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 องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (อ.อ.ป.) ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(FIO Corporate Governance Principles) ซ่ึงเป>นป?จจัยหลักสําคัญในการเสริมสร�างพัฒนาองค�กรเชื่อมโยง 
แนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลกับความสัมพันธ�ระหวJางบุคลากรทุกสJวน 
ของ อ.อ.ป. เพ่ือให�เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติได�จริง เพ่ือสJงเสริมให� อ.อ.ป. เป>นหนJวยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแลกิจการและบริหารจัดการท่ีดีเลิศ ทําให�เกิดการยึดเหนี่ยว 
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจได�อยJางมีประสิทธิภาพ 
มีความโปรJงใสในการดําเนินธุรกิจ และตรวจสอบได� เพ่ือเป>นการเสริมสร�างและจัดให�มีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดีในรัฐวิสาหกิจให�บรรลุถึงวัตถุประสงค�ในการดําเนินงานอยJางโปรJงใส มีความรับผิดชอบตJอสังคมและสิ่งแวดล�อม
ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปN ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได�จัดทําคูJมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรม - 
ป�าไม�ข้ึน เพ่ือให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ผู�บริหารสูงสุด ผู�บริหารระดับสูง ผู�ปฏิบัติงาน และลูกจ�างของ อ.อ.ป. 
ยึดม่ันและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด�วยความรับผิดชอบสํานึกตJอหน�าท่ีมีความ
โปรJงใส มีจรรยาบรรณและมีสJวนรJวม ตลอดจนยึดถือเป>นวัฒนธรรมองค�กรและนําไปสูJการสJงเสริมการปฏิบัติ
หน�าท่ีของตนได�อยJางถูกต�องผลักดันองค�กรสูJความเป>นเลิศอยJางยั่งยืนในอนาคตตJอไป 
 
 
 

คํานํา 

(ก) 
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สารบัญ 

คํานํา            (ก) 
สารบัญ             ๑ 
ส วนท่ี ๑ ข�อมูลองค,การอุตสาหกรรมป1าไม�         ๓ 
 ๑. ประวัติความเป�นมาขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�      ๔ 
 ๒. วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�      ๔ 
 ๓. แหล(งท่ีมาของรายได�          ๕ 
 ๔. วิสัยทัศน�ขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (FIO’s Vision)      ๕ 
 ๕. ค(านิยมและวัฒนธรรมองค�กรขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�      ๖ 
 ๖. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)         ๖ 
 ๗. เป>าประสงค�           ๗ 
 ๘. ยุทธศาสตร�องค�กร          ๗ 
 ๙. กลยุทธ�ขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�        ๘ 
 ๑๐. โครงสร�างขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�        ๙ 
ส วนท่ี ๒ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม�      ๑๐ 
 ๑. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    ๑๑ 
 ๒. ความสําคัญของการกํากับดูแลท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   ๑๒ 
 ๓. หลักการและแนวทางสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    ๑๒ 
 ๔. ประโยชน�ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี       ๑๔ 
 ๕. ผลท่ีคาดหวังในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี       ๑๔ 
ส วนท่ี ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม�     ๑๕ 
 ๑. โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    ๑๗ 
 ๒. การส(งเสริมให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    ๒๕ 
ขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 
 ๓. แนวทางส(งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   ๓๒ 
 ๔. หลักการและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�  ๓๓ 
  - หมวดท่ี ๑ บทบาทภาครัฐ        ๓๓ 
  - หมวดท่ี ๒ สิทธิและความเท(าเทียมกันของผู�ถือหุ�น      ๓๓ 
  - หมวดท่ี ๓ คณะกรรมการ        ๓๔ 
  - หมวดท่ี ๔ บทบาทของผู�มีส(วนได�เสีย       ๔๐ 
  - หมวดท่ี ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม       ๔๔ 
  - หมวดท่ี ๖ การเปPดเผยข�อมูล        ๔๔ 
  - หมวดท่ี ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน     ๔๖ 
  - หมวดท่ี ๘ จริยธรรมและจรรยาบรรณ       ๔๘ 
  - หมวดท่ี ๙ การติดตามและประเมินผล       ๔๙ 
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ส วนท่ี ๔ ภาคผนวก           ๕๑ 
 ๑. นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ๕๒ 
และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 
 ๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติการส(งเสริมแข(งขันด�านการตลาดท่ีเป�นธรรม   ๕๔ 
 ๓. กฎบัตรและมาตรฐานด�านบริการขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    ๕๗ 
 ๔. การแสดงเจตจํานงสุจริตด�านคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงาน  ๖๒ 
และนโยบายต(อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�  
 ๕. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป>องกันการใช�ข�อมูลภายใน    ๖๕ 
 ๖. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง     ๖๗ 
 ๗. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป>องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�   ๖๘ 
 ๘. แผนการกํากับดูแลท่ีดีขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�     ๖๙ 
 ๙. แผนการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   ๖๙ 
 ๑๐. หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกชุมชนท่ีสําคัญขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   ๗๐ 
 ๑๑. การกําหนดหน(วยงานเพ่ือกํากับการปฏิบัติงานขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�  ๗๒  
(Compliance Unit) 
 ๑๒. ค(านิยมและวัฒนธรรมขององค�การอุตสาหกรรมป�าไม�     ๗๔ 
 ๑๓. ระเบียบองค�การอุตสาหกรรมป�าไม� ว(าด�วย ประมวลจริยธรรมของผู�ปฏิบัติงาน  ๗๕ 
องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� พ.ศ. 2552 
 ๑๔. แบบเปPดเผยความขัดแย�งทางผลประโยชน�สําหรับผู�อํานวยการ    ๘๐ 
 ๑๕. แบบรายงานกรณีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�      ๘๒ 
 ๑๖. แบบเปPดเผยความขัดแย�งทางผลประโยชน�ตามลักษณะงาน     ๘๔ 
 ๑๗. แบบรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�      ๘๕ 
 ๑๘. แบบสรุปรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�      ๘๖ 
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ส วนท่ี ๑ 
ข�อมูลองค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
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ส วนที่ ๑ ข�อมูลองค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 

 
๑. ประวัติความเปFนมาขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� เรียกโดยย(อว(า อ.อ.ป. เป�นรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 จากทุนท่ีรัฐบาลกําหนดให�เม่ือเริ่มกิจการในปc พ.ศ. 
2490 จํานวน 10 ล�านบาท ซ่ึงในทางปฏิบัติรัฐมีเงินสดให�เพียง 10,000 บาท กับทรัพย�สินท่ีรวมถึงไม�สัก  
ซ่ึงเป�นของกองทําไม�และกรมป�าไม�ท่ีทําค�างอยู( ยังรวมถึงบุคคลจํานวนหนึ่ง ท้ังนี้ ได�ดําเนินการเติบโตข้ึนมา 
เป�นลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อ.อ.ป. มีมูลค(าสินทรัพย�ประมาณ 5,643 ล�านบาท และเม่ือ
เปรียบเทียบ ปc พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึน 501.70 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8.89 ส(วนใหญ(เพ่ิมข้ึนจากรายการเงิน
ลงทุนการปลูกสร�างสวนป�า 
           ปlจจุบัน อ.อ.ป. มีพ้ืนท่ีสวนป�าเศรษฐกิจ ท้ังสิ้น 1.108 ล�านไร( และผลผลิตซ่ึงเป�นรายได�หลักของ 
อ.อ.ป. นอกจากการดําเนินงานเชิงธุรกิจสร�างรายได�ให�กับรัฐแล�ว อ.อ.ป. ยังได�สนับสนุน รวมถึงยังได�สนองนโยบาย
ของรัฐในด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และงานเชิงบริการสังคม โดยเฉพาะการฟopนฟูพ้ืนท่ี
ป�าเสื่อมโทรม/ป�าต�นน้ําลําธาร การส(งเสริมด�านการปลูกป�าเศรษฐกิจ การอนุรักษ�และการบริบาลช�างไทย การพัฒนา
ชุมชนท�องถ่ิน สร�างงาน และสร�างอาชีพให�กับราษฎรท�องถ่ิน ฯลฯ 
 
๒. วัตถุประสงค,ของการจัดตั้งองค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖ กําหนดไว� ดังนี้ 
 ๑) อํานวยบริการแก(รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป�าไม�  
 ๒) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมป�าไม� เช(น เก่ียวกับการทําไม� และเก็บหาของป�า แปรรูปไม� 
ทําไม�อัด อบไม� อัดน้ํายาไม� กลั่นไม� และประดิษฐ�หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม�และของป�า และธุรกิจท่ีต(อเนื่อง
คล�ายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวด�วยไม�หรือของป�า   
 ๓) ปลูกสร�างสวนป�า คุ�มครองรักษาป�าไม� และบูรณะป�าไม�เพ่ือประโยชน�แก(การป�าไม� ไม(ว(าจะเป�น
การดําเนินการเองหรือเป�นการดําเนินการเพ่ือช(วยเหลือรัฐ  
 ๔) วิจัย ค�นคว�าและทดลองเก่ียวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ�ในด�านอุตสาหกรรมป�าไม� 
 ๕) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพร(ความรู� การปลูกฝlงทัศนคติและความสํานึกในการคุ�มครองดูแล
รักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป�าไม� รวมท้ังการอนุรักษ�และบริบาลช�างเลี้ยงของไทย ตลอดจนดําเนินกิจการ
เก่ียวกับการจัดหาท่ีพัก การอํานวยความสะดวก หรือการให�บริการในกิจการท่ีเก่ียวกับการทัศนาจร หรือกิจการ
อ่ืนใด เพ่ือประโยชน�แก(การดําเนินการดังกล(าวด�วย” 
 ๖) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องหรือท่ีเป�นประโยชน�แก(กิจการของ อ.อ.ป.  
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗ กําหนดไว� ดังนี้ 
 ๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองท่ีดินและทรัพย�สินอ่ืนๆ มีสิทธิต(างๆ สร�าง ซ้ือ ขาย เช(า ให�เช(า ให�เช(าซ้ือ 
ยืม ให�ยืม จัดหา จําหน(าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนด�วยประการใด ๆ ซ่ึงท่ีดิน ทรัพย�สินอ่ืน ๆ หรือสิทธิ ท้ังภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร  
 ๒) ค�าผลิตผลและผลิตภัณฑ�ของอุตสาหกรรมป�าไม� ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร  
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 ๓) สั่งเข�ามาในและส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงเครื่องมือ เครื่องใช� และเครื่องจักร ท่ีใช�ในการ
อุตสาหกรรมป�าไม�  
 
 ๔) เป�นนายหน�าและตัวแทนค�าต(างในการค�าผลิตผลและผลิตภัณฑ�ของอุตสาหกรรมป�าไม� เครื่องมือ 
เครื่องใช� และเครื่องจักรท่ีใช�ในการอุตสาหกรรมป�าไม� 
 ๕) กู�ยืมเงิน แต(ถ�าเป�นจํานวนเงินเกินกว(าคราวละห�าสิบล�านบาท ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก(อน  
 ๖) ต้ังและรับเป�นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค�าต(างหรือนายหน�า ในกิจการต(าง ๆ ของเอกชน หรือนิติ-
บุคคลใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�แก(กิจการของ อ.อ.ป.  
 ๗) ร(วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน�แก(กิจการของ อ.อ.ป. รวมท้ังการ เข�าเป�น
หุ�นส(วน หรือถือหุ�นในห�างหุ�นส(วนหรือนิติบุคคลใด ๆ แต(ต�องได�รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก(อน 
 
๓. แหล งท่ีมาของรายได� 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ได�กําหนดไว�ดังนี้ 
 มาตรา ๘ ให�กรมป�าไม�โอนบรรดาทรัพย�สิน สินทรัพย� สิทธิ ความรับผิด และธุรกิจ อันเกิดข้ึนจาก
การดําเนินกิจการของ อ.อ.ป. ของกรมป�าไม� ซ่ึงสังกัดอยู(ในกระทรวงเกษตร ตลอดจนพนักงานและคนงานของ
องค�การด่ังกล(าวอันมีอยู(ก(อนวันใช�พระราชกฤษฎีกานี้บังคับนั้น ให�แก( อ.อ.ป. ซ่ึงต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ดําเนินกิจการต(อไป ระเบียบการหรือข�อบังคับใด ซ่ึง อ.อ.ป. ของกรมป�าไม� ได�ใช�อยู(ก(อน วันใช�พระราชกฤษฎีกานี้
บังคับให� อ.อ.ป. ซ่ึงต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกานี้คงใช�เป�นข�อบังคับของ อ.อ.ป. ต(อไปจนกว(า จะได�มีการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  
 มาตรา ๙ ให�กําหนดทุนของ อ.อ.ป. เป�นจํานวนเงินหนึ่งร�อยล�านบาท โดยรัฐบาลจ(ายให�เป�น ทุน
ประเดิมสิบล�านบาท และจ(ายเพ่ิมเติมเป�นคราว ๆ ตามจํานวนท่ีรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร  
 มาตรา ๑๐ เงินสํารองของ อ.อ.ป. ให�ประกอบด�วยเงินสํารองธรรมดา ซ่ึงต้ังไว�เผื่อขาดเงินสํารองเพ่ือ
ไถ(ถอนหนี้ และเงินสํารองอ่ืน ๆ เพ่ือความประสงค�แต(ละอย(างโดยเฉพาะตามแต(คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
 มาตรา ๑๑ รายได�ท่ี อ.อ.ป. ได�รับจากการดําเนินกิจการในระหว(างปc ให�นําไปใช�สําหรับเป�นค(า 
ใช�จ(ายต(าง ๆ เพ่ือกิจการของ อ.อ.ป. ได�  
 มาตรา ๑๒ รายได�ในปcหนึ่ง ๆ เม่ือได�หักราคาต�นทุนของสิ่งท่ีได�จําหน(าย หักค(าใช�จ(ายต(าง ๆ ตาม
มาตรา ๑๑ และหักค(าภาระต(าง ๆ ท่ีเหมาะสมออกแล�ว เหลือเป�นกําไรสุทธิประจําปcเท(าใดอาจจัดสรรไว�เป�นเงิน
สํารองตามมาตรา ๑๐ เงินต(าง ๆ ตามมาตรา ๑๖ และเงินลงทุนซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล�ว 
เหลือเท(าใดให�นําส(งเป�นรายได�ของรัฐ  
 ถ�ารายได�มีจํานวนไม(พอสาหรับกรณีดังกล(าว นอกจากเงินสํารองท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๐ และ อ.อ.ป. 
ไม(สามารถหาเงินจากทางอ่ืนได� รัฐบาลพึงพิจารณาจ(ายเงินให� อ.อ.ป. เท(าจํานวนท่ีจําเป�น 
 
๔. วิสัยทัศน,ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� (FIO’s Vision) 
 “เป�นผู�นําจัดการสวนป�าเศรษฐกิจอย(างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม�จากป�าปลูกในปc 2565” 
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๕. ค านิยมและวัฒนธรรมองค,กรขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 

ค านิยม ความหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค, 
รากฐานป1าไม� 
F - Foundation of forestry 
 

เป�นองค�กรหลักในการจัดการ 
สวนป�าเศรษฐกิจ 
 

- มุ(งม่ันความเป�นเลิศทางด�านป�าไม� 
- สร�างจิตสํานึกอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
- พัฒนาธุรกิจเติบโตบนพ้ืนฐาน 
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
- เผยแพร(และพัฒนาแหล(งเรียนรู� 
ให�แก(ประชาชน 
- ใช�ทรัพยากรอย(างคุ�มค(า 
เกิดประโยชน�สูงสุด 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
I - innovation &  
   Digital Technology 
 

แสวงหาวิธีการใหม( ๆ พัฒนางาน 
เพ่ือให�เกิดกระบวนการใหม(  

- ทันโลก ติดตาม ก�าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
- คิดเป�นระบบ ค�นคว�า วิจัย  
สรรค�สร�างนวัตกรรมใหม( 
- นําเทคโนโลยีมาใช�อย(างเหมาะสม 
กับองค�กร 
- พัฒนางานด�วยวิธีการใหม( 
หรือต(อยอดจากสิ่งท่ีมีอยู(เดิม 
- ศึกษา เพ่ิมทักษะ เรียนรู� 
สิ่งใหม( ๆ ต(อเนื่อง 

พันธะผูกพัน 
O - Obligation & Ownership 

มีความรัก ความผูกพัน  
และรู�สึกเป�นเจ�าขององค�กร 

- ปกป>องรักษาผลประโยชน� 
และชื่อเสียงองค�กร 
- เสียสละ ทุ(มเท อุทิศตน 
- รักและศรัทธาในองค�กร 
- คํานึงถึงประโยชน�ส(วนรวม 
มากกว(าส(วนตน 
- ยอมรับเป>าหมาย มุ(งม่ันร(วมกัน 

 
๖. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 
 ๑) พัฒนาท่ีดินสวนป�าให�เป�นสวนป�าเศรษฐกิจอย(างยั่งยืนใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจตามศักยภาพ
สวนป�า 
 ๒) ส(งเสริมการปลูกไม�เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร�างกลไกการตลาดไม�เศรษฐกิจอย(างเป�นธรรม 
 ๓) ส(งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม�และส(งเสริมชุมชนท�องถ่ินด�านอุตสาหกรรมไม� 
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 ๔) วิจัยพัฒนาการปลูกและใช�ประโยชน�จากไม�เศรษฐกิจ 
 ๕) ปรับโครงสร�างทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพย�เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค�กรให�เกิดประโยชน� 
ตามศักยภาพ สร�างกําไรพอเลี้ยงองค�กร ไม(เป�นภาระต(อรัฐ 
 ๖) พัฒนาชุมชนท�องถ่ินโดยใช�สวนป�าเป�นฐาน 
 ๗) สงวน อนุรักษ� บริบาลช�างไทยและฟopนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๘) พัฒนาธุรกิจบริการอย(างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท(องเท่ียว 
 
๗. เปfาประสงค, 
 ๑) พัฒนาและบริหารสวนป�าไม�เศรษฐกิจให�มีผลผลิตท่ีพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือเป�นผู�นําในการจัดการสวนป�าไม�เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 ๒) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม� ผลิตภัณฑ�ไม� ด�วยเทคโนโลยีใหม( เพ่ือเพ่ิมมูลค(าไม�และ
ลดต�นทุนการผลิตรวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุกมีการกระจายสินค�าและเพ่ิมจุดจําหน(ายเพ่ือเพ่ิมยอดจําหน(าย
สินค�า 
 ๓) แก�ปlญหาสภาพคล(อง มีแหล(งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค(าไม�และบุคลากรมีความสามารถ
ในการบริหารและวิเคราะห�ทางการเงิน 
 ๔) เป�นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง ส(งเสริมให�พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค�กร ปฏิบัติงานอย(าง
เต็มศักยภาพ 
 ๕) ธุรกิจบริการและการท(องเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน สามารถสร�างผลกําไรและเติบโตอย(างต(อเนื่อง 
 ๖) ชุมชนรอบสวนป�ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมท่ีดีข้ึน และการบริบาลช�างไทยให�ช�างมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถสร�างมูลค(าทางด�านเศรษฐกิจและสังคมได� 
 
๘. ยุทธศาสตร,ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได�มีหนังสือ ท่ี กค 0819.2/3973 ลงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 แจ�งความเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ือให� อ.อ.ป. นําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน
วิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปc 2562 ให�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได�มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร� สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปc 2561 - 2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต(ละ
ยุทธศาสตร�ตามความเห็นและข�อเสนอแนะของ สคร. และแผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจฯ ดังกล(าว ได�ผ(านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 
โดยในปc 2562 และ 2563 อ.อ.ป. ได�ปฏิบัติงานภายใต�แผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ 
อ.อ.ป. ปc 2561 - 2565 มาอย(างต(อเนื่อง 
 

แผนยุทธศาสตร,รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม�ปi 2561 - 2565 ประกอบด�วย 

  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให�ชัดเจนเพ่ือเป�นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 บริหารการลงทุนให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของประเทศ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เสริมสร�างความแข็งแกร(งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
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  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 สนับสนุนการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ประเทศไทย 4.0 
และแผน DE 
 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ส(งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให�มีความโปร(งใสและมีคุณธรรม 
  โดยในปc 2563 ได�ดําเนินการตามยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป.  
ปc 2561 - 2565 และแผนการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปc 2563 รวม 10 แผนงาน โดยกําหนดเป�น
ตัวชี้วัดในบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปc 2563 ประกอบด�วย 
 ๑) โครงการดูแล ขนย�าย ควบคุม และแปรรูปไม�มีค(า (แผนงานเชิงสังคม) 
 ๒) กิจกรรมการปลูกสร�างสวนป�าเพ่ือฟopนฟูพ้ืนท่ีป�าต�นน้ํา (แผนงานเชิงสังคม) 
 ๓) กิจกรรมคุ�มครองและอนุรักษ�ช�างไทย (แผนงานเชิงสังคม) 
 ๔) กิจกรรมการจัดทําแปลงสาธิตบํารุงไม�เศรษฐกิจ (แผนงานเชิงสังคม) 
 ๕) กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีสวนป�าเศรษฐกิจ (แผนงานเชิงพาณิชย�) 
 ๖) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู(ค�า (แผนงานเชิงพาณิชย�) 
 ๗) โครงการร(วมดําเนินงานกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม�เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม-
ไม�/ท(องเท่ียวเชิงนิเวศ) (แผนงานเชิงพาณิชย�) 
 ๘) กิจกรรมการจัดการสวนป�าเศรษฐกิจอย(างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) 
(แผนงานเชิงพาณิชย�) 
 ๙) กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนย�ายของสินค�าไม� (Chain of Custody : CoC) (แผนงาน
เชิงพาณิชย�) 
 ๑๐) โครงการพัฒนาการวิจัยเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาปลูกป�าเศรษฐกิจ (แผนงานเชิงสังคม) สําหรับ
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร� ในปc 2564 ยังคงดําเนินการต(อเนื่องตามโครงการ/แผนงาน ท่ียังไม(เสร็จสิ้น 
เพ่ือให�เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปc 2561 - 
2565 ซ่ึงต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นบรรลุเป>าหมาย ในปc 2565 
 
๙. กลยุทธ,ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 ยุทธศาสตร,ท่ี 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให�ชัดเจนเพ่ือเปFนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร,ชาติ 
 ๑) กลยุทธ�ท่ี 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองค�กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ชาติ 
 ๒) กลยุทธ�ท่ี 2 ส(งเสริมการดําเนินงานด�านการอนุรักษ� วิจัย การเผยแพร(องค�ความรู� และพัฒนา
แหล(งเรียนรู�ของประชาชน รวมถึงสร�าง/แบ(งปlนองค�ความรู�ให�กับประชาชน 
 ๓) กลยุทธ�ท่ี 3 ร(วมมือกับภาคธุรกิจ เพ่ือนําองค�ความรู�ไปต(อยอดใช�ประโยชน� 
 ๔) กลยุทธ�ท่ี 4 ส(งเสริมอาชีพทางเลือก สร�างรายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด�วยการ
ปลูกไม�เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร,ท่ี 2 บริหารการลงทุนให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร,ของประเทศ 
 ๑) กลยุทธ�ท่ี 5 การบริหารจัดการการลงทุนให�เกิดประสิทธิภาพ 
 ๒) กลยุทธ�ท่ี 6 การจัดหาแหล(งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 
 ยุทธศาสตร,ท่ี 3 เสริมสร�างความแข็งแกร งทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 
 ๑) กลยุทธ�ท่ี 7 ฟopนฟูฐานะองค�กรและเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการเงิน 
 ๒) กลยุทธ�ท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร�างรายได�เพ่ิม 
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 ๓) กลยุทธ�ท่ี 9 บริหารทรัพย�สินให�เกิดประโยชน�เพ่ือเป�นแหล(งรายได�เพ่ิมเติม 
 ยุทธศาสตร,ท่ี 4 สนับสนุนการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร,ประเทศไทย 
4.0 และแผน DE 
 ๑) กลยุทธ�ท่ี 10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจของ อ.อ.ป. 
 ๒) กลยุทธ�ท่ี 11 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช�ในการบริหารจัดการองค�กร 
 ยุทธศาสตร,ท่ี 5 ส งเสริมระบบธรรมาภิบาลให�มีความโปร งใสและมีคุณธรรม  
 ๑) กลยุทธ�ท่ี 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร�างองค�กรให�สอดคล�องกับบทบาทและภารกิจ
ตามหลักเกณฑ�การบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) กลยุทธ�ท่ี 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 อ.อ.ป. ได�จัดทําแผนดําเนินงาน ปc 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให�บรรลุเป>าหมายท่ีสอดคล�อง
กับ 5 ยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปc พ.ศ.2561 - 2565 
 
๑๐. โครงสร�างขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
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ส วนท่ี ๒ 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
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ส วนท่ี ๒ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 

 
 อ.อ.ป. เป�นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภายใต�การกํากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป�นหน(วยงานหลัก ในการกํากับ
ดูแลและสนับสนุนให� อ.อ.ป. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีความสามารถในการแข(งขัน โดยมีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคม เป�นผู�กํากับดูแลกําหนดนโยบายกลยุทธ� เป>าหมาย และแผนการ
ดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และส(งเสริมการมีส(วนร(วมของคณะกรรมการ ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน 
ให� อ.อ.ป. เป�นองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการบริหาร
จัดการท่ีเป�นเลิศ มีจรรยาบรรณ มีความสุจริต เป�นธรรม โปร(งใสและตรวจสอบได� เพ่ือเป�นกลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง กระบวนการแห(งการจัดโครงสร�าง การบริหารจัดการการกํากับ
ดูแลและการควบคุมจากภายในและภายนอกเพ่ือประกันความสัมพันธ�ของคณะกรรมการ ผู�บริหาร ผู�ปฏิบัติงาน
และลูกจ�าง อ.อ.ป. ท่ีมีต(อภาครัฐซ่ึงเป�นเจ�าของ ว(าจะเป�นไปเพ่ือประโยชน�สูงสุดของประชาชน และคํานึงถึงผู�มี
ส(วนได�ส(วนเสียทุกกลุ(ม บนพ้ืนฐานของสํานึกและการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเพ่ิม
มูลค(าและสร�างการเติบโตอย(างยั่งยืนขององค�กรและประเทศ 
 
๑. กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 อ.อ.ป. มีเจตนารมณ�ท่ีจะพัฒนาองค�กรให�มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการท่ีดีเป�นท่ีน(าเชื่อถือ
ของประชาชนและมีการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ปc ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ถือเป�นกลไกท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนการบรรลุเจตนารมณ�ดังกล(าว และผลักดันให�เกิดความโปร(งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ 
ท้ัง ๗ ประการ ได�แก( 
 ๑) ความรับผิดชอบต(อการปฏิบัติหน�าท่ี (Accountability) 
 ๒) ความมีสํานึกในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
 (Responsibility) 
 ๓) การปฏิบัติต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสียอย(างสุจริตและเท(าเทียมกัน 
 (Equitable Treatment) 
 ๔) การดําเนินงานท่ีโปร(งใสและตรวจสอบได� (Transparency) 
 ๕) การสร�างมูลค(าเพ่ิมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation) 
 ๖) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) 
 ๗) การมีส(วนร(วม (Participation) 
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๒. ความสําคัญของการกํากับดูแลท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 การจัดให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. จะเป�นการส(งเสริมให� อ.อ.ป. มีระบบการจัดการท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะสร�างความเชื่อม่ันและม่ันใจต(อผู�รับบริการ ผู�มีส(วนได�ส(วนเสียหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ�าย 
โดยจะทําให� อ.อ.ป. ดําเนินงานสอดคล�องกับหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 
ปc ๒๕๕๒ และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ สร�างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และผู�บริหารต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย
ทุกฝ�าย รวมท้ังเป�นการสร�างพันธะผูกพันเพ่ือให�ฝ�ายบริหารใช�อํานาจภายในขอบเขตท่ีกําหนด ทําให�คณะกรรมการ 
ผู�บริหาร พนักงาน ลูกจ�าง มีความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติหน�าท่ีของแต(ละบุคคลภายใน อ.อ.ป. ด�วยกัน หรือ
ต(อบุคคลภายนอกซ่ึงเป�นผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
 ๒.๒ สร�างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และผู�บริหารต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย
ทุกฝ�าย รวมท้ังเป�นการสร�างพันธะผูกพันเพ่ือให�ฝ�ายบริหารใช�อํานาจภายในขอบเขตท่ีกําหนด ทําให�คณะกรรมการ
ผู�บริหาร พนักงาน ลูกจ�าง มีความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติหน�าท่ีของแต(ละบุคคลภายใน อ.อ.ป. ด�วยกัน หรือ
ต(อบุคคลภายนอกซ่ึงเป�นผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
 ๒.๓ เป�นเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานและเครื่องมือในการสนับสนุนให�แต(ละหน(วยงานของ อ.อ.ป. 
ดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ป>องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยนํา
ข�อเสนอแนะ หรือข�อคิดเห็นไปปรับปรุงแก�ไขให�สามารถดําเนินการได�สําเร็จตามเป>าหมาย และเสริมสร�างระบบ
บริหารจัดการท่ีดีโปร(งใส และมีมาตรฐานซ่ึงจะช(วยให� อ.อ.ป. มีศักยภาพในการแข(งขันและเจริญเติบโตอย(างยั่งยืน 
 ๒.๔ ทําให�เกษตรกร ภาคธุรกิจ ชุมชนรอบสวนป�า และผู�มีส(วนได�ส(วนเสียมีความเชื่อถือความม่ันใจ 
ใน อ.อ.ป. ว(า ได�ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน สังคม และผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย โดยในการดําเนินงานมีการ
มุ(งเน�น ให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมโดยรอบ ไม(สร�างความเดือดร�อนหรือมีผลกระทบกับประชาชน และให�
ได�รับการบริการอย(างเสมอภาคและเท(าเทียมกัน 
 ๒.๕ เสริมสร�างระบบบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร(งใส ตรวจสอบได� และสร�างจิตสํานึกภายใต�กรอบ
แห(งคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต และจรรยาบรรณในการดําเนินงาน เป�นการเพ่ิมความน(าเชื่อถือให�กับผู�มีส(วน
ได�ส(วนเสียทุกฝ�าย และสร�างรากฐานแห(งการเติบโตของ อ.อ.ป. อย(างสมดุลและยั่งยืน 
 
๓. หลักการและแนวทางสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ๓.๑ หลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๖๒ 
 กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได�กําหนดหลักการ และแนวทาง
การกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจโดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปc ๒๕๔๙ 
ของตลาดหลักทรัพย�แห(งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได�กําหนดแนวทางปฏิบัติ
สําหรับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักสําคัญ ๗ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑) Accountability : ความรับผิดชอบต(อการปฏิบัติหน�าท่ีความมุ(งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีและมี
ความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติหน�าท่ีท้ังด�านบวกและด�านลบ 
 ๒) Responsibility : ความสํานึกในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
ท่ีเพียงพอ 
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  ๓) Equitable Treatment : การปฏิบัติต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสียโดยสุจริต และต�องพิจารณาให�เกิด
ความเท(าเทียมกัน เช(น การจัดซ้ือจัดจ�างต�องให�ทุกคนได�รับความยุติธรรมและเท(าเทียมกัน หากมีการร�องเรียนต�อง
มีคําอธิบายได�เป�นต�น 
  ๔) Transparency : ความโปร(งใส กล(าวคือ ต�องมีความโปร(งใสใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 - ความโปร(งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได� 
 - มีการเปPดเผยข�อมูลอย(างโปร(งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการ
แสดงผลประกอบการอย(างโปร(งใสแก(ผู�ท่ีเก่ียวข�องและผู�ท่ีมีส(วนได�ส(วนเสีย 
 ๕) Value Creation : การสร�างมูลค(าเพ่ิมแก(กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมมูลค(าใด ๆ นั้นจะต�องเป�นการเพ่ิมความสามารถในทุกด�านเพ่ือการแข(งขัน 
 ๖) Ethics : การส(งเสริมและพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนินกิจการ 
 ๗) Participation : การมีส(วนร(วม เป�นการส(งเสริมให�เกิดการกระจายโอกาสแก(ผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
ให�มีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต(อ สังคม สิ่งแวดล�อม
สุขอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป�นอยู(ของชุมชนหรือท�องถ่ิน 
 
 ๓.๒ หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 ๑) หลักนิติธรรม ได�แก( การตรากฎหมาย กฎข�อบังคับต(าง ๆ ให�ทันสมัย และเป�นธรรม เป�นท่ียอมรับ
ของสังคม และสังคมนิยมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข�อบังคับเหล(านั้นโดยถือว(าเป�นการปกครองภายใต�
กฎหมายมิใช(ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 
 ๒) หลักคุณธรรม ได�แก( การยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค�ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นตัวอย(างแก(สังคมและส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกันเพ่ือให�คน
ไทยมีความซ่ือสัตย�จริงใจขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป�นนิสัยประจําชาติ 
 ๓) หลักความโปร(งใส ได�แก( การสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค�กรในทุกวงการให�มีความโปร(งใส มีการเปPดเผยข�อมูลข(าวสารท่ีเป�นประโยชน�ในระบบการบริหาร
จัดการประเทศมากข้ึน เร(งรัดการก(อต้ังองค�กรภาคสังคมท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว�ให�ครบถ�วน เช(น สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติองค�กรอิสระด�านสิ่งแวดล�อม เป�นต�น ซ่ึงเม่ือมีการส(งเสริมการรวมตัวของประชาชน
เป�นองค�กรต(าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชนท�องถ่ิน และชุมชนอ่ืน ๆ ให�มีความเข�มแข็งแล�วก็ก(อให�เกิด
การค�านและถ(วงดุลอํานาจของรัฐ 
 ๔) หลักความมีส(วนร(วม ได�แก( การเปPดโอกาสให�ประชาชนมีส(วนร(วมรับรู�และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปlญหาสําคัญของประเทศ ไม(ว(าด�วยการแจ�งความเห็น การไต(สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ� การแสดง
ประชามติอ่ืน ๆ 
 ๕) หลักความรับผิดชอบ ได�แก( การตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต(อสังคม 
การใส(ใจปlญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ไขปlญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต(างและความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 ๖) หลักความคุ�มครอง ได�แก( การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
แก(ส(วนรวมโดยรณรงค�ให�คนไทย มีความประหยัดใช�ของอย(างคุ�มค(า สร�างสรรค�สินค�าบริการท่ีมีคุณภาพสามารถ
แข(งขันได�ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ�ยั่งยืน 
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๔. ประโยชน,ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ๑) การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะช(วยให�องค�กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานมากข้ึน 
เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการเป�นเครื่องมือช(วยตรวจสอบการทํางานด�านต(างๆ ขององค�กร ซ่ึงทําให�เกิดแนวทาง
ในการเสนอข�อคิดเห็นให�กับองค�กรเพ่ือปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงาน 
 ๒) การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะช(วยให�องค�กรมีความสามารถในการแข(งขัน เนื่องจากองค�กรท่ีมีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทําให�เกิดรูปแบบกิจการท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเป�นสากล ซ่ึงจะทําให�มีคุณลักษณะ 
ท่ีเหนือกว(าผู�อ่ืนท้ังในเรื่องกลยุทธ�และการจัดการ 
 ๓) การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช(วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก(ผู�เกี่ยวข�อง เนื่องจากองค�กรมีความโปร(งใส  
ในการบริหารจัดการท่ีจะช(วยป>องกันการแสวงหาผลประโยชน�จากกรรมการและฝ�ายจัดการ 
 ๔) การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะช(วยสร�างมูลค(าเพ่ิมแก(ผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย เนื่องจากการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีจะช(วยสร�างความม่ันใจในการดําเนินงานขององค�กร ส(งผลให�ผู�มีส(วนได�ส(วนเสียดําเนินงานท่ีสร�าง
มูลค(าเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การกํากับดูแลกิจการท่ีดีแสดงให�เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโปร(งใส 
ตรวจสอบได� ซ่ึงช(วยสร�างความเชื่อม่ันและความม่ันใจต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ�าย จึงกล(าวได�ว(า
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป�นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค(าและส(งเสริมการเติบโตอย(างยั่งยืนขององค�กร 
 
๕. ผลท่ีคาดหวังในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ๑) คณะกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างของ อ.อ.ป. ทุกระดับ ทําความเข�าใจและยึดถือ
คู(มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู(ไปกับกฎระเบียบและข�อบังคับของ 
อ.อ.ป. อย(างเคร(งครัด 
 ๒) ส(งเสริมให�ผู�บริหารทุกระดับเป�นผู�นําและต�นแบบท่ีแสดงให�เห็นถึงความมุ(งม่ันต(อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม รวมถึงสร�างบรรยากาศในองค�กร สร�างแรงจูงใจ และกํากับดูแลให�บุคลากรร(วมกันปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
 ๓) สร�างความมั่นใจว(า อ.อ.ป. จะพัฒนาระบบการจัดการให�เหมาะสม เพื่อประโยชน�สูงสุดของ
บุคลากรในองค�กร ตลอดจนสร�างความเชื่อม่ันต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย ในการท่ี อ.อ.ป. จะดําเนินกิจการด�วยหลัก
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม อันจะส(งผลให� อ.อ.ป. สามารถเติบโตได�อย(างต(อเนื่องและ
ยั่งยืน 
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ขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 



FIO Corporate Governance Principles  

 

คู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป.       หน�า | 16 

 

 

 
ส วนท่ี ๓ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 

 
 อ.อ.ป. ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงมีนโยบายนําหลักการการกํากับ
ดูแลกิจการบ�านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล มาประยุกต�ใช�เพ่ือส(งเสริมและสนับสนุนให�มีการดําเนินงานด�วยความ
โปร(งใส ตรวจสอบได� รวมถึงการมีความรับผิดชอบต(อสังคม มีการส(งเสริมให�บุคลากรในองค�กรเป�นท้ังคนเก(งและ
คนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซ่ึงจะช(วยสร�างความเชื่อม่ันต(อผู�รับบริการผู�มีส(วนได�เสีย หรือผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย
หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีหลักสําคัญ เพ่ือใช�เป�นกลไกท่ีจะผลักดันให�เกิดความโปร(งใสในกิจการ
รัฐวิสาหกิจ ท้ัง ๗ ประการ ได�แก( 
 ๑) ความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติหน�าท่ี (Accountability) 
 ๒) ความสํานึกในหน�าท่ีด�วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) 
 ๓) การปฏิบัติต(อผู�มีส(วนได�เสียโดยสุจริต และจะต�องพิจารณาให�เกิดความเท(าเทียมกัน (Equitable 
Treatment) 
 ๔) การดําเนินงานท่ีโปร(งใส  (Transparency) ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๔.๑) ความโปร(งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได� 
 ๔.๒) มีการเปPดเผยข�อมูลอย(างโปร(งใส  
 ๕) การสร�างมูลค(าเพ่ิมแก(กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค(า 
ใด ๆ นั้น จะต�องเป�นการเพ่ิมความสามารถในทุกด�านเพ่ือการแข(งขัน (Value Creation) 
 ๖) การส(งเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Ethice) 
 ๗) การมีส(วนร(วม เป�นการส(งเสริมให�เกิดการกระจายโอกาสแก(ประชาชนให�มีส(วนร(วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต(อสิ่งแวดล�อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความ
เป�นอยู(ของชุมชนหรือท�องถ่ิน (Participation)  
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๑. โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 

 
โครงสร�างธรรมาภิบาลของ อ.อ.ป. 

  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. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  - 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 อธิบดีกรมป�าไม� อธิบดีกรมอุทยาน
แห(งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช ผู�แทนกระทรวงการคลัง  และกรรมการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต(งต้ังจํานวนไม(เกิน 
ห�าคน เป�นกรรมการให�ผู�อํานวยการเป�นกรรมการและเลขานุการ 
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  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได�มีมติรับทราบแนวทางการ
แต(งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ และให�กระทรวงเจ�าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ และหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง ถือปฏิบัติอย(างเคร(งครัด เพ่ือให�เกิดความโปร(งใส และได�รับความ
ไว�เนื้อเชื่อใจจากประชาชนต(อไป ดังนี้ 
  ๑) ให�นําสมรรถนะหลักและความรู�ที่จําเป�น (Skill Matrix) มาใช�ในการพิจารณาสรรหาและ
แต(งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจได�กรรมการตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงในการขับเคลื่อนและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจได�กําหนดความเชี่ยวชาญไว�เป�นการเฉพาะการกําหนด 
Skill Matrix ต�องเป�นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล(าวด�วย กําหนดให�มี Skill Matrix หลัก ๔ ด�าน ได�แก( การเงิน 
บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
  ๒) ในการแต(งต้ังกรรมการอื่นที่มิใช(กรรมการโดยตําแหน(งในรัฐวิสาหกิจแห(งใด ให�ผู�มีอํานาจ
พิจารณาเสนอชื่อจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�การทํางานภาคธุรกิจไม(น�อยกว(าหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ท้ังนี้ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถจากภาคธุรกิจต(าง ๆ 
มากยิ่งข้ึน (กรรมการท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(ง หมายรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ท่ีมิใช(โดยตําแหน(ง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน(วยงานท่ีมิใช(ส(วนราชการ) 
  ๓) ห�ามมิให�มีการแต(งต้ังผู�บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห(งหนึ่งแห(งใดเป�นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืน เว�นแต(กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือกรณีการแต(งต้ังเป�น กรรมการในคณะกรรมการ
ของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ�นอยู( ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องของการปฏิบัติงานของผู�บริหารสูงสุดและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๔) ไม(แต(งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห(งชาติ ข�าราชการการเมือง และผู�ดํารงตําแหน(ง ทาง
การเมือง เป�นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ�รัฐธรรมนูญแห(ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕) ให�มีผู�แทนกระทรวงการคลังท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวงการคลัง เป�นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชน�ของทางราชการในฐานะผู�ถือหุ�นของรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให�
เป�นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม 
 ๖) ให�มีผู�แทนกระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวง เจ�าสังกัดซ่ึง
ไม(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�ไขปlญหาของแต(ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทํา 
เป�นคําสั่งมอบอํานาจ เพ่ือให�เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต(อเนื่องในการปฏิบัติหน�าท่ี 
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 ๘) กรณีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดให�มีผู�แทนหน(วยงานต(าง ๆ เป�นกรรมการในคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ 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(วนราชการ
จะพิจารณาให�บุคคลดังกล(าวยังคงเป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต(อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู(ก็ได� 
 การนับจํานวนการดํารงตําแหน งของกรรมการ 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗  
 ผู�ใดจะดํารงตําแหน(งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว(า ๓ แห(งมิได� ท้ังนี้ให�นับรวมการเป�นกรรมการ
โดยตําแหน(งและการได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน(งกรรมการด�วย 
 การนับจํานวนการดํารงตําแหน(งกรรมการตามวรรค ๑ ไม(รวมการเป�นกรรมการโดยตําแหน(งท่ีได�
มีการมอบหมายให�ผู�อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
 วาระการดํารงตําแหน ง 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก�ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๘ วรรค ๒ 
 กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(ง  ตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให�อยู(
ในตําแหน(งได�คราวละ ๓ ปc  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 ของจํานวน
กรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น  การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรค ๑ ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ๒) การแต(งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เป�นกรรมการ คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน 
๒๕๔๗  ให�แต(งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นกรรมการด�วย ๑ คน จะต�องมีหนังสือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ� ให�ความเห็นชอบในการแต(งต้ังด�วยทุกครั้ง 
 ๓) การแต(งต้ังข�าราชการอัยการ/ตุลาการหรือผู�พิพากษาเป�นกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม บัญญัติ ห�ามมิให�พนักงานอัยการดํารงตําแหน(ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหน(งใดในห�างหุ�นส(วนในบริษัทหรือ
กิจการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค�มุ(งหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ(งปlนกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของผู�ดํารงตําแหน(งทาง
การเมือง หรือดํารงตําแหน(งอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ�ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให�ข�าราชการอัยการต�องไม(
เป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน และไม(เป�นกรรมการ ผู�จัดการท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือดํารงตําแหน(งอ่ืนใดในห�างหุ�นส(วนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับห�าง
หุ�นส(วนหรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค�มุ(งหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ(งปlนกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของผู�ดํารงตําแหน(ง
ทางการเมืองหรือดํารงตําแหน(งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
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 การพ�นจากตําแหน ง 
 กรรมการจะพ�นจากตําแหน(ง เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน(ง ๓ ปc  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�รับการ
แต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งแทน หรือให�เป�นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู(ในตําแหน(งเท(ากับวาระท่ีเหลืออยู(ของคณะกรรมการ
ซ่ึงได�แต(งต้ังไว�แล�ว 
 คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ กําหนดไว� ดังนี้ 
 ๑) มีสัญชาติไทย 

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

 ๕/๑) ไม(เป�นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟl�นเฟoอน ไม(สมประกอบ 
 ๕/๒) ไม(เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย�สินตกเป�นของแผ(นดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย�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( คณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให�ดํารงตําแหน(งกรรมการหรือดํารงตําแหน(งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป�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 
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 คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย อย เพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย(อย เพ่ือกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดี ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. มีอํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รายงานความน(าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต(อคณะกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. 

2) รายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ว(ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัดเพียงใด 
ต(อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  

3) รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายงานท่ีเก่ียวข�องต(อคณะกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. 

4) รายงานว(ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการ 
ของ 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 และกําหนดแนวทางปฏิบัติให�

สอดคล�องกับจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว�  
๔) จัดให�มีการประชาสัมพันธ�นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานด�าน CG และด�าน 

CSR ของ อ.อ.ป.  
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๕) เสริมการมีส(วนร(วมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ CSR ของ อ.อ.ป. 
๖) พิจารณาและให�ความเห็นชอบกลยุทธ� และกิจกรรมต(าง ๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให�บรรลุ

เป>าหมายและนโยบายด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป.  
๗) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจําปc  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/คณะทํางาน
อ่ืน ๆ   
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�เห็นชอบอัตราค(าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
และหลักเกณฑ�การจ(ายค(าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย(อย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ ของ อ.อ.ป. ตามท่ี อ.อ.ป. เสนอ โดยให�มีผลบังคับใช�เดือนกรกฎาคม 2562 
เป�นต�นไป  ท้ังนี้ เป�นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 

ตําแหน ง 
ค าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาท : คน : เดือน) 

เบ้ียประชุม 
รายครั้ง/เดือน  

(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. 
 กรรมการของ อ.อ.ป. เป�นผู�มีอํานาจและหน�าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของ อ.อ.ป. 
ดังนั้น จึงควรต�องดํารงไว�ซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีต�องถือปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑) กรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับขององค�กร 
  ๒) กรรมการต�องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน�ของรัฐ องค�กร และพนักงาน ท้ังในปlจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ�ขององค�กร 
  ๓) กรรมการต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต โดยไม(ฝlกใฝ�การเมือง และวางตัวเป�น
กลางอย(างเคร(งครัด เพ่ือผลประโยชน�ต(อรัฐ องค�กรและพนักงาน ท้ังในปlจจุบันและอนาคต 
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  ๔) กรรมการต�องไม(มีส(วนได�ส(วนเสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป�นกรรมการหรือ
ในกิจการท่ีมีลักษณะเป�นการแข(งขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป�นกรรมการอยู( ท้ังนี้ ไม(ว(าโดยทางตรงหรือโดยทางอ�อม 
  ๕) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย�งผลประโยชน�ขององค�กร เพ่ือให�การบริหาร 
งานเป�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�งกับหน�าท่ี
ของตนในภายหลัง 
 ๗) กรรมการต�องไม(แสวงหาผลประโยชน�อันมิชอบจากการทํางานไม(ว(าทางตรงหรือทางอ�อม 
 ๘) กรรมการต�องปฏิบัติหน�าท่ีของตนเองอย(างเต็มความสามารถ เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด
ต(อองค�กร 
 ๙) กรรมการต�องไม(เป�นผู�ประกอบการหรือเป�นผู�ถือหุ�นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป�น
กรรมการหรือเป�นผู�ถือหุ�นในกิจการหรือธุรกิจการค�าใด อันมีสภาพอย(างเดียวกัน และเป�นการแข(งขันหรือทําธุรกิจ
กับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเองเป�นกรรมการอยู( ไม(ว(ากระทําเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือของผู�อ่ืน 
 ๑๐) กรรมการต�องไม(กระทําการใด อันมีลักษณะเป�นการเข�าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ใน
รัฐวิสาหกิจในลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน�ของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเอง เป�นกรรมการอยู( หรือเอ้ือประโยชน�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�บังคับ 
บัญชา ควบคุมดูแลให�สามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จ  
 ๕) รับฟlงปlญหา ตลอดจนให�ข�อคิดเห็นและคําปรึกษาด�วยความจริงใจ มีเหตุผล 
 ๓. จรรยาบรรณผู�ใต�บังคับบัญชา 
 ๑) เชื่อฟlงและปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาท่ีชอบด�วยระเบียบ และข�อปฏิบัติ 
 ๒) เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบงานด�วยความสุจริตใจ และยอมรับฟlงความคิดเห็น
ของผู�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 และยอมรับฟlงความคิดเห็นของผู�อ่ืนเสมอ 
 ๔) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพ่ือส(วนรวม 
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 ๕) ละเว�นการใส(ร�ายป>ายสี และกระทําการในลักษณะของการแข(งขันกันเอง 
 
 ๕. จรรยาบรรณต อผู�ใช�บริการต อส่ิงแวดล�อมและสังคม 
 ๑) ปฏิบัติตนเป�นตัวอย(างท่ีดี ในการสงวนอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒) สนับสนุนและส(งเสริมให�ความรู�ในเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม� 
 ๓) ปลูกฝlงจิตสํานึกความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อมให�เกิดข้ึนในหมู(พนักงาน 
 ๔) ให�บริการต(อลูกค�าและผู�เก่ียวข�องด�วยความสุภาพเรียบร�อยอย(างเต็มใจเอ้ือเฟopอ มีน้ําใจ ให�คํา 
แนะนําช(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
เปPดเผยแก(บุคคลภายนอก 
 ๓) ละเว�นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต(อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องท่ี
เก่ียวข�องกับงานของหน(วยงาน โดยตนเองไม(มีอํานาจหน�าท่ี หรือเรื่องอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต(อชื่อเสียงและ
การดําเนินงานของหน(วยงาน 
 ๔) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดท่ีอาจทําให�เกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงต(อหน(วยงาน 
 ๕) รักษาภาพพจน� ชื่อเสียงอันดีงามของหน(วยงานให�ปรากฏต(อสาธารณชน 
 ๗. จรรยาบรรณต อตนเอง 
 1) แสวงหาความรู� พัฒนาตนเอง ให�เป�นผู�มีความรู� ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 2) ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย� สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส( ให�กับงาน 
ในหน�าท่ีอย(างเต็มกําลังความสามารถ 
 3) ปฏิบัติตามข�อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน(วยงาน 
 4) ปฏิบัติตนอยู(ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม 

� ความขัดแย�งทางผลประโยชน, 
อ.อ.ป. ได�คํานึงถึงผู�มีส(วนได�เสีย จึงได�มีคําสั่ง อ.อ.ป. ท่ี 140/2561 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.

2561 เรื่อง ระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วย ความขัดแย�งทางผลประโยชน� พ.ศ. 2561 และได�แจ�งเวียนให�ทุกหน(วยงาน
ทราบและปฏิบัติอย(างเคร(งครัดต(อไป 

� การเปzดเผยสารสนเทศและความโปร งใส 
อ.อ.ป. ได�มีการดําเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู� ท่ีเก่ียวข�องอย(างเท(าเทียม และ 

เป�นธรรม โดยมีคณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปPดเผยข�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 
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 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมีองค�ประกอบ 

คุณสมบัติ หน�าท่ีและความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ�และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพ่ือรายงานความน(าเชื่อถือของรายงานทางการ
เงินและรายงานทางการบริหารต(อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
  คณะกรรมการชุดย อย ประกอบด�วย 
 - คณะกรรมการกํากับงานด�าน CG และด�าน CSR ของ อ.อ.ป. 
 - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�อํานวยการ อ.อ.ป. 
 -. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. 
 - คณะอนุกรรมการด�านกฎหมายของ อ.อ.ป. 
 - คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 
 - คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� อ.อ.ป. 
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 - คณะกรรมการควบคุมภายใน 
 - คณะกรรมการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. 
 
๒. การส งเสริมให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 อ.อ.ป. ได�ส(งเสริมให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เกิดผลเป�นรูปธรรม  
ด�วยการให�บุคลากรภายในองค�กรท้ังผู�บริหาร พนักงาน ลูกจ�างรวมถึงคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีส(วนร(วมในการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี และเสริมสร�างจิตสํานึกด�านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให�องค�กรเจริญเติบโตอย(างยั่งยืน
ต(อไป ซ่ึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ อ.อ.ป. จะครอบคลุมนโยบายหลัก ๔ ด�านประกอบด�วย 
 ๑) ด�านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๓ ให�มีคณะกรรมการบริหาร
กิจการของ อ.อ.ป. คณะหนึ่งเรียกว(า “คณะกรรมการของ อ.อ.ป.”ประกอบด�วยปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป�นประธานกรรมการ หัวหน�ากลุ(มภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมซ่ึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมอบหมาย อธิบดีกรมป�าไม� อธิบดีกรมอุทยาน
แห(งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช ผู�แทนกระทรวงการคลัง  และกรรมการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต(งต้ังจํานวนไม(เกิน 
ห�าคน เป�นกรรมการให�ผู�อํานวยการเป�นกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 14 ทวิ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต(งต้ังอยู(ในตําแหน(งคราวละสามปc และอาจได�รับการ
แต(งต้ังอีกได� 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ยึดม่ันในหลักการและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ�และ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ๗ ประการ และมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือ
ประโยชน�สูงสุดของ อ.อ.ป. มีความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติหน�าท่ีต(อผู�เก่ียวข�องและเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. กําหนดบทบาท หน�าท่ีความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน�าท่ีระหว(างคณะกรรมการการของ อ.อ.ป.
และฝ�ายจัดการอย(างชัดเจน 
 ๒. จัดให�มียุทธศาสตร�พัฒนาองค�กรท่ีสอดคล�องกับแนวนโยบายผู�ถือหุ�นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจและ
ติดตามให�มีการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค� 
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 ๓. กําหนดมาตรการในการควบคุมฝ�ายจัดการอย(างมีประสิทธิผลรวมท้ังทบทวนและให�ความ
เห็นชอบกับกลยุทธ� นโยบายท่ีสําคัญ และแผนงานรวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานของฝ�ายจัดการให�ปฏิบัติตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว�อย(างสมํ่าเสมอ 
 ๔. กําหนดให�มีการประเมินตนเองตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และกําหนด
หลักเกณฑ�การประเมินผลของผู�บริหารสูงสุด และกําหนดค(าตอบแทนให�สอดคล�องกับผลงานรัฐวิสาหกิจและผล
การประเมินดังกล(าว 
 ๕. แต(งต้ังคณะกรรมการย(อยหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือกํากับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการ 
 ๖. กํากับดูแลให�มีการบริหารจัดการองค�กรอย(างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามผลการดําเนินงาน
อย(างต(อเนื่อง 
 ๗. กําหนดการประชุมไว�ล(วงหน�าตลอดปcปฏิทินอย(างน�อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความจําเป�น 
 ๘. กํากับงานด�านการบริหารบุคคลในเรื่องตําแหน(งหน�าท่ีและจํานวนพนักงานให�มีความเหมาะสมกับ
สภาวะของรัฐวิสาหกิจ ในช(วงระยะเวลานั้น ๆ (โครงสร�างอัตรากําลัง) 
 ๙. จัดให�มีกระบวนการเพ่ือให�ความม่ันใจว(าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
มีความเชื่อถือได� 
 ๑๐. กรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีเป�นอิสระจะต�องปราศจากความสัมพันธ�ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวัง
ผลประโยชน�หรือความสัมพันธ�อ่ืนใดท่ีอาจมีอิทธิพลต(อความเป�นอิสระของตน 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีส(วนร(วมในการให�ข�อสังเกต และข�อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นท่ี
สําคัญในการจัดทําแผนวิสาหกิจแก(ฝ�ายจัดการ 
 ๒. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีส(วนร(วมในกิจกรรมการส(งเสริมการกํากับดูแลท่ีดี ร(วมกับฝ�ายจัดการ
และพนักงาน 
 ๓. จัดให�มีการประเมินตนเองรายบุคคล และการประเมินรายคณะของคณะกรรมการอย(างน�อยปcละ 
๑ ครั้ง พร�อมท้ังนําข�อเสนอแนะจากการประเมินผล มาใช�ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการกํากับ
ดูแลของ อ.อ.ป. 
 ๔. มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เกี่ยวกับการถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลท่ีดี ให�ครอบคลุมทุกหมวด ตามหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี 
ในรัฐวิสาหกิจ 
 ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู�บริหารระดับสูงสุดท่ีมาจากการสรรหา โดยกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ 
ตัวชี้วัดในการประเมินผล เพ่ือนําผลการประเมินไปทบทวนการจ(ายค(าตอบแทนในแต(ละปcซ่ึงเป�นไปตามหลักเกณฑ�
กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 ๒) ด�านการบริหารจัดการองค,กร 
 ๒.๑) การจัดทําแผนวิสาหกิจ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ส(งเสริมให�มีการจัดทําแผนวิสาหกิจ ประกอบด�วยทิศทาง นโยบาย  
กลยุทธ� แผนงาน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงวิสัยทัศน�และพันธกิจของ อ.อ.ป. ซ่ึงเป�นไปตามแนวนโยบาย
ของผู�ถือหุ�นภาครัฐ (Statement of Director : SOD) โดยแผนดังกล(าวมีความชัดเจน ครบถ�วน และมีความ
สอดคล�องเชื่อมโยงกันและให�ความสําคัญกับบทบาทการมีส(วนร(วมในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานให�สอดคล�องกับสถานการณ�สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. การเข�ามามีส(วนร(วมของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการจัดทําแผนร(วมกับฝ�ายจัดการ โดย
คํานึงถึงนโยบายของผู�ถือหุ�นภาครัฐเป�นสําคัญ 
 ๒. ส(งเสริมและสนับสนุนให�แผนวิสาหกิจดําเนินการไปได�อย(างเป�นรูปธรรม โดยการกําหนดแผน 
ปฏิบัติการประจําปc 
 ๓. ติดตามการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการทบทวนแผนโดยเน�นการมีส(วนร(วมของ
ทุกฝ�าย 
 ๔. มอบหมายหรือแต(งตั้งอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนงานในเบื้องต�นก(อนที่จะนําเสนอให� 
คณะกรรมการท้ังคณะพิจารณาในข้ันสุดท�าย 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหรือทบทวนแผนวิสาหกิจหรือแผนปฏิบัติการประจําปc 
ให�สอดคล�องกับนโยบายและภารกิจของ อ.อ.ป. โดยคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เข�ามามีส(วนร(วมในการจัดทํากับ
ฝ�ายจัดการ 
 ๒. ติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกระยะอย(างน�อยเป�นรายไตรมาส 
 ๒.๒) การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีการกําหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ อ.อ.ป. เพ่ือให�
ดําเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เป>าหมายการดําเนินงานประจําปcและใช�เป�นแนวทางในการพัฒนา
ตามเกณฑ�ประเมินผลด�วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังองค�กรและพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงเข�ากับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการติดตามให�ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป>าหมาย รวมท้ังปลูกฝlงการบริหารจัดการเป�นส(วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�กรตลอดจน
เป�นการสร�างมูลค(าเพ่ิมให�กับ อ.อ.ป. อีกทางหนึ่งด�วย 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. จัดให�มีการบริหารความเสี่ยงอย(างเป�นระบบและอย(างต(อเนื่อง ภายใต�กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือปลูกฝlงให�การบริหารความเสี่ยงเป�นส(วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 
 ๒. บริหารความเสี่ยงภายในหน(วยงานท่ีรับผิดชอบ ให�อยู(ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได�มุ(งเน�นการบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงป>องกันและแก�ไข ด�วยความรวดเร็ว โปร(งใส ถูกต�อง ครบถ�วนอย(างสม่ําเสมอ 
 ๓. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช� เพ่ือให�เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงานและการสื่อ
ข�อความ 
 ๔. ส(งเสริมให�พนักงานและผู�บริหารทุกระดับมีความรู�ความเข�าใจ มีส(วนร(วมในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร 
 ๕. ติดตามและประเมินผล พร�อมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย(างน�อยทุกไตรมาส 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. ทุกส(วนงานมีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด�วยตนเองโดยมีคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป�นผู�กํากับดูแล 
 ๒. มีการทบทวนความเสี่ยงให�สอดคล�องกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓. มีการฝ�กอบรมบุคลากรของ อ.อ.ป. ในเรื่องบริหารความเสี่ยงอย(างต(อเนื่อง 
 ๔. ชี้แจงทําความเข�าใจในเรื่องบริหารความเสี่ยงแก(ผู�ปฏิบัติงานในองค�กรทุกระดับ 
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 ๕. ทบทวน นโยบาย คําขวัญ และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ๖. รณรงค�ให�พนักงานของ อ.อ.ป. ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง 
 ๒.๓) การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีระบบควบคุมภายในเพ่ือช(วยให�การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ส(งเสริมให�องค�กรมีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีช(วยสนับสนุนให�การดําเนินงานบรรลุเป>าหมาย 
ท่ีกําหนดไว� และสามารถตอบสนองความต�องการของผู�มีส(วนได�เสียอย(างเหมาะสม โดยยึดหลักการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ว(าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน(วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. จัดให�มีโครงสร�างการควบคุมภายในที่ดี ชัดเจน เหมาะสม เป�นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ(นดิน (คตง.) และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 ๒. เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณต(อตนเอง องค�กร และบุคคลภายนอกให�เกิดเป�น
วัฒนธรรมท่ีดีขององค�กร มีจิตสํานึกในการประพฤติปฏิบัติตนได�อย(างเหมาะสม เป�นแบบอย(างของการปฏิบัติงาน
ด�วยความโปร(งใส เป�นธรรม และมีความรับผิดชอบ 
 ๓. เสริมสร�างทัศนคติให�ผู�บริหารและพนักงานมีส(วนร(วมในรูปแบบการทํางานท่ีสนับสนุนให�องค�กรมี
การควบคุมภายในท่ีดี อยู(ในข้ันตอนของกระบวนการปฏิบัติ ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของการควบคุม
ภายใน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสู(เป>าหมายขององค�กรอย(างเป�นรูปธรรม 
 ๔. พัฒนาและเรียนรู�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม สอบทาน ประเมินผลการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป. อย(างคุ�มค(า พอเพียง และเหมาะสม ต้ังแต(ระดับส(วนงานย(อยถึงระดับองค�กร 
 ๕. ให�ผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติตามคู(มือ และสนับสนุนให�ทุกส(วนงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช� 
เพ่ือการรายงานผลได�รวดเร็วทันต(อสถานการณ� 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. จัดให�มีการฝ�กอบรมผู�รับผิดชอบด�านควบคุมภายใน 
 ๒. จัดต้ังคณะทํางาน/คณะอนุทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือติดตามผลการควบคุม
ภายในขององค�กร โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป�นผู�กํากับดูแล 
 ๓. ทบทวนพัฒนาระบบการควบคุมภายในและทบทวนคู(มือควบคุมภายในประจําปc 
 ๒.๔) การตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีหน(วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต(อ
คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. ต�องปฏิบัติตามคู(มือการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยสอดคล�องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว(าด�วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน(วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 เพ่ือให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระ และเท่ียงธรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�กรในแต(ละด�าน ซ่ึงจะช(วย
ให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค�และมีการปรับปรุงพัฒนาอย(างต(อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมมูลค(าและปรับปรุงการดําเนินงาน 
ให�ดีข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. ดําเนินงานตามขอบเขตท่ีกําหนดในกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน อ.อ.ป. รวมท้ังคู(มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
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 ๒. รณรงค�ให�ผู�ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ตระหนักและให�ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน 
 ๒.๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อ.อ.ป. เป�นองค�กรท่ีมีศักยภาพในการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology : ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให�รองรับภารกิจหลัก และระบบการบริหารจัดการของ
องค�กร รวมท้ังตอบสนอง และรองรับการตัดสินใจของผู�บริหาร 
 ๒. นําระบบ ICT มาใช�ให�เหมาะสมกับรูปแบบภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน ค(านิยมและวัฒนธรรม
องค�กร โดยคํานึงถึงการลงทุนท่ีคุ�มค(า 
 ๓. ใช�ระบบ ICT เป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายในให�เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
 ๔. ส(งเสริมการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� และสมรรถนะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให�บริการอย(างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�และทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๖ การขัดแย�งของผลประโยชน, 
 อ.อ.ป. ได�ให�ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องท่ีเกิดหรืออาจเกิดความขัดแย�งผลประโยชน�โดยจัดให�มี
การควบคุมดูแลและป>องกันเก่ียวกับกรณีท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�อย(างรอบคอบ ด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. จัดทําระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วย ความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ อ.อ.ป. โดยปรับให�สอดคล�องกับ
สภาวการณ�ปlจจุบัน 
 ๒. กําหนดให�มีการรายงานทันทีท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และในกรณีท่ีไม(มีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน�ให�มีการรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปc 
 ๓. สําหรับคณะกรรมการการของ อ.อ.ป. ให�มีการแสดงบัญชีทรัพย�สินและหนี้สินตามแบบพิมพ�ของ
สํานักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ  
 ๔. รณรงค�เผยแพร(ให�พนักงานได�รู�และปฏิบัติตามระเบียบว(าด�วยความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ  
อ.อ.ป. พ.ศ. 2561 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. สอบทานผลการปฏิบัติเก่ียวกับการขัดกันทางผลประโยชน�ของผู�ปฏิบัติงานทุกระดับตามข�อกําหนด
ในระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วย ความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ อ.อ.ป. 
 ๒. ทบทวนระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วย ความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ อ.อ.ป. โดยมีการปรับแก�ไขให�
ถูกต�องสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
 ๓. เผยแพร(ระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วย ความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ อ.อ.ป. ให�ผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 
ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

๒.๗ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 อ.อ.ป. ส(งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นใน อ.อ.ป. รวมถึงคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพ่ือสอดคล�องตามหลักธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ทบทวนระเบียบ อ.อ.ป. ว(าด�วยจรรยาบรรณของผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 
 ๒. ส(งเสริม ปลูกฝlง ให�ทุกคนใน อ.อ.ป. ตระหนักถึงจรรยาบรรณเพ่ือยึดถือเป�นแนวทางในการประพฤติตน
และปฏิบัติงานให�ประสบความสําเร็จและตระหนักถึงความเสี่ยงหากไม(มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ส(งเสริม สนับสนุน ให�มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 
 แผนการดําเนินงาน 
 เผยแพร(จรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติโดย
ท่ัวกัน 
 ๒.๘) รายงานทางด�านการเงินและการบริหาร 
 อ.อ.ป. ได�จัดทํารายงานทางการเงินและการบริหารเพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องสามารถตรวจสอบได�โดย
รายงานทางการเงินของ อ.อ.ป. ได�ผ(านการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ(นดินซ่ึงสามารถสร�างความ
ม่ันใจ น(าเชื่อถือว(าข�อมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกต�องเป�นท่ียอมรับท่ัวไป 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. คณะกรรมการการของ อ.อ.ป. เป�นผู�กํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงินและรายงานทางการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.อ.ป. มีหน�าท่ีรับผิดชอบรายงานทางการเงินของ อ.อ.ป. 
 ๓. สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดิน ทําหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ อ.อ.ป. 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. จัดให�มีถ�อยแถลงของคณะกรรมการไว�ในรายงานประจําปc โดยอธิบายถึงนโยบายและขอบเขตท่ี
คณะกรรมการเลือกใช�ปฏิบัติและพัฒนาการต(างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยแสดงไว�ถัดจากรายงานของผู�สอบบัญชี 
 ๒. ในรายงานประจําปcมีการเปPดเผยข�อมูลท้ังด�านการเงินและไม(ใช(การเงินอย(างครบถ�วนถูกต�องและ
น(าเชื่อถือ 
 ๒.๙) การเปzดเผยข�อมูลและความโปร งใสในการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ส(งเสริมให�มีการเปPดเผยข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับ อ.อ.ป. ท้ังข�อมูล
สารสนเทศทางการเงินและไม(ใช(ทางการเงินอย(างถูกต�อง ครบถ�วนเชื่อถือได�เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาและเข�าถึง
ได�ง(าย ผ(านช(องทางข�อมูลสารสนเทศ เพ่ือให�ผู�มีส(วนได�ส(วนเสียหรือผู�เก่ียวข�องได�รับทราบข�อมูลอย(างเท(าเทียมและ
เป�นธรรมและดําเนินการตามพระราชบัญญัติข�อมูลข(าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 
 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. มีระบบช(องทางการเปPดเผยข�อมูลสารสนเทศ ท้ังด�านการเงินและไม(ใช(การเงินอย(างครบถ�วน 
เพียงพอ ตรงตามความเป�นจริง เชื่อถือได� สม่ําเสมอ ทันเวลาและทัดเทียมกัน 
 ๒. มีการเปPดเผยข�อมูลสารสนเทศที่มีสาระสําคัญอย(างสมํ่าเสมอทั้งด�านบวกและด�านลบ และให�
ความสําคัญกับเนื้อหามากกว(ารูปแบบ ผ(านทางช(องทางท่ีกําหนด 
 ๓. มีการเปPดเผยข�อมูลตามพระราชบัญญัติข�อมูลข(าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ผู�มีส(วนได�เสียสามารถร�องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต(อ อ.อ.ป. ผ(านทาง www.fio.co.th  
หมายเลขโทรศัพท� 0 2282 3243 หมายเลขโทรสาร 0 2282 4197 ได�ในวันเวลาทําการ  
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 แผนการดําเนินงาน 

 ๑. เผยแพร(ข�อมูลผ(านทาง Website ของ อ.อ.ป. โดยแสดงข�อมูลท่ีสําคัญรวมท้ังรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และหรือคณะอนุกรรมการชุดย(อย 
 ๒. จัดทําระบบฐานข�อมูลท้ังด�านผลผลิตจากสวนป�า และโรงงานแปรรูปไม�ของ อ.อ.ป. ด�านบัญชี
รวมถึงข�อมูลด�านบุคลากรและด�านอ่ืน ๆ เพ่ือเป�นข�อมูลในการตัดสินใจของผู�บริหาร 
 ๓. เปPดเผยข�อมูลในรายงานประจําปc 
 
 ๓) ด�านบทบาทของผู�มีส วนได�เสีย 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให�ความสําคัญในการปฏิบัติต(อผู�มีส(วนได�เสียทุกกลุ(มหรือผู�เก่ียวข�องอ่ืน ๆ 
อย(างเท(าเทียมกัน โดยสนับสนุนให�มีการมีส(วนร(วมกันระหว(าง อ.อ.ป. กับผู�มีส(วนได�เสียในการสร�างความม่ันคง 
สร�างงาน และสร�างกิจการให�มีความม่ันคงอย(างยั่งยืน 

 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. เป�นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสร�างความเข�มแข็งให�แก(เกษตรกรรอบสวนป�า
ของ อ.อ.ป. โดยให�ความช(วยเหลือในด�านการปลูกพืชแบบระบบวนเกษตรแก(เกษตรกรรอบสวนป�า  
 ๒. มุ(งตอบสนองความต�องการของลูกค�าโดยการนําเสนอสินค�าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความ 
หลากหลายเพ่ือสร�างความพึงพอใจให�แก(ลูกค�ามากท่ีสุด ตลอดจนจัดให�มีการบริการหลังการขาย การรับข�อ
ร�องเรียน และการเจรจาเม่ือสินค�ามีปlญหาด�านคุณภาพ โดยหาวิธีการแก�ไขปlญหาท่ีเหมาะสมและยอมรับได�ท้ังสอง
ฝ�าย 
 ๓. ให�ความเท(าเทียมกับลูกค�าทุกรายเพ่ือให�เกิดความโปร(งใส เป�นธรรมและตรวจสอบได� เพ่ือให�
ลูกค�าเกิดความม่ันใจในการทําธุรกิจกับ อ.อ.ป. 
 ๔. มุ(งดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต(อผลกระทบต(อชุมชน สังคม โดยให�ความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสม 
 ๕. มุ(งเน�นการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ และดําเนินธุรกิจด�วยความสุจริต โปร(งใส เป�นธรรมและเท(า
เทียมกันทุกฝ�าย 
 ๖. ส(งเสริมการแข(งขันด�านราคาการจําหน(ายไม�ท่ีเป�นธรรมระหว(างลูกค�าของ อ.อ.ป. 

 แผนการดําเนินงาน 
 เกษตรกร 
 สํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข�าร(วมโครงการต(าง ๆ ของ อ.อ.ป. โดยนําข�อเสนอแนะต(าง ๆ
มาปรับปรุงแก�ไข เพ่ือตอบสนองความต�องการของเกษตรกรผู�เข�าร(วมโครงการฯ ให�มากท่ีสุด 
 ชุมชน 
 ๑. ดําเนินการและบริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อม โดยไม(ให�กระทบต(อชุมชนโดยรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. 
 ๒. ดําเนินกิจกรรมต(าง ๆ โดยให�ชุมชนเข�ามามีส(วนร(วม 
 ลูกค�า 
 ๑. สํารวจความพึงพอใจของสินค�า/ผลิตภัณฑ�ของ อ.อ.ป. โดยนําข�อเสนอแนะต(าง ๆ มาปรับปรุง
แก�ไขเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�มากท่ีสุด 
 ๒. สร�างพันธมิตรทางธุรกิจโดยให�ความช(วยเหลือแลกเปลี่ยนข�อมูลด�านการตลาดเพ่ือให�การดําเนินงาน
เป�นไปอย(างมีประสิทธิภาพ 



FIO Corporate Governance Principles  

 

คู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป.       หน�า | 32 

 

 ๓. ให�มีการแข(งขันด�านราคาการประมูลอย(างเสรีและยุติธรรม  
 หน วยงานภายนอก 
 ๑. ให�คําแนะนําทางวิชาการ เป�นวิทยากร ให�คําปรึกษาหารือเป�นแหล(งวิชาการเกษตรเผยแพร(
ความรู�โฆษณา ประชาสัมพันธ� 
 ๒. ให�บริการการใช�สถานท่ีในการประชุมสัมมนาแก(หน(วยงานภายนอก 
 
 ๔) ด�านบุคลากร 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให�ความสําคัญกับการพัฒนาด�านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส(งเสริมให�มี
การยกระดับความรู�ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ให�โอกาสความก�าวหน�าแก(พนักงานด�วยความยุติธรรม
และเสมอภาคของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร�างจิตสํานึกเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนาองค�กรให�มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 กลยุทธ,/แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกด�วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ค(านิยมร(วม และวัฒนธรรมใหม(ของ อ.อ.ป. 
 ๓. ส(งเสริมการใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๔. ส(งเสริมกระบวนการเรียนรู�และพัฒนา อ.อ.ป. ให�เป�นองค�กรแห(งการเรียนรู�ด�านการจัดการป�าไม�
เศรษฐกิจอย(างยั่งยืน 
 แผนการดําเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให�ตอบสนองภารกิจของ อ.อ.ป. 
 ๒. พัฒนาบุคลากรเพ่ือให�บุคลากรมีความรู�ความสามารถสอดคล�องกับความต�องการขององค�กร 
 ๓. ส(งเสริมค(านิยมร(วมและวัฒนธรรมใหม(ของ อ.อ.ป. 
 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช�ในการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลท่ีมีประสิทธผิล 
 ๕. ถ(ายทอดความรู�ฝlงแน(นเป�นความรู�สู(สาธารณะ 
 
๓. แนวทางส งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 เพื่อให�การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป. เกิดผลสําเร็จเป�นรูปธรรม 
จึงกําหนดแนวทางส(งเสริมและผลักดันการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. ส(งเสริมการมีส(วนร(วมของคณะกรรมการ ผู�บริหาร และผู�บังคับบัญชาในทุกระดับเพ่ือดําเนินการ
ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 ๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ�ส(งเสริมให�บุคลากรในองค�กรมีส(วนร(วมให�มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยมีการดําเนินการให�เกิดผลเป�นรูปธรรม 
 ๓. รณรงค�และปลูกฝlงให�พนักงานทุกระดับมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยให�ปฏิบัติตามเจตนารมณ� 
ของ อ.อ.ป. เสริมสร�างจิตสํานึกให�พนักงานเห็นคุณค(าของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดฝ�กอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�กับพนักงาน ลูกจ�าง เพ่ือให�เข�าใจและปฏิบัติงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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๔. หลักการและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค,การอุตสาหกรรมป1าไม� 
 ๑) หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ 
 หลักการ 
 อ.อ.ป. เป�นรัฐวิสาหกิจจัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกระทรวงการคลัง มีอํานาจและบทบาทหน�าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
ฉะนั้น ภาครัฐจึงมีหน�าท่ีกํากับดูแล จะต�องให�ความสําคัญในการเพ่ิมมูลค(ากิจการ แต(อีกบทบาทหนึ่งภาครัฐยังต�อง
ปฏิบัติการในฐานะผู�ดูแลผลประโยชน�ของประชาชนส(วนรวมตามกฎหมายท่ัวไปด�วยในฐานะทําหน�าท่ีแทน
ประชาชน และภาครัฐมีหน�าท่ีกํากับดูแล อ.อ.ป. ด�วย โดยการคัดเลือกกรรมการเพ่ือทําหน�าท่ีแทน นอกจากนี้ ภาครัฐ
มีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ดังนั้น ภาครัฐจึงควรตระหนักในหน�าท่ี
และสิทธิของตนและควรใช�สิทธิต(าง ๆ ท่ีมีในการรักษาผลประโยชน�ของรัฐและประชาชน ภาครัฐควรกําหนด
หลักการและแนวทางของหน�าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบ(งแยกบทบาทหน�าท่ีไว�อย(างชัดเจนเพ่ือให�เกิด
การถ(วงดุลท่ีดีในการกํากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีส(วนในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงาน 
ของ อ.อ.ป. โดยไม(เข�าไปแทรกแซงการบริหารงานประจํา แต(ยังควรมี การติดตามและกํากับให� อ.อ.ป. ดําเนินงาน
ตามพันธกิจและวัตถุประสงค�ของ อ.อ.ป. 

 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) อ.อ.ป. เสนอข�อมูลทุกประเภทท้ังด�านการเงินและไม(ใช(การเงินต(อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

เพ่ือเป�นข�อมูลไปใช�ประกอบการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบาย ผู�ถือหุ�นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ (Statement of 
Directions : SOD) ได�ครบถ�วนและสมดุลอย(างเป�นระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีแก(ผู�ถือหุ�นภาครัฐโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได�แก( 
 - รายงานผลการดําเนินงานด�านการเงินและไม(ใช(การเงิน โดยมีองค�ประกอบครบถ�วนและ 
เป�นมาตรฐานเพียงพอต(อการกํากับดูแลองค�กรของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 - รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากล 
 - รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับ อ.อ.ป. 
 (2) อ.อ.ป. ต�องยึดแนวนโยบายเจ�าของ/หน(วยงานกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ เป�นแนวทางสําหรับ
กําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรอย(างเคร(งครัด พร�อมผลักดัน
ให�เกิดผลสําเร็จสูงสุด 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีสอดคล�องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป�นท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชน�ของเจ�าของ/หน(วยงานกํากับดูแลทุกหน(วยงานอย(าง 
โปร(งใส เป�นธรรม และสมดุล 
 
 ๒) หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท าเทียมกันของภาครัฐ 
 หลักการ 
 ภาครัฐมีหน�าท่ีกํากับดูแลกิจการ อ.อ.ป. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.อ.ป. พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยภาครัฐ
แต(งต้ังคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให�ทําหน�าท่ีแทนตน ภาครัฐต�องกําหนดให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และ
ผู�บริหารเปPดเผยข�อมูลเก่ียวกับผู�มีส(วนได�เสียของตนและผู�เก่ียวข�องเพ่ือป>องกันมิให�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน�ของ อ.อ.ป. โดยภาพรวม 
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 แนวทางปฏิบัติ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต�องให�ความสําคัญในสิทธิของภาครัฐและไม(กระทําการใดๆ อันเป�นการ
ละเมิดสิทธิของภาครัฐ และมีส(วนร(วมในการตัดสินใจในเรื่องนโยบายท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. จึงควรมีสิทธิได�รับข�อมูล
อย(างถูกต�อง เพียงพอ และทันเวลาต(อการตัดสินใจ โดยมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด�านการบริหารสิทธิ์
ต(อผู�ถือหุ�นท้ังตามกฎหมาย และข�อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข�องท่ีมีสาระสําคัญครบถ�วน และเป�นระบบ โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ได�แก( นโยบายการป>องกันการใช�ข�อมูลภายใน นโยบายการป>องกันการเกิดรายการเก่ียวโยง 
นโยบายการป>องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 
 ๓) หมวดท่ี 3 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
 หลักการ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีหน�าท่ีในการกํากับดูแล อ.อ.ป. ให�มีการปฏิบัติงานเป�นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค� และนโยบายของภาครัฐ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จึงพึงปฏิบัติงานตามหลักความไว�วางใจ (Fiduciary 
Duty) และกํากับดูแลให�กรรมการของ อ.อ.ป. ฝ�ายจัดการ ตลอดจนผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ือสัตย�ต(อองค�กร (Duty of Loyalty) เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยคณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. ควรมีองค�ประกอบทางความรู� ความสามารถท่ีเหมาะสม และควรเข�าใจขอบเขต หน�าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. รวมถึงกํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค� และ
นโยบายของภาครัฐในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�มอบหมายหน�าท่ีให�แก(คณะกรรมการชุดย(อย/
คณะอนุกรรมการ และฝ�ายจัดการ แต(คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ยังคงรับผิดชอบโดยรวมต(องานท่ีได�มอบหมาย
จากเจ�าของและหน(วยงานกํากับดูแล โดยมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ�และนโยบายท่ีสําคัญ 
ดูแลให� อ.อ.ป. มีกลไกในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล และติดตาม ดูแลผลการดําเนินงานของ  
อ.อ.ป. อย(างต(อเนื่อง เพ่ือให� อ.อ.ป. ดําเนินธุรกิจอย(าง เป�นธรรม โปร(งใส รับผิดชอบต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสียภายใต�
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และสร�างคุณค(าให� อ.อ.ป. อย(างเหมาะสมในระยะยาวในอนาคต 
 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) 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 อธิบดีกรมป�าไม� อธิบดีกรมอุทยาน
แห(งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช ผู�แทนกระทรวงการคลัง  และกรรมการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต(งต้ังจํานวนไม(เกิน 
ห�าคน เป�นกรรมการให�ผู�อํานวยการเป�นกรรมการและเลขานุการ 

 (๒) แนวทางการแต(งต้ังกรรมการของ อ.อ.ป. จะต�องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราว
ประชุม เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  (๒.๑) ให�นําสมรรถนะหลักและความรู�ท่ีจําเป�น (Skill Matrix) มาใช�ในการพิจารณาสรรหาและ
แต(งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจได�กรรมการตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงในการขับเคลื่อนและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจได�กําหนดความเชี่ยวชาญไว�เป�นการเฉพาะการกําหนด 
Skill Matrix ต�องเป�นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล(าวด�วย กําหนดให�มี Skill Matrix หลัก ๔ ด�าน ได�แก( การเงิน 
บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  (๒.๒) ในการแต(งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช(กรรมการโดยตําแหน(งในรัฐวิสาหกิจแห(งใด ให�ผู �มี
อํานาจพิจารณาเสนอชื่อจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�การทํางานภาคธุรกิจไม(น�อยกว(าหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ท้ังนี้ เพ่ือให�รัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถจากภาคธุรกิจต(าง ๆ 
มากยิ่งข้ึน (กรรมการท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(ง หมายรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการท่ีมิใช(
โดยตําแหน(ง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน(วยงานท่ีมิใช(ส(วนราชการ) 
  (๒.๓) ห�ามมิให�มีการแต(งต้ังผู�บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห(งหนึ่งแห(งใดเป�นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น เว�นแต(กรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือกรณีการแต(งตั้งเป�น กรรมการใน
คณะกรรมการของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ�นอยู( ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ในเรื่องของการปฏิบัติงานของ
ผู�บริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒.๔) ไม(แต(งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห(งชาติ ข�าราชการการเมือง และผู�ดํารงตําแหน(ง ทาง
การเมือง เป�นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ�รัฐธรรมนูญแห(ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒.๕) ให�มีผู�แทนกระทรวงการคลังท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวงการคลัง เป�นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชน�ของทางราชการในฐานะผู�ถือหุ�นของรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให�
เป�นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม 
 (๒.๖) ให�มีผู�แทนกระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป�นข�าราชการประจําในกระทรวง เจ�าสังกัด
ซ่ึงไม(อยู(ในหน(วยงานท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จํานวน ๑ คน เป�น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหน�าท่ี เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ�าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ 
กรณีมีเหตุจําเป�นอาจแต(งต้ัง เพ่ิมเติมได�อีกไม(เกิน ๑ คน 
 (๒.๗) 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�ไขปlญหาของแต(ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทํา 
เป�นคําสั่งมอบอํานาจ เพ่ือให�เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต(อเนื่องในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 (๒.๘) กรณีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดให�มีผู�แทนหน(วยงานต(าง ๆ เป�นกรรมการใน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให�หน(วยงานนั้นแต(งต้ังจากบุคคลท่ีอยู(ในหน(วยงานเท(านั้น 
 (๒.๙) 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(วนราชการ
จะพิจารณาให�บุคคลดังกล(าวยังคงเป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต(อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู(ก็ได� 
 (๓) การนับจํานวนการดํารงตําแหน(งของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗  ผู�ใดจะดํารงตําแหน(งกรรมการ 
ในรัฐวิสาหกิจเกินกว(า ๓ แห(งมิได� ท้ังนี้ให�นับรวมการเป�นกรรมการโดยตําแหน(งและการได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติ
ราชการแทนในตําแหน(งกรรมการด�วย การนับจํานวนการดํารงตําแหน(งกรรมการตามวรรค ๑ ไม(รวมการเป�น
กรรมการโดยตําแหน(งท่ีได�มีการมอบหมายให�ผู�อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
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 (๔) วาระการดํารงตําแหน(ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 
๒๕๑๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘ วรรค ๒ กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(ง ตามกฎหมาย
หรือพระราชกฤษฎีกาให�อยู(ในตําแหน(งได�คราวละ ๓ ปc  แต(อาจได�รับแต(งต้ังใหม(ได� 
 (๕) การแต(งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(ง ดําเนินการ ดังนี้ 
 (๕.๑) การแต(งต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมิใช(กรรมการโดยตําแหน(งในรัฐวิสาหกิจแห(งใดให�ผู�มีอํานาจ
พิจารณาแต(งต้ังจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนไม(น�อยกว(า ๑ ใน ๓ ของจํานวน
กรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น  การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรค ๑ ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 (๕.๒) การแต(งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เป�นกรรมการ คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๔๗  ให�แต(งต้ังผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เป�นกรรมการด�วย ๑ คน จะต�องมีหนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� ให�ความเห็นชอบในการแต(งต้ังด�วยทุกครั้ง 
 (๕.๓) การแต(งต้ังข�าราชการอัยการ/ตุลาการหรือผู�พิพากษาเป�นกรรมการ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม บัญญัติ ห�ามมิให�พนักงานอัยการดํารงตําแหน(งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ
อ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหน(งใดในห�างหุ�นส(วนในบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงค�มุ(งหา
ผลกําไรหรือรายได�มาแบ(งปlนกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของผู�ดํารงตําแหน(งทางการเมือง หรือดํารงตําแหน(งอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการฝ�ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให�ข�าราชการอัยการต�องไม(
เป�นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน และไม(เป�นกรรมการ ผู�จัดการท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือดํารงตําแหน(งอ่ืนใดในห�างหุ�นส(วนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับห�าง
หุ�นส(วนหรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค�มุ(งหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ(งปlนกัน หรือเป�นท่ีปรึกษาของผู�ดํารงตําแหน(ง
ทางการเมืองหรือดํารงตําแหน(งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 (๖) กรรมการจะพ�นจากตําแหน(ง เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน(ง ๓ ปc  ตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต�องห�ามอย(างใดอย(างหนึ่ง  หรือคณะรัฐมนตรีให�ออก ในกรณีท่ีคณะกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต(งต้ังพ�นจากตําแหน(งก(อนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต(งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว(างท่ีกรรมการซ่ึง
แต(งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู(ในตําแหน(ง  ให�ผู�ได�รับการแต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งแทน หรือให�เป�นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู(
ในตําแหน(งเท(ากับวาระท่ีเหลืออยู(ของคณะกรรมการซ่ึงได�แต(งต้ังไว�แล�ว 
 (๗) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ ได�กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม ดังนี้ 
 (๗.๑) มีสัญชาติไทย 

 (๗.๒) มีอายุไม(เกิน ๖๕ ปcบริบูรณ� 
 (๗.๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ�และเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
 (๗.๔) ไม(เป�นบุคคลล�มละลายหรือไม(เคยเป�นบุคคลล�มละลาย ทุจริต   
 (๗.๕) ไม(เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเว�นแต(เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗.๕.๑) ไม(เป�นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟl�นเฟoอน ไม(สมประกอบ 
 (๗.๕.๒) ไม(เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย�สินตกเป�นของแผ(นดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
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 (๗.๕.๓) ไม(เป�นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 
 (๗.๖) ไม(เป�นข�าราชการการเมือง เว�นแต(เป�นการดํารงตําแหน(งกรรมการตามบทบัญญัติแห(งกฎหมาย 
 (๗.๗) ไม(เป�นผู�ดํารงตําแหน(งใดในพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง  
 (๗.๗.๑) ไม(เคยถูกไล(ออก ปลดออก หรือให�ออกจากงาน เพราะทุจริตต(อหน�าท่ี 
 (๗.๘) ไม(เป�นผู�ถือหุ�นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ ผู�ถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ�นอยู( 
 (๗.๙) ไม(เป�นผู�ดํารงตําแหน(งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป�นผู�ถือหุ�น เว�นแต( คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให�ดํารงตําแหน(งกรรมการหรือดํารงตําแหน(งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป�นผู�ถือ
หุ�น 

  (๗.๑๐) 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 

 (๘) บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
   (๘.๑) กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ค(านิยมขององค�กรท่ีมีความสอดคล�องกับพันธกิจ วัตถุประสงค� 
และนโยบายของรัฐ โดยกําหนดให�มีการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ ค(านิยม เป�นประจําทุกปc 

 (๘.๒) มอบอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงานให�ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. และกํากับดูแล
ให�ฝ�ายจัดการดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนยุทธศาสตร� แผนการดําเนินงาน 

 (๘.๓) อนุมัติแผนยุทธศาสตร� แผนการดําเนินงานประจําปc งบประมาณ และนโยบายท่ีสําคัญของ
ของ อ.อ.ป. โดยกําหนดให�มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร�เป�นประจําทุกปc 
 (๘.๔) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย(อย/คณะอนุกรรมการ และผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร� และแผนการดําเนินงานประจําปcอย(างสมํ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 (๘.๕) กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต(อการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

 (๘.๖) กํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบายท่ีวางไว� โดยคณะกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. ไม(แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงานของฝ�ายจัดการ 
 (๘.๗) กํากับดูแลให� อ.อ.ป. ดําเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนนโยบาย 
การดําเนินงานท่ีได�มอบหมายไว� 
 (๘.๘) ส(งเสริมการสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่มุ(งเน�นการปฏิบัติงานที่เอื้อต(อการบรรลุพันธกิจ
วัตถุประสงค� เป>าหมาย แผนยุทธศาสตร� และนโยบายการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
 (๘.๙) ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดถือประโยชน�สูงสุดของ อ.อ.ป. เป�นท่ีต้ัง และไม(กระทําการใด ๆ อันอาจ
ทําให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน�ต(อ อ.อ.ป. 
 (๘.๑๐) กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เรื่อง ความขัดแย�งของผลประโยชน�ของ อ.อ.ป. 
เพ่ือให�การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�เป�นไปตามข้ันตอนการดําเนินงาน และเป�นประโยชน�
ต(อ อ.อ.ป. โดยผู�ท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�นั้น ไม(ควรมีส(วนร(วมในการตัดสินใจการเข�าทํารายการ
ดังกล(าว รวมท้ังให�มีการเปPดเผยข�อมูลตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกําหนด 
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 (๘.1๑) กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) 
การรักษาความน(าเชื่อถือ (Integrity) ความพร�อมใช� (Availability) ของข�อมูล รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข�อมูลของ อ.อ.ป. และมาตรการป>องกันมิให�กรรมการของ อ.อ.ป. ฝ�ายจัดการ และผู�ใดก็ตามท่ีสามารถเข�าถึง
ข�อมูล นําข�อมูลไปใช�โดยมิชอบ 
 (๙) การประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๙.๑) มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นรายปc และแจ�งล(วงหน�าให�
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบก(อนปcบัญชี 

 (๙.2) มีการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นประจําทุกเดือน และในกรณีท่ีมีความจําเป�น
เร(งด(วน คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ิมเติม เพ่ือให�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได�อย(างต(อเนื่องทันการณ� 

 (๙.3) กํากับดูแลให�กรรมการของ อ.อ.ป. และฝ�ายจัดการมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป�นประโยชน�
ต(อ อ.อ.ป. เข�าสู(วาระการประชุม 
 (๙.๔) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�รับเอกสารประกอบการประชุมล(วงหน�าอย(างน�อย 7 วัน ก(อน
วันประชุม 
 (๙.5) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. สามารถเข�าถึงข�อมูลท่ีจําเป�นสําหรับการตัดสินใจในการประชุม 
โดยคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�รับข�อมูลจากฝ�ายจัดการท่ีได�รับมอบหมายภายในขอบเขตท่ีกําหนด 
 (๙.6) ในกรณีท่ีฝ�ายจัดการมีการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม ฝ�ายจัดการนําเสนอประธาน
กรรมการของ อ.อ.ป. ตามข�อบังคับ อ.อ.ป. ว(าด�วย การประชุมของคณะกรรมการ พ.ศ. 25๔๑ เพ่ือพิจารณาให�
ความเห็นชอบในการเพ่ิมวาระการประชุมดังกล(าวก(อนการประชุม 

 (๙.7) กรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับ อ.อ.ป. จะต�องงดเว�นจากการมี
ส(วนร(วมในการอภิปรายและออกเสียงลงมติหรือออกจากท่ีประชุมในวาระการประชุมนั้น 
 (๙.8) กรรมการของ อ.อ.ป. แต(ละคนต�องเข�าร(วมประชุมไม(น�อยกว(าร�อยละ 90 ของจํานวนการ
ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ท้ังหมดท่ีได�จัดให�มีข้ึนในรอบปc 
 (9.๙) กําหนดให�กรรมการอิสระมีการประชุมระหว(างกันเองอย(างน�อยปcละ 1 ครั้ง เพ่ืออภิปราย
เก่ียวกับการดําเนินงานของ อ.อ.ป. โดยไม(มีกรรมการโดยตําแหน(ง กรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีเป�นผู�แทนกระทรวง 
การคลัง กรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีเป�นผู�แทนกระทรวงการคลัง และฝ�ายจัดการร(วมด�วย และแจ�งให�คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. ทราบผลการประชุมด�วย 
 (๙.10) จัดให�มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการของ อ.อ.ป./คณะกรรมการ
ชุดย(อยต(าง ๆ/คณะอนุกรรมการชุดต(าง ๆ เพ่ือให�รายงานการประชุมมีความถูกต�องและครบถ�วน 
 ๑๐) การพัฒนาคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1๐.๑) ส(งเสริมและสนับสนุนให�บุคคลท่ีได�รับแต(งต้ังเป�นกรรมการของ อ.อ.ป. ใหม( ได�รับคําแนะนํา 
และมีข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ต(อการปฏิบัติหน�าท่ี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 - จัดให�มีการแจกคู(มือ และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของ อ.อ.ป.   
 - จัดให�มีการชี้แจงหรือบรรยาย (การปฐมนิเทศ) โดยผู�บริหารระดับสูงของ อ.อ.ป. 
 - จัดให�มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ อ.อ.ป. 
 (๑๐.2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได�รับข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเป�นปlจจุบันอย(าง
สมํ่าเสมอ 
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 (๑๐.3) ส(งเสริมและสนับสนุนให�กรรมการของ อ.อ.ป. ได�รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ และ
ความรู�ท่ีจําเป�นต(อการปฏิบัติหน�าท่ีอย(างสมํ่าเสมอ 
 (๑๑) อ.อ.ป. ได�กําหนดค(าตอบแทนกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน�ของ
กรรมการของ อ.อ.ป. โดยตรง จึงควรดําเนินการด�วยความโปร(งใสและเปPดเผยและควรเปPดเผยถึงนโยบายค(าตอบแทน 
และรายละเอียดค(าตอบแทนของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑1.๑) อ.อ.ป. ได�พิจารณาจ(ายค(าตอบแทนต(าง ๆ ตามอัตราและหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับการจ(ายค(าตอบแทนต(าง ๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อย(างเคร(งครัด ท้ังนี้ ให� อ.อ.ป. เป�นผู�มีอํานาจอนุมัติกําหนดอัตราการจ(ายค(าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม
กรรมการของ อ.อ.ป. ตามอัตราและหลักเกณฑ�ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 (๑๑.2) เปPดเผยรายละเอียดค(าตอบแทนท่ีกรรมการของ อ.อ.ป. ได�รับ ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ
ผลประโยชน�ของกรรมการของ อ.อ.ป. โดยตรง ด�วยความโปร(งใส ในรายงานประจําปcของ อ.อ.ป. 
 (๑๒) การดําเนินงานเก่ียวกับผู�บริหารสูงสุด ผู�บริหารระดับสูงและผู�ปฏิบัติงาน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1๒.๑) จัดต้ังคณะกรรมการชุดย(อยเพ่ือสรรหาผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ�และ
วิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน(งผู�อํานวยการ อ.อ.ป. 
 (๑2.๒) กํากับดูแลให�ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. จัดให�มีโครงสร�างผู�บริหารระดับสูง ภาระหน�าท่ี (Job 
Description) และคุณสมบัติผู�ดํารงตําแหน(งผู�บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม 
 (๑๒.3) กํากับดูแลให�มีแผนสืบทอดตําแหน(ง (Succession Plan) สําหรับตําแหน(งผู�บริหารระดับสูง 
และตําแหน(งสําคัญ (Key Positions) ของ อ.อ.ป. 
 (๑๒.4) ส(งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และ
ประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต(อการปฏิบัติงาน 
 (๑๒.5) กําหนดหลักเกณฑ�ในการประเมินผลงานของผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ผู�บริหารระดับสูง และ
ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของผู�อํานวยการ อ.อ.ป. ผู�บริหารระดับสูง ให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�การประเมินผล
ดังกล(าว ปcละ 2 ครั้ง 
 (๑๒.6) กํากับดูแลให�ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ
และวัตถุประสงค�ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการธํารงรักษาผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถของ อ.อ.ป. ไว� 
 (๑๒.7) จัดต้ังคณะกรรมการชุดย(อยเพ่ือพิจารณาโครงสร�างค(าตอบแทนของ อ.อ.ป. และผู�ปฏิบัติงาน 
โดยมีการทบทวนความเหมาะสมอย(างต(อเนื่อง 

 (๑๓) การประเมินผลคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1๓.๑) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีการกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล โดยจัดให�มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นรายคณะ และ
รายบุคคล อย(างเป�นระบบ และมีความถ่ีในการประเมินผลอย(างน�อยปcละ 1 ครั้ง 
  (๑๓.2) อ.อ.ป. มีการรายงานผลการประเมินให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. รับทราบ โดย
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ร(วมพิจารณาและอภิปรายผลประเมินตนเองในท่ีประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 
อย(างเป�นทางการ พร�อมให�ข�อเสนอแนะและความเห็นในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. อย(างชัดเจนและมีสาระสําคัญ และนํามาเป�นปlจจัยนําเข�าในการจัดทําเป�นแผนพัฒนา
ศักยภาพการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. รวมถึงนํามาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
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 ๔) หมวดท่ี 4 บทบาทของผู�มีส วนได�เสีย 
 หลักการ 
 ผู�มีส(วนได�ส(วนเสียทุกกลุ(มมีความสําคัญในการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ให�เป�นไปอย(างยั่งยืน ดังนั้น 
คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จึงได�กําหนดให�คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลท่ีดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต(อสังคมของ อ.อ.ป. ท่ีมีหน�าท่ีความรับผิดชอบจัดทํานโยบายพร�อมแนวทางการปฏิบัติด�านการ
แสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม ในกระบวนการตามมาตรฐานสากลท่ีเป�นท่ียอมรับ และกากับดูแล
ให�มีกลไกและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก(ผู�มีส(วนได�เสีย รวมถึงส(งเสริมให�เกิดการมีส(วนร(วมของผู�มีส(วนได�เสียในการ
พัฒนาการดําเนินงานและระมัดระวังการดําเนินการในเรื่องต(างๆ ไม(ให�กระทําการใด ๆ ท่ีอาจเป�นการละเมิดสิทธิ
ของผู�มีส(วนได�เสียเหล(านั้น 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดให�หน(วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบจัดทํานโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติด�านการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม ในกระบวนการตามมาตรฐานสากลท่ีเป�นท่ี
ยอมรับชัดเจน มีการกํากับดูแลให�มีกลไกท่ีทําให�ม่ันใจว(า กิจการประกอบธุรกิจอย(างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
ต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม ไม(ละเมิดสิทธิของผู�มีส(วนได�เสีย เพ่ือเป�นแนวทางให� อ.อ.ป. สามารถบรรลุวัตถุประสงค� 
เป>าหมายเป�นไปด�วยความยั่งยืนโดยจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ โดยครอบคลุมเรื่องดังต(อไปนี้ 
 (1.1) ความรับผิดชอบต(อภาครัฐ/หน(วยงานกํากับดูแล โดยภาครัฐในฐานะทําหน�าท่ีแทน
ประชาชน และมีหน�าท่ีกํากับดูแล อ.อ.ป. มุ(งสร�างความแข็งแกร(งให�กับ อ.อ.ป. และธุรกิจในระยะยาวและ ยึดม่ัน
ในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีโปร(งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต�มาตรฐานและประมวลจริยธรรม
ของ อ.อ.ป. เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับหน(วยงานกํากับดูแล นอกจากนี้ อ.อ.ป. ยังตระหนักถึงผลกระทบของการ
ดําเนินธุรกิจท่ีมีต(อสังคม โดยมุ(งม่ันนําเอาประเด็นด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมมาบูรณาการในการกํากับดูแลกิจการ 
กระบวนการการจัดการความเสี่ยง และการกําหนดกลยุทธ�ของ อ.อ.ป. 
  (1.2) ความรับผิดชอบต(อกรรมการของ อ.อ.ป. 
 - ให�ความสําคัญต(อการพัฒนาความรู�ความสามารถของกรรมการของ อ.อ.ป. และ
สนับสนุนให�มีความก�าวหน�าตามความรู�ความสามารถอย(างท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกรรมการของ อ.อ.ป. 
ให�พร�อมต(อการแข(งขัน ผู�บริหารต�องให�ความสําคัญ และเปPดโอกาสให�กรรมการของ อ.อ.ป. ได�มีโอกาสได�รับการ
พัฒนาเสริมสร�างความรู�อย(างท่ัวถึงและเป�นธรรม 
 - ผู�บริหารสูงสุด ผู�บริหารระดับสูง กํากับ ดูแล ให�กรรมการของ อ.อ.ป. ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข�อบังคับของ อ.อ.ป. คําสั่งต(าง ๆ วิธีปฏิบัติงาน คู(มือปฏิบัติงาน เป�นต�น ตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย
และกฎระเบียบอย(างเคร(งครัด 
 - รับฟlงข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะของกรรมการของ อ.อ.ป. พร�อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข�อเสนอแนะของกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือนํามาปรับเปลี่ยนการทํางานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
ปราศจากอคติใด ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานให�มีประสิทธิผล 
 - ปฏิบัติต(อกรรมการของ อ.อ.ป. ด�วยความสุภาพ และให�ความเคารพต(อสิทธิส(วนบุคคล
และศักด์ิศรีของความเป�นมนุษย�และหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไม(เป�นธรรมซ่ึงอาจคุกคาม และสร�างความ
กดดันต(อสภาพจิตใจของกรรมการ โดยใช�วาจาท่ีสุภาพ ไม(ใช�คําพูดหยาบคาย ให�ความเคารพต(อสิทธิส(วนบุคคล 
ให�ความม่ันใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให�ผลตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก(กรรมการ ด�วยความยุติธรรม 
ความสุจริตใจ ดูแลกรรมการของ อ.อ.ป. ในเรื่อง ค(าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน�อ่ืน ๆ ให�อยู(ในระดับท่ี
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เหมาะสมสร�างความเข�าใจและม่ันใจให�แก(กรรมการของ อ.อ.ป. โดยการชี้แจงและให�คําปรึกษาในเรื่องการให�
ผลตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก(กรรมการของ อ.อ.ป. ภายใต�กรอบมาตรฐานเดียวกัน 
 - สื่อสารให�กรรมการของ อ.อ.ป. เข�าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพ่ือส(งเสริมให�
เกิดพฤติกรรมท่ีอยู(ในกรอบของจรรยาบรรณท่ัวท้ัง อ.อ.ป. อาทิเช(น จัดประชุมเพ่ือทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและ
บทบาทหน�าท่ีของกรรมการของ อ.อ.ป. ท่ีพึงปฏิบัติ 
 (1.3) ความรับผิดชอบต(อผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. สรรหาและว(าจ�างบุคลากรท่ีมีทักษะและ
ประสบการณ�ท่ีตรงกับลักษณะของ อ.อ.ป. โดยให�ผลตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก(ผู�ปฏิบัติงาน ลูกจ�าง มีการแต(งต้ังและ
โยกย�าย การเลื่อนข้ัน การเลื่อนตําแหน(ง รวมถึงการให�รางวัล และการลงโทษพนักงาน ด�วยความสุจริตและ
ยุติธรรม สนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให�มีความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานตามความรู�ความสามารถและความ
เหมาะสมของผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. นั้น อ.อ.ป. ได�ให�ความสําคัญต(อการพัฒนาความรู� ความสามารถของบุคลากร 
พร�อมท้ังดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทางานให�มีความปลอดภัยต(อชีวิตและทรัพย�สินของผู�ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. 
อยู(เสมอ ตลอดจนรับฟlงข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะซ่ึงต้ังอยู(บนพ้ืนฐานความรู� ทางวิชาชีพของผู�ปฏิบัติงาน  
อ.อ.ป. และส(งเสริมให�เกิดพฤติกรรมท่ีอยู(ในกรอบของจรรยาบรรณอย(างท่ัวถึงท้ังองค�กร 
 (1.4) ความรับผิดชอบต(อลูกค�า/ชุมชนท่ีเก่ียวข�อง โดยปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ท่ีเก่ียวข�อง และคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป�นธรรม การเก็บรักษาข�อมูลลูกค�า การบริการหลังการ
จําหน(าย ตลอดช(วงอายุผลิตภัณฑ�/สินค�าและบริการของ อ.อ.ป. มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค�าเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ�/สินค�าและบริการของ อ.อ.ป. รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ�และการส(งเสริม 
การจําหน(าย และจัดให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาค เขต และสํานักต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เกิดความ
รวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ การกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล(าวต�องมุ(งผลให�เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและให�บริการแก(ลูกค�าและประชาชนท่ัวไป 
 (1.5) ความรับผิดชอบต(อพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและเง่ือนไขสัญญาหรือ
ข�อตกลงท่ีเป�นธรรม การช(วยให�ความรู� พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให�บริการให�ได�
มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให�พันธมิตรทางธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต(อแรงงานตนเองอย(างเป�นธรรม 
รับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจระหว(างกันอย(างยั่งยืน 
 (1.6) ความรับผิดชอบต(อสังคมโดยรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. โดยนําความรู�และประสบการณ�ทาง
ธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสร�างเสริมประโยชน�ต(อชุมชนโดยรอบสวนป�าของ อ.อ.ป. ได�อย(างเป�นรูปธรรม 
มีการติดตามและวัดผลความคืบหน�าและความสําเร็จในระยะยาว และป>องกัน ลด จัดการและดูแลให�ม่ันใจว(า
อ.อ.ป. จะไม(สร�างหรือก(อให�เกิดผลกระทบในทางลบต(อสิ่งแวดล�อม ซ่ึงครอบคลุมการใช�ทรัพยากร การใช�พลังงาน 
(สาหรับการให�บริการ หรือการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน) เช(น การใช�น้ํา การใช�ทรัพยากรหมุนเวียน เป�นต�น 
 (1.7) การแข(งขันอย(างเป�นธรรม โดยมีการประกอบธุรกิจอย(างเปPดเผยโปร(งใสและไม(สร�างความ
ได�เปรียบทางการแข(งขันอย(างไม(เป�นธรรม มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด�านการแข(งขันทางการตลาด 
ท่ีเป�นธรรม พร�อมกําหนดผู�รับผิดชอบและพัฒนากระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการเพ่ือการแข(งขันทาง
การตลาดท่ีเป�นธรรมตามกรอบนโยบายฯ ท่ีกําหนด รวมถึงประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
บริหารจัดการเพ่ือการแข(งขันทางการตลาดท่ีเป�นธรรม ท่ีมีสาระครบถ�วนและเป�นระบบ ดังนี้ 
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  (1.๗.๑) แนวทางปฏิบัติในการรับผิดชอบต(อคู(แข(งและเจ�าหนี้ 
  - แนวทางปฏิบัติในการรับผิดชอบต(อคู(แข(งทางการค�าของ อ.อ.ป. ไม(มีนโยบายแข(งขันด�วย
การใส(ร�ายป>ายสี กลั่นแกล�ง หรือบิดเบือนข�อเท็จจริงของคู(แข(ง โดย อ.อ.ป. จะประพฤติปฏิบัติภายใต�กรอบกติกา
ของการแข(งขันท่ีดี ไม(แสวงหาข�อมูลท่ีเป�นความลับของคู(แข(งทางการค�าด�วยวิธีการท่ีไม(สุจริตหรือไม(เหมาะสม เช(น 
การจ(ายสินจ�างให�แก(ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานของคู(แข(ง เป�นต�น ตลอดจนไม(พยายามทําลายชื่อเสียงของคู(แข(งขัน
ทางการค�าด�วยการกล(าวหาในทางร�ายไม(กล(าวหาในทางร�ายแก(คู(แข(งทางการค�า โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
  - แนวทางปฏิบัติในการรับผิดชอบต(อเจ�าหนี้ อ.อ.ป. มีแนวทางปฏิบัติในการเข�าถึงและจัดหา
แหล(งเงินทุน และการบริหารจัดการแหล(งเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให� อ.อ.ป. มีฐานของแหล(งเงินทุนท่ี
ม่ันคงและเพียงพอท่ีจะรองรับการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ได�อย(างต(อเนื่อง ซ่ึง อ.อ.ป. จะพิจารณาถึงความจําเป�น
และความเหมาะสมในการจัดหาแหล(งเงินทุนให�สอดคล�องกับความต�องการใช�เงินตามวัตถุประสงค�ของ อ.อ.ป. 
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ท้ังนี้ อ.อ.ป. จะพิจารณาใช�แหล(งเงินทุนท่ีมีต�นทุนและโครงสร�างท่ีเหมาะสมสําหรับ
รองรับการดําเนินงานของธนาคาร ในแต(ละช(วงเวลา โดย อ.อ.ป. จะดําเนินการอย(างโปร(งใส เป�นธรรม ตรวจสอบ
ได� รวมท้ังเป�นไปตามกฎระเบียบของหน(วยงานท่ีกํากับดูแล และตามท่ีกฎหมายกําหนด และอยู(ภายใต�กรอบการ
ดําเนินงานของ อ.อ.ป. เช(น การจัดหาแหล(งเงินทุนจากการดําเนินงานร(วมกับภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจของ 
อ.อ.ป. 
  (๑.๗.๒) การส(งเสริมการแข(งขันท่ีเป�นธรรม โดยต(อต�านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค�า 
อ.อ.ป. ดําเนินกิจกรรมต(าง ๆ ในลักษณะท่ีสอดคล�องกับกฎหมายและข�อบังคับของการแข(งขัน และสนับสนุนการ
ต(อต�านการผูกขาด โดยใส(ใจต(อบริบทสภาพแวดล�อมของ อ.อ.ป. และไม(ฉวยโอกาส เพ่ือสร�างความได�เปรียบ
ทางการแข(งขันอย(างไม(เป�นธรรม รวมถึงส(งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายการแข(งขัน และการแข(งขันท่ีเป�นธรรม 
  (๑.๗.3) การบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาดท่ีครอบคลุม 
  - แนวทางการเข�าถึงและจัดหาเงินทุนอย(างโปร(งใส อ.อ.ป. มุ(งเน�นการสร�างความเติบโตอย(าง
ม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาว และการเป�นหน(วยงานท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีการบริหารการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายท่ีได�รับมอบหมาย อ.อ.ป. จึงได�แต(งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดหาแหล(งเงินทุน เพ่ือให� อ.อ.ป. มีฐานของแหล(งเงินทุนท่ีม่ันคงและ
เพียงพอท่ีจะรองรับการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ได�อย(างต(อเนื่อง ซ่ึง อ.อ.ป. จะพิจารณาถึงความจําเป�นและความ
เหมาะสมในการจัดหาแหล(งเงินทุนให�สอดคล�องกับความต�องการใช�เงินตามวัตถุประสงค�ของ อ.อ.ป. ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว  
  - การจัดทําบัญชีการเงินตามมาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับ และการแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย�
และเชิงสังคม อ.อ.ป. ปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปภายใต�พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และแสดงรายการบัญชีท่ีเก่ียวโยงกับธุรกรรมนโยบายรัฐไว�เป�นส(วนหนึ่งของงบการเงิน โดยเปPดเผยรายละเอียด
ต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐไว�เป�นรายการแยกต(างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
หลักเกณฑ�การกากับดูแลเก่ียวกับการดาเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ  
  (๑.๗.4) การกําหนดช(องทางรับข�อร�องเรียนและการชดเชย กรณีคู(แข(งและเจ�าหนี้ถูกละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของ อ.อ.ป. เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันให�แก(ลูกค�าและผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย โดยมุ(งปฏิบัติให�ทุกฝ�ายได�รับ
ความพึงพอใจสูงสุดโดยมีช(องทางในการสื่อสาร การรับเรื่องร�องเรียน การแจ�งเบาะแสการกระทําผิด และรับฟlง
ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะผ(านช(องทางต(าง ๆ อาทิ 
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 - ช(องทางหมายเลขโทรศัพท� หมายเลข 0 2282 3243 - ๗ โทรสาร หมายเลข 0 2282 
4197 
 - ช(องทางจดหมายถึง อ.อ.ป. เลขท่ี ๗๖ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป>อมปราบ
ศัตรูพ(าย กรุงเทพฯ 10๑๐0 

 - การร�องเรียนด�วยตนเองผ(านศูนย�ปราบปรามการทุจริตของ อ.อ.ป. เลขท่ี ๗๖ ถนนราชดําเนิน-
นอก แขวงวัดโสมนัส เขตป>อมปราบศัตรูพ(าย กรุงเทพฯ 10๑๐0 
 - ช(องทางเว็บไซต� www.fio.co.th  
 - ช(องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� : fiocenter@gmail.com 
 - ช(องทางออนไลน� อาทิเช(น Facebook องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� 
 - ตู�ปณ.๑๐๑๐๐ ปณฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10๑๐๐ 
 อ.อ.ป. จัดให�มาตรการชดเชยกรณีท่ีผู�มีส(วนได�ส(วนเสียได�รับความเสียหายจากการท่ี อ.อ.ป. ละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
 (๑.๗.5) การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีเป�นธรรมและไม(เลือกปฏิบัติกับกลุ(มคู(ค�าและผู�ส(งมอบ อ.อ.ป. ส(งเสริม
ความโปร(งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างและแสดงความมุ(งม่ันท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุตามหลักความคุ�มค(า โปร(งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได� รวมท้ังเป�นไปตามกฎเกณฑ� 
ท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎเกณฑ� 
ท่ีเก่ียวข�องอ่ืน 
 (๑.๗.๖) การต(อต�านการทุจริตคอร�รัปชันและต(อต�านการรับสินบน ท่ีจะนําไปสู(การสร�างได�เปรียบใน
การแข(งขันทางการตลาด โดยปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องและกําหนดให�มีการประกาศ
นโยบายการต(อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่นต(อสาธารณะ มีการเข�าร(วมเป�นภาคีเครือข(ายในการต(อต�านการทุจริต
และคอร�รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให�พันธมิตรทางธุรกิจ มีและประกาศนโยบายการต(อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น 
รวมท้ังเข�าร(วมเป�นภาคีเครือข(ายด�วย 
 (๑.๗.๗) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนแม(บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจําปcด�านการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อมโดยใช�มาตรฐานท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากล  
นํามาเทียบเคียงกับแนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ�ขององค�กร เช(น มาตรฐาน ISO 26000, GRI (Global Reporting 
Initiative) Standards, หลักเกณฑ� Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ เป�นต�น 
 (๑.๗.๘) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดให�มีแนวทางปฏิบัติในการระบุจัดลําดับความสําคัญ และ
กําหนดระดับการสร�างความสัมพันธ�ของผู�มีส(วนได�ส(วนเสียแต(ละกลุ(ม เพ่ือให�มีการกํากับดูแลและวิธีปฏิบัติต(อ 
ผู�มีส(วนได�เสียกลุ(มต(าง ๆ ได�อย(างเหมาะสมและเป�นธรรม รวมถึงให�มีการพัฒนากลไกการมีส(วนร(วมของผู�มีส(วนได�
เสียในการส(งเสริมการดําเนินงานในการยกระดับความสามารถและศักยภาพในการแข(งขันของ อ.อ.ป. ในระยะยาว 
 (๑.๗.๙) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปPดเผยนโยบายการปฏิบัติต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
กลไกการมีส(วนร(วมของผู�มีส(วนได�เสีย และกิจกรรมต(าง ๆ ท่ีแสดงให�เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบัติ
ต(อผู�มีส(วนได�เสียส(วนเสียไว�ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจําปc 
 (๑.๗.๑๐) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให�ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การประจําปc ด�านการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
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 ๕) หมวดท่ี 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
 หลักการ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีหน�าท่ีกํากับดูแล และจัดให�มีนโยบายคู(มือการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหาร
จัดการนวัตกรรมและการพัฒนาความยั่งยืนของ อ.อ.ป. เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมและ
การพัฒนาความยั่งยืนท่ีชัดเจนและเป�นระบบ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลดําเนินงานของธนาคารตามนโยบายและคู(มือการปฏิบัติงาน 
ด�านการบริหารจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาความยั่งยืน 
 (1.1) ให�ความเห็นชอบการกําหนดโครงสร�างผู�รับผิดชอบ จัดทําแผนบริหารจัดการนวัตกรรม
ระยะยาวและประจําปcท่ีสอดคล�องกับทิศทางและยุทธศาสตร�องค�กร และจัดให�มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการนวัตกรรม การประเมินคุณภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการ 
 (1.2) กํากับดูแลให�มีโครงสร�างผู�รับผิดชอบ ค�นหา ระบุปlจจัยท่ีส(งผลต(อความยั่งยืนของ อ.อ.ป.
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนท่ีเป�นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ใช�ปlจจัยความยั่งยืน
เป�นปlจจัยนําเข�าในการจัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร�ระยะยาว และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปcอย(างเป�น
ระบบในเชิงบูรณาการ รวมถึงการประเมินคุณภาพหรือประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนและนําผล
ประเมินท่ีผ(านมาเป�นข�อมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร�อย(างเป�นรูปธรรม 
 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีการส(งเสริมให�มีการสร�างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมมาใช�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให�บริการและการบริหารจัดการภายในองค�กรให�มีประสิทธิภาพ โดยมี 
การกําหนดงบประมาณในเรื่องของนวัตกรรมไว�ในแผนการดําเนินงาน (Operational Plan) อย(างชัดเจน 
 (2.1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีแผนนวัตกรรมระยะยาวและแผนนวัตกรรมประจําปcท่ี
สอดคล�องกับทิศทางและยุทธศาสตร�ของ อ.อ.ป. โดยให�ความเห็นชอบก(อนเริ่มปcบัญชี รวมถึงมีการประเมินผล 
สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนนวัตกรรมประจําปc 
  (2.2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีคู(มือบริหารจัดการนวัตกรรมเพ่ือให�ทุกหน(วยงานภายใน
อ.อ.ป. ใช�เป�นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรม 
 
 ๖) หมวดท่ี 6 การเปzดเผยข�อมูล 
 หลักการ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปPดเผยข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ อ.อ.ป. และผู�มีส(วนได�
ส(วนเสียเสียกลุ(มต(าง ๆ อย(างถูกต�อง เชื่อถือได�ครบถ�วน เพียงพอ ทันเวลา และเป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�สาธารณชนและผู�มีส(วนได�เสียสามารถใช�ในการตัดสินใจได�อย(างเหมาะสม และคณะกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. ดูแลให�มีช(องทางการเปPดเผยข�อมูลให�สาธารณชนและผู�มีส(วนได�เสียสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวก 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีกระบวนการการจัดทาข�อมูลท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. ท้ังข�อมูล 
ด�านการเงินและด�านท่ีไม(เก่ียวข�องกับการเงิน 
 (1.1) การเปPดเผยข�อมูลผ(านรายงานประจําปc ท่ีมีข�อมูลครบถ�วน ถูกต�อง ทันกาล เชื่อถือได� ท้ังใน 
ด�านการเงินและไม(ใช(การเงิน 
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  (๑.๑.๑) ด�านการเงิน ควรประกอบด�วย 
  - งบการเงิน ได�แก( งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และการแสดงความเห็นของผู�สอบบัญชี 
  - คณะกรรมการของ อ.อ.ป. หรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตน
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
 (๑.๑.๒) ด�านท่ีไม(ใช(การเงิน ควรประกอบด�วย 
 - โครงสร�างขององค�กร 
 - ประวัติของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. (อายุ, วุฒิการศึกษา, ประวัติประสบการณ�ทํางาน, 
ตําแหน(งหน�าท่ีในปlจจุบันท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืน ๆ 
 - ข�อมูลประวัติผู�บริหาร 
 - การอธิบายเชิงวิเคราะห�เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
รวมท้ังปlจจัยท่ีเป�นสาเหตุหรือมีผลต(อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 - งบการเงินท่ีได�รับการรับรองจากผู�สอบบัญชี 
 - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. /คณะกรรมการตรวจสอบต(อรายงาน
ทางการเงิน 
 - ความเสี่ยงหลักของการดําเนินธุรกิจ 
 - นโยบายและการจ(ายค(าตอบแทนกรรมการของ อ.อ.ป. 
 - นโยบายและการจ(ายค(าตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง 
 - จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และคณะกรรมการชุดย(อยเป�นราย 
บุคคล 
 - นโยบาย โครงสร�างและการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานสากล 
 - นโยบาย และการดําเนินงานด�านการแสดงความรับผิดชอบต(อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 - นโยบาย และผลการจัดการรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 - สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ� 
 (1.2) การเปPดเผยข�อมูลผ(าน Website ของ อ.อ.ป. เช(น รายงานประจําปc ข�อมูลโครงการลงทุนท่ี
สําคัญ การจัดซ้ือจัดจ�าง การแถลงทิศทางนโยบายขององค�กรโดยผู�บริหาร การดําเนินการตามนโยบายรัฐ แผนงาน
ท่ีสําคัญ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส(งเสริมผลการดําเนินงานด�านการเงิน ผลการดําเนินงานท่ี
ไม(ใช(การเงิน 
 (1.3) ระยะเวลาการเผยแพร(รายงานประจําปcต�องสอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ โดยมีการจัดทําและเปPดเผยรายงานประจาปcภายใน 1 เดือน หลังจากได�รับการรับรองงบการเงินของ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดิน (สตง.) 
 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปPดเผยข�อมูลสําคัญได�อย(างถูกต�อง เพียงพอ เชื่อถือได� 
สมํ่าเสมอ ทันเวลาเป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการเปPดเผยข�อมูลผ(านทางช(องทางต(าง ๆ ด�วยวิธีท่ี
สาธารณชนและผู�มีส(วนได�เสียของ อ.อ.ป. สามารถเข�าถึงได�อย(างสะดวก และเป�นไปตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 (4) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�บุคลากรมีความพร�อมและเพียงพอในการจัดทําข�อมูลและ 
สื่อสารข�อมูลสําคัญข�างต�นต(อสาธารณชนและผู�มีส(วนได�เสียกลุ(มต(าง ๆ 
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 7) หมวดท่ี 7 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 (7.1) การบริหารความเส่ียง 
 หลักการ 
 ความเสี่ยงเป�นสิ่งท่ีอาจทําให�แผนงานหรือการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ไม(บรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค� ก(อให�เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต(อองค�กร ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสม จะสามารถป>องกันหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได� ดังนั้น คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. จึงควรมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให�สามารถกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจให�มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล ซ่ึงตัวอย(างของ
ความเสี่ยง ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ได�แก( ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� ความเสี่ยงด�านการเงิน ความเสี่ยงด�านตลาด ความเสี่ยง
ด�านสภาพคล(อง ความเสี่ยงด�านบุคคล ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการและระบบ เป�นต�น 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต�องมีความรู�ความเข�าใจในความเสี่ยงท่ีสําคัญของ อ.อ.ป. และมีความ
เข�าใจเครื่องมือท่ีใช�ในการบริหารความเสี่ยงอย(างเพียงพอ 
 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต�องพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และจัด
ให�มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ให�เป�นไปตาม
พันธกิจ วัตถุประสงค� และยุทธศาสตร�ของ อ.อ.ป. รวมท้ังกํากับดูแลให�มีการบริหารความเสี่ยงอย(างต(อเนื่อง 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
เป�นประจําทุกปc 
 (4) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณาแต(งต้ังคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และหน(วยงานบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือให�ปฏิบัติตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ังติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ให�เป�นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ�ท่ีกําหนดภายใต�หลักธรรมาภิบาลท่ีดีได�อย(างท่ัวถึง 
  (5) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีบุคคลหรือหน(วยงานท่ีมีความเป�นอิสระเป�นผู�รับผิดชอบ
ในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง พร�อมท้ังเปPดเผยรายงานการสอบทาน 
ไว�ในรายงานประจําปc 
 (6) คณะกรรมการตรวจสอบต�องให�ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง 
 (7) จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นรายไตรมาส 
 (8) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป�นรายไตรมาส 
 (9) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มอบหมายให�คณะกรรมการกํากับ
ความเสี่ยงมีอํานาจในการอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 
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 (7.๒) การกํากับดูแลการควบคุมภายใน 
 หลักการ 
 ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเป�นส(วนสําคัญของการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. ต�องถือเป�นความรับผิดชอบหลักในการจัดให�มีระบบการควบคุมท่ีดี เพ่ือพิทักษ�เงินลงทุนและสินทรัพย�
ของ อ.อ.ป. อีกท้ังยังเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานการตรวจสอบภายใน เป�นงานท่ี
สําคัญในโครงสร�างของ อ.อ.ป. ซ่ึงแตกต(างจากงานตรวจสอบของผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีสําคัญ 
ในการคอยสอดส(องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายงานท่ีสําคัญอย(างสมํ่าเสมอ และให�ความม่ันใจ
ว(า อ.อ.ป. มีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงเสริมความน(าเชื่อถือให�กับงบการเงิน โดยรายงานประจําปcเป�นเอกสาร 
การสื่อสารท่ีสําคัญท่ีสุดของ อ.อ.ป. ลูกจ�าง ลูกค�า เจ�าหนี้ และสังคมในส(วนรวม ผู�สอบบัญชีมีหน�าท่ีรายงาน 
ต(อ อ.อ.ป. โดยให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระและอย(างตรงไปตรงมาถึงความเชื่อถือได�ของงบการเงิน และสารสนเทศ 
อ่ืนบางเรื่องท่ีเสนอตามมาตรฐานท่ีสูงและตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้น การรายงานอย(างโปร(งใสและ
ถูกต�องของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และการตรวจสอบท่ีเข�มงวดตามมาตรฐานวิชาชีพของผู�สอบบัญชี จึงเป�น
กลไกท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงผู�สอบบัญชีมีความรับผิดชอบ 2 ด�าน ได�แก( รายงานท่ีส(งให� อ.อ.ป. ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และเรื่องอ่ืน ๆ ตามความต�องการของกระทรวงการคลัง และรายงานเป�นการภายในท่ีส(งให�คณะกรรมการของ  
อ.อ.ป. เก่ียวกับการดําเนินงานและอ่ืน ๆ กฎหมายกําหนดให� อ.อ.ป. ต�องจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและจัดทํา
รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ดังนั้น รายงานทางการเงิน จึงเป�นความรับผิดชอบ
โดยตรงของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต�องรายงานความรับผิดชอบต(อผลการปฏิบัติงาน
ตามหน�าท่ีในการดูแลกิจการ โดยการทํารายงานประจําปcและงบการเงินส(งให�สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดิน และ
กระทรวงการคลัง ดังนั้น การเข�าใจดีถึงบทบาทพ้ืนฐานและความสัมพันธ�ระหว(างภาครัฐ คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
และผู�สอบบัญชี จึงมีความสําคัญยิ่งต(อระบบการรายงานทางการเงิน รวมถึง อ.อ.ป. ต�องจัดให�มีรายงานการบริหาร
ในระดับและรูปแบบต(าง ๆ ตามความต�องการของผู�ใช�รายงานในกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน มีบุคคล
หลายฝ�ายเก่ียวข�องต้ังแต(นักบัญชี ผู�จัดทํา ผู�ใช�งบการเงิน ความน(าเชื่อถือของงบการเงินข้ึนอยู(กับคุณภาพและ
ความเข�มงวดในการรักษามาตรฐานของผู�ท่ีเก่ียวข�อง การรักษาความน(าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให�เป�นไป
โดยสมํ่าเสมอตามมาตรฐานท่ีดี และมีจุดตรวจสอบคุณภาพไว�ในระบบ ย(อมเป�นประโยชน�กับผู�มีส(วนได�เสียของ
ธนาคาร 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีความรู� ความเข�าใจถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในรวมท้ังมีหน�าท่ีกํากับดูแลให�คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน�าท่ีได�อย(างครบถ�วน 
 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการท่ีเป�นอิสระไม(น�อย
กว(าก่ึงหนึ่ง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเป�นกรรมการท่ีเป�นอิสระ 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว�เป�นลายลักษณ�
อักษร 
 (4) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให� อ.อ.ป. มีกระบวนการ กลไก หรือเครื่องมือท่ีทําให�
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย(างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ 
 (5) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�ผู�สอบบัญชีได�รับข�อมูลครบถ�วนและเพียงพอท่ีจะสอบ
ทานรายงานทางการเงินและรายงานอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการออกควบคู(กับรายงานทางการเงินท่ีตนได�ตรวจสอบแล�ว 
และมีสิทธิท่ีจะแสดงความเห็นหากรายงานอ่ืนไม(สอดคล�องกับงบการเงินท่ีได�ตรวจสอบแล�ว 



FIO Corporate Governance Principles  

 

คู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.อ.ป.       หน�า | 48 

 

 (6) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีบุคคลหรือหน(วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป�นอิสระ 
เป�นผู�รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร�อมท้ังเปPดเผยรายงาน
การสอบทานไว�ในรายงานประจําปc 
 (7) คณะกรรมการตรวจสอบให�ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 (8) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให�ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปcของระบบการตรวจสอบ 
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 (9) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ติดตามผลการดําเนินงานของระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พร�อมมอบข�อสังเกต เพ่ือเสริมสร�างความเพียงพอของแต(ละระบบดังกล(าว 
 (๗.๓) นโยบายการต อต�านการทุจริตและคอร,รัปช่ัน 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด�านการต(อต�านการทุจริต
และคอร�รัปชั่นอย(างชัดเจน และสื่อสารให�บุคลากรทุกระดับใน อ.อ.ป. รวมถึงผู�มีส(วนได�เสียอ่ืนๆ ได�รับทราบ และ
สนับสนุนให�มีการปลูกฝlงให�ฝ�ายจัดการและผู�ปฏิบัติงานทุกคนให�ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล(าว รวมถึง 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการต(อต�านการทุจริต (คปท.) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป>องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐของ อ.อ.ป. โดยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต(อคณะกรรมการปฏิบัติการต(อต�านการ
ทุจริต (คปท.) 
 
 8) หมวดท่ี 8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 หลักการ 
 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีหน�าท่ีกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลให�
กรรมการของ อ.อ.ป. ผู�บริหารระดับสูงสุด ผู�บริหารระดับสูง และผู�ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติให�สอดคล�อง
และอยู(ในทิศทางเดียวกันรวมถึงจัดให�มีช(องทางการรับเรื่องร�องเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ีผิด
จรรยาบรรณหรือไม(เป�นไปตามแนวปฏิบัติ ท้ังนี้ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และฝ�ายบริหารจะให�การสนับสนุน
แนวทางปฏิบัติดังกล(าวอย(างเต็มท่ี และแจ�งให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนของ อ.อ.ป. ทราบด�วย โดยหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ รวมท้ังจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ทุกหน(วยงานจะต�องมีแผนการนําไปสู(ภาคปฏิบัติ และมีการ
ติดตามผลอย(างเป�นรูปธรรม โดยจะนําหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป�นแนวทางปฏิบัติ
ของ อ.อ.ป. และใช�เป�นกรอบอ�างอิงในการจัดทําคู(มือปฏิบัติต(อไป 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. 
ครบถ�วนครอบคลุม ระดับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ระดับผู�บริหารระดับสูงสุด ระดับผู�บริหารระดับสูง และระดับ
ผู�ปฏิบัติงาน กําหนดแนวปฏิบัติด�านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลัก
ความซ่ือสัตย�สุจริต ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ความบริสุทธิ์ใจ ความถูกต�อง และธรรมเนียมท่ีดี รวมถึง
เจตนารมณ�ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และจัดทํามาตรฐานเรื่องจรรยาบรรณให�ครอบคลุมถึงผู�ท่ี
เกี่ยวข�องให�ครบถ�วน โดยมีแนวทางปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ผู�บริหาร และ
ผู�ปฏิบัติงาน และเผยแพร(ประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับรับรู�และนาไปปฏิบัติ โดยระหว(างปcจัดให�มี
กิจกรรมเสริมสร�างบรรยากาศและพฤติกรรมตามหลักการฯ ท้ังในระดับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ผู�บริหารสูงสุด 
ผู�บริหารระดับสูง และผู�ปฏิบัติงานอย(างสมํ่าเสมอท้ังปc 
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 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�เรื่องจรรยาบรรณเป�นเรื่องท่ีกรรมการของ อ.อ.ป. 
ผู�บริหารสูงสุด ผู�บริหารระดับสูง และผู�ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติให�สอดคล�องและอยู(ในทิศทางเดียวกัน
อย(างเคร(งครัด 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีช(องทางการรับเรื่องร�องเรียน เม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติ
ท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม(เป�นไปตามแนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุ�มครองผู�ท่ีร�องเรียนอย(าง
เหมาะสม 
 
 ๙) หมวดท่ี 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
 หลักการ 
 ภาครัฐในฐานะเจ�าของควรหารือกับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือกําหนดข�อตกลงการประเมินผล
การดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับเป>าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของ อ.อ.ป. และควรจัดให�มีผู�ประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเข�าใจในเป>าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของ อ.อ.ป. อีกท้ังติดตาม
ให� อ.อ.ป. นําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินงานต(อไป โดยคณะกรรมการของ อ.อ.ป. มีบทบาท 
ในการกํากับดูแลให� อ.อ.ป. ดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุเป>าหมายท่ีได�ตกลงไว�ในข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. หารือร(วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ�าของในการจัดทําข�อตกลง
การประเมินผลการดําเนินงาน เป�นลายลักษณ�อักษรท่ีชัดเจน โดยจะต�องดําเนินการให�เป�นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว(าด�วย การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 และกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง 
  (1.๑) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กําหนดให�มีแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานด�านการเงิน 
และไม(ใช(การเงินอย(างเป�นลายลักษณ�อักษร 
  (๑.2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ติดตามผลการดําเนินงานด�านการเงินและไม(ใช(การเงินอย(าง
ครบถ�วน โดยมีความถ่ีสมํ่าเสมออย(างน�อยเป�นรายไตรมาส 
  - การติดตามผลการดําเนินงานด�านไม(ใช(การเงิน ประกอบด�วย ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามแผนรัฐวิสาหกิจหรือแผนงานประจําปc การดําเนินงาน
ตามโครงการท่ีสําคัญ การดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และการดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการ 
ของ อ.อ.ป. มอบหมาย (ถ�ามี) ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(กระทรวงการคลัง) ความคืบหน�าในการนําระบบ EVM มาใช�ในการบริหารจัดการองค�กร และอ่ืน ๆ 
  - การติดตามผลการดําเนินงานด�านการเงิน ประกอบด�วย ผลกําไรขาดทุน กําไรเชิงเศรษฐศาสตร� 
(Economic Profit) (ถ�ามี) ฐานะทางการเงิน สภาพคล(อง ความสามารถในการชําระหนี้ การเบิกจ(ายเทียบกับ
งบประมาณ/งบลงทุน และอ่ืน ๆ 
  - การวิเคราะห�ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมายการระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
ผลการดําเนินงานด�านการเงินและไม(ใช(การเงิน 
  - การระบุปlญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
  - การนําเสนอข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไขท่ีชัดเจน 
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  (๑.๓) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มอบข�อสังเกตหรือข�อเสนอแนะ พร�อมติดตามผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามข�อสังเกตและข�อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานด�านการเงินและไม(ใช(การเงินของรัฐวิสาหกิจให�เป�นไปตาม
เป>าหมายท่ีกําหนด 
 (2) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให� อ.อ.ป. ดําเนินงานให�บรรลุผลตามข�อตกลงการประเมิน 
ผลงานท่ีได�ตกลงร(วมกันกับกระทรวงการคลัง 
 (3) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. จัดให�มีการเผยแพร(ผลการดําเนินงานเทียบกับเป>าหมายตามข�อตกลง
การประเมินผลการดําเนินงานให�กับกระทรวงการคลัง และผู�มีส(วนได�เสียอ่ืน ๆ ได�รับทราบผ(านช(องทางประชาสัมพันธ�
ต(างๆ ของ อ.อ.ป. 
 (4) คณะกรรมการของ อ.อ.ป. กํากับดูแลให�มีการนําผลประเมินไปใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของ อ.อ.ป. 
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   ส วนท่ี ๔ 
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