘ วรรค ๒ 
 กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช*กรรมการโดยตําแหน*ง  ตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา 
ให�อยู*ในตําแหน*งได�คราวละ ๓ ป_  แต*อาจได�รับแต*งต้ังใหม*ได� 
 � การแต#งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมิใช#กรรมการโดยตําแหน#ง 
 ๑) การแต*งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมิใช*กรรมการโดยตําแหน*งในรัฐวิสาหกิจแห*งใดให�ผู�มีอํานาจ
พิจารณาแต*งต้ังจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนไม*น�อยกว*า ๑ ใน ๓ ของ
จํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น  การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรค ๑ ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ(
และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 



 ๒) การแต*งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ(เป�นกรรมการ คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๔๗  ให�แต*งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ(เป�นกรรมการด�วย ๑ คน จะต�องมีหนังสือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ( ให�ความเห็นชอบในการแต*งต้ังด�วยทุกครั้ง 
 ๓) การแต*งต้ังข�าราชการอัยการ/ตุลาการหรือผู�พิพากษาเป�นกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม บัญญัติ ห�ามมิให�พนักงานอัยการดํารง
ตําแหน*งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหน*งใดในห�างหุ�นส*วนใน
บริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค(มุ*งหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ*งป]นกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของผู�ดํารง
ตําแหน*งทางการเมือง หรือดํารงตําแหน*งอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝBายอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให�ข�าราชการอัยการต�อง
ไม*เป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน และไม*เป�นกรรมการ ผู�จัดการ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหน*งอ่ืนใดในห�างหุ�นส*วนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกับห�างหุ�นส*วนหรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค(มุ*งหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ*งป]นกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของ 
ผู�ดํารงตําแหน*งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน*งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 � การพ�นจากตําแหน#ง 
 กรรมการจะพ�นจากตําแหน*ง เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน*ง ๓ ป_  ตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต�องห�ามอย*างใดอย*างหนึ่ง  หรือคณะรัฐมนตรีให�ออก 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต*งต้ังพ�นจากตําแหน*งก*อนวาระ หรือในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีแต*งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว*างท่ีกรรมการซ่ึงแต*งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู*ในตําแหน*ง  ให�ผู�ได�รับ
การแต*งต้ังให�ดํารงตําแหน*งแทน หรือให�เป�นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู*ในตําแหน*งเท*ากับวาระท่ีเหลืออยู*ของ
คณะกรรมการซ่ึงได�แต*งต้ังไว�แล�ว 
 � คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕  
 ๑) มีสัญชาติไทย 

 ๒) มีอายุไม*เกิน ๖๕ ป_บริบูรณ( 
 ๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ(และเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
 ๔) ไม*เป�นบุคคลล�มละลายหรือไม*เคยเป�นบุคคลล�มละลาย ทุจริต   
 ๕) ไม*เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเว�นแต*เป�นโทษสําหรับความผิด 
ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๕.๑) ไม*เป�นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ]cนเฟdอน ไม*สมประกอบ 
 ๕.๒) ไม*เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย(สินตกเป�นของแผ*นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย(สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
 ๕.๓) ไม*เป�นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหาร

ท�องถ่ิน 
 ๖) ไม*เป�นข�าราชการการเมือง เว�นแต*เป�นการดํารงตําแหน*งกรรมการตามบทบัญญัติแห*งกฎหมาย 
 ๗) ไม*เป�นผู�ดํารงตําแหน*งใดในพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง  
 ๗.๑) ไม*เคยถูกไล*ออก ปลดออก หรือให�ออกจากงาน เพราะทุจริตต*อหน�าท่ี 
 ๘) ไม*เป�นผู�ถือหุ�นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ ผู�ถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ�นอยู* 



 ๙) ไม*เป�นผู�ดํารงตําแหน*งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป�นผู�ถือหุ�น เว�นแต* คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให�ดํารงตําแหน*งกรรมการหรือดํารงตําแหน*งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้น 
เป�นผู�ถือหุ�น 
 ๑๐) ไม*เป�นกรรมการหรือ ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส*วนได�เสียในนิติบุคคล 
ซ่ึงเป�นผู�รับสัมปทาน ผู�ร*วมทุน หรือมีประโยชน(ได�เสียเก่ียวข�องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นเว�นแต*เป�นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู�บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 
 � คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย#อย เพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย*อย เพ่ือกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. มีอํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  รายงานความน�าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต�อ 
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

2)  รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ว�ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด
เพียงใด ต�อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  

3)  รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแย,งทางผลประโยชน.และรายงานท่ีเก่ียวข,อง ต�อ 
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

4)  รายงานว�ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข,อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ี
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดหรือไม� เพียงใด  ต�อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 ๒. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีอํานาจ 
หน�าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) กํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 
  ๒) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
  ๓) พิจารณาให�ความเห็นชอบ คู*มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
  ๔) กํากับดูแลให�มีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงต*อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ตามกําหนดเวลา 
  ๕) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให�มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. 
ให�เป�นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน ว*าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข�อ ๖ 
  ๖) กํากับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวม ให�มีการจัดทําร*างรายงานการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป. เสนอต*อเจ�าหน�าท่ีระดับอาวุโส 
  ๓. คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. 
 คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. มีอํานาจ หน�าท่ี และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป.  
๒) จัดให�มีคู*มือการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุงสาระสําคัญ

ในคู*มือดังกล*าวให�ทันสมัย และมีความเป�นสากลอยู*เสมอ 



๓) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให�เหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ให�สอดคล�องกับจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว�  

๔) จัดให�มีการประชาสัมพันธ(นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานด�าน CG และ
ด�าน CSR ของ อ.อ.ป.  

๕) เสริมการมีส*วนร*วมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ CSR ของ อ.อ.ป. 
๖) พิจารณาและให�ความเห็นชอบกลยุทธ( และกิจกรรมต*างๆ ของ อ.อ.ป. เพ่ือให�บรรลุ

เปgาหมายและนโยบายด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป.  
๗) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจําป_  สําหรับการดําเนินการด�าน CG และด�าน 

CSR ของ อ.อ.ป.  เพ่ือนําเสนอต*อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
๘) ติดตามและรายงานความก�าวหน�าการดําเนินการด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. 

เป�นระยะ และประเมินผลสําเร็จรวมท้ังคุณภาพนําเสนอต*อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  
๙) การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มอบหมายท่ีเก่ียวกับงานด�าน CG และ CSR  

 � ค#าตอบแทนของคณะกรรมการของ อ.อ.ป./คณะกรรมการชุดย#อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอ่ืน ๆ   

คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�เห็นชอบอัตราค*าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  และหลักเกณฑ(การจ*ายค*าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการชุดย*อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ ของ อ.อ.ป. ตามท่ี อ.อ.ป. เสนอ โดยให�มีผลบังคับ
ใช�เดือนกรกฎาคม 2562 เป�นต�นไป  ท้ังนี้ เป�นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 

ตําแหน�ง 
ค�าตอบแทนรายเดือน
(บาท : คน : เดือน) 

เบ้ียประชุมรายครั้ง 
(บาท : คน : เดือน) 

1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป.  
  ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. 16,000 20,000 
  กรรมการของ อ.อ.ป. 8,000 16,000 
2) คณะกรรมการชุดย�อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ  
  ประธานคณะกรรมการชุดย�อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ - 10,000 
  กรรมการชุดย�อย/อนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ (กรรมการ) - 8,000 
  กรรมการชุดย�อย/อนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ (บุคคลภายนอก)   - 8,000 
  บุคลากรของ อ.อ.ป. - - 

� จรรยาบรรณ 
อ.อ.ป. กําหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และข�อพึงปฏิบัติในการทํางาน เพ่ือใช�เป�นแนวทาง

ในการประพฤติและปฏิบัติ โดยได�นําข้ึนเว็บไซต(ของ อ.อ.ป. และเวียนให�ทุกหน*วยงานรับทราบเรียบร�อยแล�ว 
ดังนี้ 
 ๑. จรรยาบรรณคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 กรรมการของเป�นผู� อ.อ.ป. อํานาจและหน�าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของ อ.อ.ป. 
ดังนั้น จึงควรต�องดํารงไว�ซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีต�องถือปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑) กรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค( และข�อบังคับของ
องค(กร 



  ๒) กรรมการต�องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน(ของรัฐ องค(กร และพนักงาน ท้ังในป]จจุบัน
และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ(ขององค(กร 
  ๓) กรรมการต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย(สุจริต โดยไม*ฝ]กใฝBการเมือง และวางตัวเป�น
กลางอย*างเคร*งครัด เพ่ือผลประโยชน(ต*อรัฐ องค(กรและพนักงาน ท้ังในป]จจุบันและอนาคต 
  ๔) กรรมการต�องไม*มีส*วนได�ส*วนเสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป�นกรรมการ
หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเป�นการแข*งขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป�นกรรมการอยู* ท้ังนี้ ไม*ว*าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ�อม 
  ๕) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย�งผลประโยชน(ขององค(กร เพ่ือให�การ
บริหารงานเป�นไปอย*างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน(ข�างต�นรวมถึง 

    (๑) ไม*หาผลประโยชน(ส*วนตัวจากการเป�นกรรมการ 
    (๒) ไม*ใช�ความลับขององค(กรในทางท่ีผิด 
    (๓) ไม*เป�นกรรมการในบริษัทท่ีเป�นคู*แข*งขององค(กร 
    (๔) ไม*มีผลประโยชน(ในการทําสัญญาขององค(กร 

 ๖) กรรมการต�องบริหารงานด�วยความระมัดระวังและไม*สร�างข�อผูกมัดท่ีอาจขัดแย�งกับ
หน�าท่ีของตนในภายหลัง 
 ๗) กรรมการต�องไม*แสวงหาผลประโยชน(อันมิชอบจากการทํางานไม*ว*าทางตรงหรือ
ทางอ�อม 
 ๘) กรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีของตนเองอย*างเต็มความสามารถ เพ่ือให�เกิดประโยชน(
สูงสุดต*อองค(กร 
 ๙) กรรมการต�องไม*เป�นผู�ประกอบการหรือเป�นผู�ถือหุ�นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัว
เป�นกรรมการหรือเป�นผู�ถือหุ�นในกิจการหรือธุรกิจการค�าใด อันมีสภาพอย*างเดียวกัน และเป�นการแข*งขันหรือ
ทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเองเป�นกรรมการอยู* ไม*ว*ากระทําเพ่ือประโยชน(ของตนเองหรือของผู�อ่ืน 
 ๑๐) กรรมการต�องไม*กระทําการใด อันมีลักษณะเป�นการเข�าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ  
ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน(ของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเอง เป�นกรรมการอยู* หรือเอ้ือ
ประโยชน(ให�บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม*ว*าจะทําเพ่ือประโยชน(ของตนเองหรือผู�อ่ืน 
 ๒. จรรยาบรรณผู�บังคับบัญชา 
 ๑) เป�นผู�นําและเป�นแบบอย*างท่ีดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย  
 ๒) ส*งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย(สุจริต มีความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค( มีความสามัคคีร*วมแรงร*วมใจปฏิบัติงาน 
 ๓) ใช�วิจารณญาณในการตัดสินใจอย*างรอบคอบ  

 ๔) สอนงาน แนะนํางาน ถ*ายทอดความรู�และประสบการณ( สร�างขวัญและกําลังใจ แก*
ผู�ใต�บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให�สามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จ  
 ๕) รับฟ]งป]ญหา ตลอดจนให�ข�อคิดเห็นและคําปรึกษาด�วยความจริงใจ มีเหตุผล 
 ๓. จรรยาบรรณผู�ใต�บังคับบัญชา 
 ๑) เชื่อฟ]งและปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาท่ีชอบด�วยระเบียบ และข�อปฏิบัติ 
 ๒) เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบงานด�วยความสุจริตใจ และยอมรับฟ]งความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน  
 ๓) มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๔) มีวินัย ให�เกียรติผู�บังคับบัญชา ไม*แสดงอาการก�าวร�าว กระด�างกระเด่ือง 



 ๔. จรรยาบรรณต#อเพ่ือนร#วมงาน 
 ๑) ให�ความช*วยเหลือเพ่ือนร*วมงาน ด�วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

 ๒) ปฏิบัติต*อเพ่ือนร*วมงานด�วยความสุภาพ ให�เกียรติ 
 ๓) มีความสามัคคี และยอมรับฟ]งความคิดเห็นของผู�อ่ืนเสมอ 
 ๔) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพ่ือส*วนรวม 
 ๕) ละเว�นการใส*ร�ายปgายสี และกระทําการในลักษณะของการแข*งขันกันเอง 
 ๕. จรรยาบรรณต#อผู�ใช�บริการต#อส่ิงแวดล�อมและสังคม 
 ๑) ปฏิบัติตนเป�นตัวอย*างท่ีดี ในการสงวนอนุรักษ(และใช�ประโยชน(ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒) สนับสนุนและส*งเสริมให�ความรู�ในเรื่องการอนุรักษ(ทรัพยากรปBาไม� 
 ๓) ปลูกฝ]งจิตสํานึกความรับผิดชอบต*อสังคมและสิ่งแวดล�อมให�เกิดข้ึนในหมู*พนักงาน 
 ๔) ให�บริการต*อลูกค�าและผู�เก่ียวข�องด�วยความสุภาพเรียบร�อยอย*างเต็มใจเอ้ือเฟdhอ มีน้ําใจ 
ให�คําแนะนําช*วยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต�อง ชอบธรรม 
 ๕) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต*าง ๆ ท่ีมีต*อผู�ใช�บริการ และผู�เก่ียวข�องอย*างเคร*งครัด 
 ๖. จรรยาบรรณต#อหน#วยงาน 
 ๑) ใช�และรักษาทรัพย(สินของ อ.อ.ป. ให�เกิดประโยชน(สูงสุด และไม*นําไปใช�เพ่ือประโยชน(
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังช*วยกันดูแลสถานท่ีทํางานให�เป�นระเบียบและสะอาดอยู*เสมอ 
 ๒) รักษาความลับ ข�อมูล ข*าวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวังมิให�เอกสารท่ีไม*พึง
เปiดเผยแก*บุคคลภายนอก 
 ๓) ละเว�นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต*อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่อง
ท่ีเก่ียวข�องกับงานของหน*วยงาน โดยตนเองไม*มีอํานาจหน�าท่ี หรือเรื่องอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต*อ
ชื่อเสียงและการดําเนินงานของหน*วยงาน 
 ๔) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย( สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดท่ีอาจทําให�เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงต*อหน*วยงาน 
 ๕) รักษาภาพพจน( ชื่อเสียงอันดีงามต*อหน*วยงานให�ปรากฏต*อสาธารณชน 
 ๗. จรรยาบรรณต#อตนเอง 
 1) แสวงหาความรู, พัฒนาตนเอง ให,เปAนผู,มีความรู, ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให,มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 2) ปฏิบัติงานด,วยความซ่ือสัตย. สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส� ให,กับงานใน
หน,าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ 
 3) ปฏิบัติตามข,อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน�วยงาน 
 4) ปฏิบัติตนอยู�ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม 

� ความขัดแย�งทางผลประโยชน  
อ.อ.ป. คํานึงถึงผู�มีส*วนได�เสีย จึงได�กําหนด ระเบียบ อ.อ.ป. ว*าด�วยความขัดแย�งทาง

ผลประโยชน( พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือเป�นแนวทางการดําเนินงานในเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 



� การเป>ดเผยสารสนเทศและความโปร#งใส 
อ.อ.ป. ได�มีการดําเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู�ท่ีเก่ียวข�องอย*างเท*าเทียมและเป�น

ธรรม โดยมีคณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปiดเผยข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับรัฐวิสาหกิจ 
ท้ังข�อมูลสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม*ทางการเงินอย*างถูกต�อง เชื่อถือได� ครบถ�วน เพียงพอ สมํ่าเสมอและ
ทันเวลา รวมท้ังให� อ.อ.ป. บันทึกข�อมูลดังกล*าวในระบบ GFMIS - SOE ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนดด�วย 

 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมี
องค(ประกอบ คุณสมบัติ หน�าท่ีและความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ(และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพ่ือรายงานความ
น*าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต*อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

 
************* 


