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การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมุ ่งมั่นในการเสริมสร้างและพัฒนา แนวทางการปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  ปี ๒๕๕๒ ของส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ยึดมั่น
และปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ส�านึกต่อหน้าที่ ความ
เสมอภาค ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนยึดถือเป็น
วฒันธรรมองค์กร จงึได้จดัท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง กกท.  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การน�า
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. 
โดยเนื้อหาในแต่ละส่วนมีการทบทวนและปรับปรุงให้มี  ความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลองค์กร

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.	ส่งเสริมการกีฬา

๒.	ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา

๓.	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�าโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การกีฬา รวมทั้งประเมินผล

๔.	จัด ช่วยเหลือ แนะน�า และร่วมมือในการจัดและด�าเนินกิจกรรมกีฬา

๕.	ส�ารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่ส�าหรับการกีฬา

๖.	ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร

๗.	สอดส่องและก�ากับดูแลการด�าเนินกิจกรรมกีฬา

๘.	ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ

๙.	ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา

กกท. จงึเป็นองค์กรหลกัในการพฒันากีฬาทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร ซึง่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จและ 
โดดเด่นทางการกีฬา เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น�าทางการกีฬาของเอเชีย ซึ่งการพัฒนากีฬาเป็นแนวทางหนึ่งใน 
การพฒันาประชาชนในชาตใิห้มคีณุภาพ อกีทัง้เป็นการสร้าง    ความรักและความสามคัคีเป็นน�า้หนึง่ใจเดียว
ของประชาชนในชาต ิผ่านกลไกของการกฬีา ตลอดจนมุง่หวงัให้การจดัมหกรรมหรอืกิจกรรมทางการกีฬา 
มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
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๑.	สนบัสนนุและก�ำกบัให้องค์กรกฬีำเป็นเลิศบริหำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เพือ่พฒันำ
นักกีฬำ	และบุคลำกรทำงกำรกีฬำให้มีขีดควำมสำมำรถและประสบควำมส�ำเร็จใน	
ระดบัชำตแิละนำนำชำต	ิสำมำรถสร้ำงควำมสขุและสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับสงัคม

๒.	สนับสนุนและก�ำกับให้องค์กรกีฬำอำชีพบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อพัฒนำ
นกักฬีำอำชพี	บคุลำกรกฬีำอำชพีและผูจ้ดักำรแข่งขนักฬีำอำชพี	ให้มขีีดควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงรำยได้	สร้ำงควำมสุขและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับสังคม

๓.	พัฒนำและน�ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำไปใช้
ในกำรพัฒนำนกักฬีำและบคุลำกรทำงกำรกฬีำ	ท้ังในระดบัจงัหวดั	ระดบัชำต	ิและระดบั
นำนำชำติ

๔.	บริหำรจัดกำรองค์กร	สถำนกีฬำ	อุปกรณ์กีฬำ	ให้มีมำตรฐำนโดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำกีฬำของประเทศและกำรบริกำรทำงกำรกีฬำ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศและกีฬำเพื่อกำรอำชีพ 

เพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับสังคม  

และส่งเสริมอุตสำหกรรมกีฬำ 

เพื่อสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ
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ค�านิยม (Core Value)
VRSAT (เราคือ กกท.)

Visionary

V
Relationship

R

Accountability

A

Spirit

S

Teamwork

T ทำงานเป�นทมี

มีมุมมองที่กว�างไกล เป�นผู�ทำให�
วิสัยทัศน�บรรลุตามเป�าหมาย

มีจิตใจที่มุ�งมั่น กล�าหาญ เข�มแข็ง
มีชีวิตชีวาในการทำงาน

มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี

มีความรับผิดชอบต�อหน�าที่

 

หมำยถึง	ควำมคิดหรือควำมเชื่อร่วมกันขององค์กรซ่ึงได้รับกำรพิจำรณำแล้วว่ำมีคุณค่ำ											
มีประโยชน์	ถูกต้องเหมำะสม	ดีงำม	สมควรประกำศไว้เพื่อก�ำกับให้บุคลำกรในองค์กรยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตำม	

ค่ำนิยมองค์กร
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C  O  R  P  O  R  A  T  E    G  O  V  E  R  N  A  N  C  E 

 
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. ประกอบด้วย คณะกรรมการ  

การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง 
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของ กกท. และคณะท�างานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้ำง 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ กกท.

คณะท�ำงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท.

คณะกรรมกำร กกท.

CORPORATE GOVERANCE
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C  O  R  P  O  R  A  T  E    G  O  V  E  R  N  A  N  C  E 

 คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
และกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท.

C  O  R  P  O  R  A  T  E    G  O  V  E  R  N  A  N  C  E

ประธานคณะกรรมการ 
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมกำร

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
อนุกรรมกำร

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมกำร

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

CORPORATE GOVERANCE
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นิยาม
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การก�าหนดหลักการ กติกา กลไก 
ที่มีระบบการก�ากับดูแลที่ดีและเหมาะสม (Self Governance) ซึ่งรวมถึงการจัด
โครงสร้างระบบการบริหารงาน กระบวนการท�างาน มาตรฐานการบริหารภาครัฐ 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความเช่ือม่ัน การยอมรบั 
และภาพลักษณ์ที่ดี ที่มีต่อองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย



หลักการและแนวทางก�ากับดูแลกิจการทีด่ีในรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ๗ ประการ ดังนี้

ACCOUNTABILITY ๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖

๐๗

RESPONSIBILITY 

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

EQUITABLE TREATMENT
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต             
แต่จะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน

TRANSPARENCY
ความโปร่งใส กล่าว คือ ต้องมีความโปร่งใส่ใน ๒ ลักษณะดังนี้
๑. ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
๒. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

VALUE CREATION
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นจะต้อง
เป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

ETHICS
การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล และ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

PARTICIPATION
การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
โอกาสแก่ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

ACCOUNTABILITY
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ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี

การก�ากบัดูแลกจิการทีด่ถีอืเป็นสิง่ส�าคญัในการบริหารจดัการองค์กร เพือ่ให้องค์กรสามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความน่าเช่ือถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความส�าคัญ ดังนี้

 ๑. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ กกท.        
มีศักยภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ๒. สร้างความเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ๓. เป็นเครือ่งมอืวดัผลการด�าเนนิงานของ กกท. และช่วยปรับปรงุแก้ไขการด�าเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๔. สร้างกรอบความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กกท. และผูบ้รหิารต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีทกุฝ่าย รวมทัง้เป็นการสร้างพนัธะผกูพนัเพ่ือให้ฝ่ายบรหิารใช้อ�านาจภายในขอบเขตทีก่�าหนด

 ๕. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมี
ระบบ ถูกต้องเชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอทันเวลา

 ๖. เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

หลักการและแนวปฏิบัติทีด่ีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ีของ กกท.
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง         
การก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีหลักการ เหตุผลในการสร้างกลไก
และระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้เกิดในระบบรัฐวิสาหกิจโดยเห็นว่า       
การจดัการทีดี่ควรเริม่จากผูท้ีม่หีน้าทีก่�าหนดนโยบายในรฐัวสิาหกจิ คือ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ซึง่ควรมี
การแต่งตัง้กรรมการรฐัวสิาหกิจอย่างโปร่งใส โดยสรรหากรรมการทีมี่ความรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ 
และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมถึงการก�าหนดลักษณะที่ดีของกรรมการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ท�าให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ ๒๕๔๖ ได้มีผลบังคับใช้และก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นกระทรวงการคลัง โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยได้เทียบ
เคียงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (OECD 
Guidelines on Corporate  Governance of state-Owned Enterprises ๒๐๐๕) และหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ
ให้หลกัการและแนวทางการก�ากบัดูแลที่ดใีนรัฐวสิาหกจิมคีวามเปน็สากลมากยิง่ขึน้ เพื่อให้หลกัการและ
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แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความเป็นสากลและเป็น
กลไกส�าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิการน�าไปปฏบัิตอิย่างจรงิจงัเพือ่ให้เกดิระบบการบรหิารจดัการทีด่ใีนหน่วย
งานอนัจะน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรทีม่คีวามโปร่งใสมคีวามน่าเชือ่ถอื เพือ่สร้างประโยชน์และความเชือ่มัน่ให้
แก่ผู้เกีย่วข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย จึงได้ก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น โดยเทียบเคียงจากหลักการและแนวทางการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.) แบ่งเป็น 
๖ หมวดดังนี้

นโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ของ กกท. 
 กกท. ตระหนกัถึงความส�าคัญในการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ รวมทัง้มเีจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิให้
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กกท. ดังนี้
 ๑. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ๗ ประการ คือ
  (๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
  (๒) ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
(Responsibility)
  (๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) 
  (๔) ความโปร่งใส (Transparency) 
  (๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
  (๖) การส่งเสริมพัฒนาการก�ากบัดแูล และจรรยาบรรณทีด่ใีนการด�าเนนิงาน (Ethics)
  (๗) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation) 
 ๒. ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมจีรยิธรรม รวมถงึสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจงูใจ และก�ากับดูแลให้พนกังาน และ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ       
ตามบทบาทหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยยดึมัน่ผลประโยชน์ของการกฬีาแห่งประเทศไทยเป็นส�าคญั และ
บริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย

หมวดที่ ๑ กำรด�ำเนินกำรของภำครัฐในฐำนะเจ้ำของ

หมวดที่ ๒ สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของเจ้ำของกิจกำร

หมวดที่ ๓ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

หมวดที่ ๔ บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ ๕ กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศและควำมโปร่งใส

หมวดที่ ๖ จรรยำบรรณ



การด�าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
หลักการ
 ด้วยเหตุผลที่กิจการรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเป็นกิจการของภาครัฐ ฉะนั้นภาครัฐจึงมีหน้าที่
ก�ากับดูแลในฐานะเจ้าของกิจการ กล่าวคือ จะต้องให้ความส�าคัญในการเพิ่มมูลค่ากิจการหรือมูลค่าหุ้น 
แต่ในอีกบทบาทหนึ่งภาครัฐก็ยังต้องปฏิบัติการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมตาม
กฎหมายทั่วไปด้วย
 ในฐานะท�าหน้าที่แทนประชาชน ภาครัฐมีหน้าที่ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในทางอ้อมโดยการ
เลือกกรรมการเพื่อท�าหน้าที่แทนตน นอกจากนี้ ภาครัฐมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนที่
ส�าคัญของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตน และควรใช้สิทธิต่างๆ ที่มี
ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
 ภาครัฐควรก�าหนดบทบาทและนโยบายในฐานะเจ้าของกจิการทีช่ดัเจนด้วยความช�านาญ หรอื
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป เพื่อให้การก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นไป
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. ภาครัฐควรก�าหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ (Statement of     
Directions) ที่ชัดเจน โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเป็นเจ้าของบทบาทของภาครัฐในการก�ากับดูแล
กิจการของรัฐวิสาหกิจ และแนวทางในการน�าไปสู่ภาคปฏิบัติโดยกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหาร
สูงสุดควรยึดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์         
การพัฒนารัฐวสิาหกจิและเผยแพร่แนวทางการพฒันาต่อสาธารณะชน (Statement of Corporate Intent)
 ๒. ภาครัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ�า โดยควรให้รัฐวิสาหกิจมีอ�านาจใน 
การบริหารงานดังกล่าวอย่างเต็มที่
 ๓. ภาครัฐควรให้อิสระในการด�าเนินงานแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 ๔. ภาครัฐควรมีการด�าเนินงานโดยการรวมศูนย์อ�านาจผ่านหน่วยงานกลางที่จัดต้ังข้ึน             
ซึง่ควรมกีารรายงานต่อรฐัสภา และควรระบุบทบาท หน้าที ่และความสมัพนัธ์ทีช่ดัเจนในการด�าเนนิการ 
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ
 ๕. ภาครัฐในฐานะเจ้าของกิจการควรใช้อ�านาจและสิทธิให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ               
ที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๑
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
๒.๑ สิทธิของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
หลักการ
 เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมรัฐวิสาหกิจผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจึงควรส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 
 เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูล
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควรมีโอกาสซักถามคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทั้งในท่ีประชุมและส่งค�าถามล่วงหน้ามีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิต้องตระหนกัและให้ความส�าคัญถงึสิทธขิองเจ้าของกิจการ/ผู้ถอืหุน้
ไม่กระท�าการใดใด อันเป็นการละเมิดลิดรอนสิทธิของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรเข้าร่วมประชุมกับ       
ภาครัฐและเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามผู้เข้าประชุม
 ๒. เจ้าของกจิการ/ผูถื้อหุน้ควรได้รบัข้อมลูเก่ียวกบัวนัประชมุ เวลา วาระการประชมุ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจลงมติ
 ๓. คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจควรอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธิเ์ข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และ
ออกเสียง และเว้นการกระท�าที่อาจจ�ากัดโอกาสดังกล่าว 
 ๔. เจ้าของกจิการ/ผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนแยกส�าหรบัแต่ละระเบียบวาระทีเ่สนอ
 ๕. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
 ๖. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

๒.๒ สิทธิของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการ
หลักการ
 การแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเสนอชื่อบุคคลให้ผู้มีอ�านาจในการแต่งต้ัง ควรมีวิธีการและ
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส อีกทั้งการต่อวาระกรรมการไม่ควรเป็นไปโดยอัตโนมัติการแต่งต้ังกรรมการจะต้อง
แต่งตัง้จากผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างแท้จรงิเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่รฐัวสิาหกิจ โดย กรรมการ
ควรเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทัง้กฎหมายจดัตัง้และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 

หมวด ๒
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และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Conflict of 
Interest) และมีการก�าหนดบรรทัดฐานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การเตรียมความพร้อม และ
การมีส่วนรวมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแต่งตั้ง

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. กระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งควรเป็นไปอย่าง
มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
 ๒. ควรเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 ๓. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้มีการได้มาซึ่งกรรมการใหม่ๆ ในรัฐวิสาหกิจจาก   
การสรรหาจากบญัชรีายชือ่กรรมการท่ีกระทรวงการคลงัจดัท�าขึน้ และกรรมการนัน้ควรเป็นนกับรหิารมอือาชพี 

๒.๓ บทบาทของเจ้าของกจิการ/ผู้ถือหุน้ในการก�าหนดคณุลกัษณะของกรรมการ
หลักการ
 กรรมการควรมส่ีวนในการเพิม่คณุค่าแก่คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิโดยรวม และควรมทีกัษะที่
เหมาะสมกบัรัฐวสิาหกิจนัน้ นอกจากนีค้วรอทุศิเวลาและความสามารถในการน�ามาซึง่การสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆและความหลากหลายทางความคิดให้กับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. ควรก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้กรรมการสามารถปฏบัิติหน้าทีใ่นฐานะกรรมการรฐัวิสาหกจิ
ได้อย่างพอเพียง โดยผู้ด�ารงต�าแหน่งจะต้องเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน ๓ แห่ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต�าแหน่งกรรมการด้วย
 ๒. ในกรณีแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวควรพ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้นแล้วอย่างน้อย ๑ ปี
 ๓. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนควรได้รับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อให้กรรมการเหล่านั้นปฏิบัติงานตามบทบาทของตนได้ดีขึ้น
 ๔. กรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการก�ากับกิจการ (Regulator) ใน
รัฐวิสาหกิจสาขานั้นๆ
 ๕. กรรมการควรศึกษาข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอตลอดจน
ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 ๖. กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง
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๒.๔ ความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ
หลักการ
 เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่ก�าหนดโดยเจ้าของกิจการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาการปรับเปลี่ยนที่ส�าคัญโดยการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการ
ประชุมเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น และควรมีสิทธิได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลาเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
 การสร้างความมัน่ใจให้กบัเจ้าของกจิการ/ผูถื้อหุน้ว่าคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิและฝ่ายจดัการ
จะดูแลให้การใช้เงินของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความมั่นใจใน 
การลงทุนกับรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงควรก�ากับดูแลให้เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นได้รับการ
ปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดกระบวนการประชุมผู ้ถือหุ ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มี          
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลง
มติแทน
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรก�าหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
รัฐวิสาหกิจท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจโดย
รวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ท�ากับรัฐวิสาหกิจไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. เจ้าของกจิการ/ผูถื้อหุน้ทกุคนควรมโีอกาสและได้รบัการปฏบิติัอย่างเท่าเทยีมกันในการแสดง
ความเห็นและตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ประธานที่ประชุม
ควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 
 ๒. รัฐวสิาหกจิไม่ควรเพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าโดยเฉพาะวาระส�าคญัที่
คณะกรรมการต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

แนวทางปฏิบัติทีด่ีของ กกท.
พระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ความในมาตรา ๑๔ 
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย
 ๑. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
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 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ
 ๓. ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
 ๔. ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธาน         
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
 ๕. ผูแ้ทนสมาคมกฬีาทีใ่ช้ค�าว่าแห่งประเทศไทยซึง่มาจากการเลอืกกนัเองของนายกสมาคมกฬีา
ที่ใช้ค�าว่า “แห่งประเทศไทย” จ�านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ๖. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
จ�านวน ๑ คนเป็นกรรมการ 
 ๗. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๓ คนโดยให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมายการแพทย์การบริหารการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาเป็นกรรมการให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม 
(๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ความในมาตรา ๒๑
 ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วยังไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ๑. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจการกีฬา
 ๒. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กกท. หรือในกิจการที่กระท�าให้แก่ กกท. ไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด
หรอืเป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิในกจิการทีก่ระท�าการอนัมส่ีวนได้เสยีเช่นว่านัน้ หรอืเป็นผูซ้ึง่คณะ
กรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด�าเนินกิจการในบริษัทจ�ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ�ากัดที่ กกท. เป็นผู้ถือหุ้น
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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายจัดการมีบทบาทส�าคัญที่แตกต่างกันคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทส�าคัญ เพราะเป็นผู้ควบคุมดูแลและตัดสินใจเรื่องนโยบายของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
แต่งตั้งฝ่ายจัดการ เพื่อจัดการงานประจ�าของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการ
ต่างได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐในการบริหารงานกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
 ฝ่ายจดัการนอกจากต้องท�าหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของรฐัวิสาหกิจนัน้แล้ว ยงักระท�า
การเป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจด้วย
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบเชิงจริยธรรมและตามกฎหมาย
ต่อรัฐวิสาหกิจและภาครัฐโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) 
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมถึงการมีหน้าที่รับผิดชอบและจงรักภักดีต่อองค์กร 
ซึง่หมายถงึต่อเจ้าของกจิการ/ผู้ถือหุน้โดยรวม ไม่ใช่ต่อเจ้าของกจิการ/ผู้ถอืหุ้นคนใดหรอืกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 ในการปฏิบตังิาน คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิสามารถมอบหมายหน้าทีข่องตนแก่คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ หรือแก่ฝ่ายจัดการได้ แต่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจยังคงรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้รับ      
มอบหมายไป และยังคงรับผิดชอบต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์และการควบคุมงานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ

๓.๑ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
หลักการ
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
รฐัวสิาหกจิ คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อเจ้าของกจิการ/ผู้ถอืหุน้
และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะต้องแสดงบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้
สินของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกันทั้งในด้านการเป็นผู้น�าและ
การควบคุมรัฐวิสาหกิจ กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
และลักษณะการด�าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และพัฒนา
ตนเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา กรรมการทกุคนควรปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์และรบัผดิชอบต่อการ 
กระท�าของตนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ ภาครัฐ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ในรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีผลการด�าเนินการที่ดีและมีฝ่ายจัดการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ        
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิอาจมอบหมายอ�านาจในการจดัการให้แก่ฝ่ายจดัการมากข้ึนส�าหรบัรฐัวสิาหกิจ
ทีก่�าลงัประสบปัญหาคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ควรตดิตามจดัการของฝ่ายจดัการอย่างใกล้ชดิให้มากยิง่
ขึ้นแต่ควรระมัดระวังมิให้มีการแทรกแซงในงานประจ�า (Day-to-Day Management)

หมวด ๓
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 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อกันและกัน       
ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้น ดังนั้น ฝ่ายจัดการควรแสดงถึงจุดยืนของตน 
รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมการ
อย่างเสรี ส�าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตั้งค�าถามที่เป็นประโยชน์และมีความหนักแน่น เพื่อโต้แย้งข้อ
สมมตฐิานของฝ่ายจดัการอย่างสร้างสรรค์และแสดงความเหน็อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนีก้รรมการทกุ
คนควรอุทศิเวลาให้เพียงพอเพือ่ปฏบัิตหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบได้อย่างเตม็ที ่เป็นหน้าทีข่องกรรมการ
ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ
 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรมมีาตรการป้องกัน กรณท่ีีกรรมการและผู้บรหิารใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น เช่นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การน�าข้อมูล
ภายในไปเปิดเผยซ่ึงก่อให้เกดิความเสยีหายต่อเจ้าของกิจการ/ผูถ้อืหุ้นโดยรวม เป็นต้น ฝ่ายจดัการมอี�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกิจการของรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กิจการ ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบและการปฏบัิติหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการและรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
 ๒. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรท่ีสอดคล้องกับ             
แนวนโยบายของผูถ้อืหุ้นภาครฐัของรฐัวสิาหกจิและตดิตามก�ากบัให้มกีารด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์
 ๓.  คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรจดัให้มมีาตรการในการควบคุมฝ่ายจดัการอย่างมปีระสิทธผิล
และเพือ่ให้คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอรัฐวสิาหกิจและรัฐโดยรวม
 ๔. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรควบคุมและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายจัดการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและภาครัฐอย่างรอบคอบโดยค�านึงถึง                
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นหลักรวมท้ังตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจในทางมิ
ชอบและการกระท�าที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ
 ๕. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลให้โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและระบบงานของรัฐวิสาหกิจสร้างความเชื่อม่ันได้ว่ากิจกรรมต่างๆของรัฐวิสาหกิจได้ด�าเนิน
ไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
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 ๖. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรก�าหนดวสิยัทศัน์ของกจิการความรบัผดิชอบต่อผลประกอบการ 
และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
รวมทัง้ควรทบทวนและให้ความเหน็ชอบกบักลยทุธ์ นโยบายทีส่�าคญั และแผนงาน โดยรวมถึงวตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย (Key Performance indicator - KPI) ทางการเงินและแผนต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจและควร
ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอรวมทั้ง
ให้ค�าแนะน�าเรื่องกลยุทธ์ด้วย
 ๗. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรก�าหนดแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันกรณีที่
กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบและแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
 ๘. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีจรรยาบรรณ (code of conduct) ของรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นประจ�า
 ๙. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรจดัให้มกีระบวนการเพือ่ให้ความมัน่ใจว่าระบบบัญชกีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบญัชมีคีวามเชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ๑๐. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารสูงสุด
ประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดโดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุด
ที่มาจากการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจและระยะยาวของผู้บริหารสูงสุดให้
สอดคล้องกับผลงานรัฐวิสาหกิจและผลการประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการควรเป็นผู้สื่อสาร    
ผลการพิจารณา
 ๑๑. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรก�ากบังานด้านการบรหิารงานบุคคลในเรือ่งต�าแหน่งหน้าที่ 
และจ�านวนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวะของรัฐวิสาหกิจในช่วงระยะเวลานั้นๆ (โครงสร้างอัตรา
ก�าลัง)
 ๑๒. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ควรเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ

๓.๒ ภาวะผู้น�าและคุณลักษณะของคณะกรรมการ
หลักการ
 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรมภีาวะผูน้�า วสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจและผู้ถือหุ้นโดยรวม
 ในรัฐวิสาหกิจการก�ากับดูแลมี ๒ บทบาทที่จะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือบทบาท
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทบาทของฝ่ายจัดการส�าหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภาวะผู้น�า
เป็นองค์ประกอบส�าคัญ เนื่องจากภาวะผู้น�าที่มีคุณภาพสูง และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่เพียง
พอของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันจะช่วยสร้าง   
ความสามารถในการแข่งขนัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และประโยชน์สงูสดุแก่รฐัวสิาหกจิภายในกรอบ
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ของความโปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบ บทบาทของคณะกรรมการที่ส�าคัญมี ๒ ประการ 
คือ
 ๑. ภาวะผู้น�า (Direct หรือ Lead)
  ๒. ควบคมุ (control) รฐัวสิาหกจิและการก�ากบับทบาทของฝ่ายจดัการในการด�าเนนิกจิการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ควรแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและฝ่ายจัดการออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อมิให้ก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน และเป็นหน้าที่
ของกรรมการทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมพิจารณาให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อ
ให้รัฐวิสาหกิจมีผลปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเพิ่มพูนทรัพยากรขององค์กร

แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
 ๑. มีโครงสร้างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระโดยควรมี
กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกที่มีความสามารถและความน่าเชื่อถือในจ�านวนมากพอ เพื่อไม่ให้เกิด
การครอบง�าเกิดขึ้น
 ๒. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาก�าหนดองค์ประกอบของกรรมการซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถต่างๆที่จ�าเป็น เช่น ประสบการณ์ ความสามารถพื้นฐานใน
ด้านต่างๆ และทักษะซึ่งเหมาะสมที่สุดกับรัฐวิสาหกิจนั้น
 ๓. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาทบทวนถึงจ�านวนของกรรมการที่เหมาะสมซึ่งจะ
มีประสิทธิผลสูงสุดส�าหรับการด�าเนินงานในอนาคตไว้เป็นระยะๆ
 ๔. ประธานกรรมการไม่ควรเป็นบุคคลเดยีวกบัผูบ้รหิารสงูสดุ และประธานกรรมการเป็นผูร้บั
ผิดชอบในฐานะทีเ่ป็นผูน้�าของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ดงันัน้ ประธานกรรมการจงึควรเสรมิสร้างคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 ๕. ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจว่ากรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
โดยรวม ทั้งในด้านการเป็นผู้น�าและควบคุมรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการเท่าเทยีมกนั ถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจากหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัและอาจมบีทบาทในรฐัวสิาหกจิ
นั้นแตกต่างกัน
 ๖. โดยทั่วไปผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการด�าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจและ เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ มีเวลา และอยู่ในฐานะที่เข้าใจกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น          
ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น และในการท�างานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้
บรหิารสงูสดุควรท�างานโดยประสานสมัพนัธ์อย่างมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจกนั และให้ความเคารพต่อกนัและ
กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
 ๗. กรรมการควรรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเสมอเพื่อให้การด�าเนินงานเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๓.๓ เป็นอิสระของคณะกรรมการ
หลักการ
 ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจ�านวน
หนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิด
การปรับเปลีย่นหรอืยบัยัง้การด�าเนนิการต่างๆ ได้เมือ่จ�าเป็น และสิง่ทีส่�าคญัคอื กรรมการทีเ่ป็นอสิระจาก
ภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับ
การแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี
 ๒. กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกควรมกีารประชมุกันเองเป็นครัง้คราวอย่างน้อย ๖ เดือน
ต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งหรือกรรมการที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย 

๓.๔ การถ่วงดุลของคณะกรรมการ
หลักการ
 การถ่วงดลุโดยรวมของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมคีวามส�าคญัโดยคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
ควรมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกทีม่คีวามสามารถและน่าเชือ่ถอืจ�านวนหนึง่ทีม่นี�า้หนกัพอทีจ่ะให้
ทีป่ระชมุรบัฟังข้อคดิเหน็โดยไม่มบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดทีส่ามารถครอบง�าการตัดสนิใจของกรรมการ
อิสระดังกล่าวได้

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 
หนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ โดยกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกอย่างน้อยหนึง่คนควรแต่งต้ังจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น
 ๒. รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรระบุไว้ในรายงานประจ�าปี

๓.๕ บทบาทของกรรมการทีเ่ป็นอิสระจากภายนอก
หลักการ
 บทบาทส�าคัญของกรรมการท่ีเป็นอิสระจากภายนอก เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ และให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวมจะให้การเน้นหนักใน       
การด�ารงรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้น 
 กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก ต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้กิจการของ         
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๓.๓ เป็นอิสระของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ และพร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเท
ความสนใจให้กับรัฐวิสาหกิจ

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 นอกเหนอืจากการปฏบัิตหิน้าทีต่ามพนัธะของการเป็นกรรมการแล้ว กรรมการทีเ่ป็นอิสระจาก
ภายนอกควร
 ๑. ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์
ของตนซึ่งรัฐวิสาหกิจไม่อาจหาจากแหล่งอื่นได้
 ๒. คุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
 ๓. มีบทบาทในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และก�ากับดูแลผลปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการ
 ๔. หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการ ควรเข้าประชุมทุกครั้ง

๓.๖ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการและการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักการ
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรจดัให้มคีณะอนกุรรมการต่างๆ เพือ่ช่วยศกึษาและกล่ันกรองงานตามความ
จ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรก�าหนดนโยบาย บทบาท 
หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการท�างาน เช่น การด�าเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจน
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นสิ่งส�าคัญที่จะสามารถเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้น การมีคณะอนุกรรมการในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการ
สรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นประเด็นที่
ต้องตระหนักถึงในแง่การเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. รัฐวิสาหกิจควรมีคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ในการสรรหารายชื่อกรรมการใหม่และ/หรือผู้บริหารสูงสุด โดยควรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้     
ความสามารถที่จะช่วยพัฒนารัฐวิสาหกิจได้ ทั้งนี้ ควรมีสมาชิกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก
เป็นส่วนใหญ่และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาควรมีความเป็นอิสระ
 ๒. รัฐวิสาหกิจควรมีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อก�าหนดเกณฑ์ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีสมาชิกมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และ
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ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมีความเป็นอิสระ
 ๓. รัฐวสิาหกจิควรมคีณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่สามารถคาดการณ์ถงึความเสีย่ง
ที่รัฐวิสาหกิจอาจจะได้รับ ทั้งความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดเป็น
นโยบายในการป้องกนัและลดความเสีย่งและมอบหมายให้ฝ่ายจดัการน�าไปปฏบัิต ิทัง้นี ้คณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี่ยงควรมีความเป็นอิสระ
 ๔. ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะอนุกรรมการ 

๓.๗ การประเมินผลของคณะกรรมการ
หลักการ
 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ จะช่วยให้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิท�าหน้าที่
ก�าหนดทศิทางเชงิกลยทุธ์ของรฐัวสิาหกจิควบคูไ่ปกบัการท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลความส�าเรจ็ของฝ่ายจดัการ
ได้อย่างแท้จรงิ ซึง่คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรพยายามปรบัปรงุความสามารถในการท�างานร่วมกนัเป็น
คณะเดยีวกนัและควรตระหนกัว่าหากคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิไม่ได้ท�าหน้าทีร่่วมเป็นหนึง่เดียวกันจะไม่
สามารถท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มคุณค่าแก่รัฐวิสาหกิจได้ การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะสามารถระบุให้เห็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงให้ดี นอกเหนือจาก 
การประเมินผลดังกล่าวเป็นโอกาสให้กรรมการทั้งหลายมาร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหา และ
ผลงานที่ผ่านมาและใช้ดุลยพินิจว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพียงใดเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจควรก�าหนดบรรทดัฐานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างมี
หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเทียบกับบรรทัดฐานดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้งโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบของตนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 ๒. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดท�าแบบประเมินผลตนเองและแบบประเมินไว้เพื่อเป็น 
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและควรประเมินความเหมาะสม
ของแบบประเมินดังกล่าวเป็นประจ�า 
 ๓. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิโดย
รวมและ/หรือเฉพาะบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเป็นรายบุคคล 

๓.๘ การด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ
หลักการ
 การประชมุคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทีไ่ด้วางแผนไว้อย่างรอบคอบมคีวามส�าคัญต่อการด�าเนนิ
งานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย28



แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
 ๑. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจวันประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งและตามความจ�าเป็นเพ่ือ
กรรมการจะได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของตนได้อย่างถูกต้อง ซึง่ความถีแ่ละช่วงเวลาการประชุม
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม
 ๒. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดควรร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่อง
ทีจ่ะเข้าวาระการประชุม ทัง้นี ้กรรมการทีต้่องการก�าหนดเรือ่งอืน่เป็นวาระการประชมุควรเสนอเรือ่งต่อ
ประธานกรรมการ
 ๓. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุด เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง 
และเพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
 ๔. ประธานกรรมการควรจัดให้มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่าย
จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทการก�ากับดูแลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทบาทการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารมีความชัดเจนและเข้าใจต่อกันและกันเป็นอย่างดี
 ๕. ประธานกรรมการควรให้ความมัน่ใจว่าคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจได้มกีารจดัสรรเวลาไว้ให้
อย่างเพียงพอทีฝ่่ายจดัการเสนอเอกสารและข้อมลูเพือ่การอภปิราย และจดัสรรเวลาไว้ให้มากพอส�าหรบั
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะอภิปรายปัญหาส�าคัญๆ

๓.๙ การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ
หลักการ
 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรได้รบัข้อมูลทีถ่กูต้องและส�าคญัเพือ่ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจ
ในประเด็นต่างๆได้อย่างรอบคอบเที่ยงตรง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด โดยฝ่ายจัดการ
ควรมอบเอกสารและข้อมลูทีต่รงประเดน็ในรปูแบบและคณุภาพทีเ่หมาะสมแก่คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
อย่างทันเวลา

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. ประธานกรรมการควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลล่วงหน้าโดยมีเวลา
เพยีงพอทีจ่ะศึกษาพจิารณาและตดัสนิใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆในการประชมุคณะกรรมการ อย่างน้อย
ล่วงหน้า ๗ วันท�าการ 
 ๒. กรรมการเอกสารและข้อมูลค�าปรกึษาการฝ่ายจดัการเก่ียวกับการด�าเนนิงานของรฐัรฐัวิสาหกจิ
และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ�าเป็น เพื่อประกอบการประชุมในการคลัง

29 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี



แนวปฏิบัติทีด่ีของ กกท.
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ความในมาตรา ๑๙ 
 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กกท. 
อ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
 ๑. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
 ๒. ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการด�าเนินกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ
 ๓. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท.
 ๔. ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการปฏบิตังิานของผูว่้าการ และการมอบให้ผู้อืน่ปฏบิตังิานแทนผูว่้าการ
 ๕. ออกข้อบงัคบัก�าหนดต�าแหน่ง อตัราเงินเดอืน ค่าจ้างและเงินอืน่ๆ ของพนกังานและลูกจ้าง
 ๖. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง การพ้นจาก
ต�าแหน่งวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
 ๗. ออกระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
 ๘. ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน
ลูกจ้างและครอบครัว

๓.๑๐ ค่าตอบแทนของกรรมการ
หลักการ
 ค่าตอบแทนของกรรมการควรก�าหนดอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยอ้างองิความมปีระสทิธิภาพ
ทางด้านการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของกรรมการเป็นส�าคัญระดับค่าตอบแทนควรเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้เพื่อด�าเนินกิจการให้ประสบความส�าเร็จ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการเกินสมควร การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของกรรมการโดยตรงกรรมการจงึไม่ควรเกีย่วข้องกบัการตดัสนิใจเรือ่งค่าตอบแทนของตนเอง ควรก�าหนด
ให้มกีระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนทีโ่ปร่งใสและขอความเหน็ชอบจากเจ้าของกจิการ/ผูถ้อืหุ้น กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
 ๑. ในการพิจารณาก�าหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อขออนุมัติจากเจ้าของ
กิจการผูถื้อหุน้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรก�าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นเพือ่จงูใจและ
รักษากรรมการทีม่คีณุภาพตามต้องการแต่ไม่ควรจ่ายเกนิสมควรโดยควรจดัค่าตอบแทนให้อยูใ่นลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะทรัพย์สินหรือรายได้ใกล้เคียงกันและมีลักษณะท่ี
เชื่อมโยงได้กับผลปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
 ๒. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรรายงานนโยบายค่าตอบแทนและจ�านวนเงินของค่าตอบแทน
ไว้ในรายงานประจ�าปีและงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ
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 ๙. ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการใช้จ่ายและค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการ ผูว่้าการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ กกท. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ๑๐. ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง
 ๑๑. ออกระเบียบว่าด้วยการเงิน และการบริหารเงินรายได้ของ กกท.
 ๑๒. ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุนและการ
จัดหาผลประโยชน์โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ๑๓. จ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
 ข้อบงัคบัหรอืระเบยีบตามวรรคหนึง่ถ้ามข้ีอความจ�ากดัอ�านาจของผูว่้าการในการท�านติกิรรม
ไว้ประการใดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ความในมาตรา ๒๒ 
ผู้ว่าการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 ๑. ตาย
 ๒. ลาออก
 ๓. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ๔. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามาตรา ๒๑
 ๕. คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง
 ๖. สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 ๑. ความรับผิดทางแพ่ง 
  ๑.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ในกรณีที่กรรมการของรัฐวิสาหกิจกระท�า
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายร่วมกับกรรมการ และอาจไล่
เบี้ยค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการ ได้ตามส่วน แต่หากการกระท�าละเมิดของกรรมการมิใช่กระท�าใน
การปฏิบัติหน้าที่ กรรมการต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว 
  ๑.๒ พระราชบัญญัตคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ให้อ�านาจ 
แก่หน่วยงานของรฐัในการเรยีกร้องให้กรรมการทีก่ระท�าละเมดิในกรณทีีจ่งใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่าง 
ร้ายแรงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อการที่ได้ท�าละเมิดลงไป 
 ๒. ความรับผิดทางวินัย 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่
มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ก�าหนดให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไป ด�ารงต�าแหน่งใน
คณะกรรมการใดให้ถอืว่าการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นการปฏบัิตริาชการ ซึง่หากกระท�า การอนัเป็นการฝ่าฝืน
วนิยัข้าราชการแล้ว ให้ถอืว่าเป็นการกระท�าผดิในวนิยัข้าราชการ จกัต้องได้รบั โทษทางวนิยัตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบของข้าราชการ
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ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ กกท. 
 กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรฐัวสิาหกจิแจ้งว่าคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่ วนัที ่๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ เหน็ชอบเรือ่งอตัราค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรฐัวสิาหกิจ ตามผลการประชมุคณะกรรม
การก�าากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง) ประธานกรรมการ กนร. เสนอ โดยให้ความเห็นชอบ การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อัตราค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/ คณะท�างานอื่น
 ๑. อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
  - กกท. เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อยู่ในกลุ่ม ๒ คือ รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง
  - ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท (คน/เดือน)
  - เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท (คน/ครั้ง)
 ๒. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ คณะ
กรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น
 ก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจด�าเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นที่แต่งต้ังโดย 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  ๒.๑ กรณีคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ ให้กรรมการได้รบัค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ีย
ประชุมดังนี้
   ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด ทั้งนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วน
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง และโดยที่ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้น�าของคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องเสริมสร้างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
รวมถึงมีภาระหน้าที่ใน
 การพิจารณาจัดเรื่องเข้าวาระการประชุม ให้มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บทบาทการก�ากับดูแลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทบาทการ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
 มคีวามชดัเจนและเข้าใจกนัเป็นอย่างด ีประกอบกบัตามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลท่ีดใีน
รฐัวสิาหกจิปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓.๖ เรือ่งความมปีระสทิธภิาพของคณะกรรมการและการจดัตัง้คณะอนกุรรมการ 
ก�าหนดว่า ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะอนุกรรมการใดๆ
 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒ 
เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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   ๒.๑.๒ เบี้ยประชุม ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยจ่ายเป็นราย
ครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 
 ๓. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น ที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
  ๓.๑ กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ : ให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตรา
เท่ากับเบี้ย ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับ
เบีย้ประชมุ คณะกรรมการชดุย่อย/คณะท�างานอืน่ รวมแล้วไม่เกนิ ๒ คณะ คณะละไม่เกนิ ๑ ครัง้ต่อเดอืน 
  ๓.๒ กรณีเป็นบุคคลภายนอก : ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
  ๓.๓ กรณีเป็นบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ 
   ๓.๓.๑. กรณคีณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนกุรรมการ/คณะท�างานอ่ืน
ทีม่ใิช่กรณตีามข้อ ๒ ให้ได้รบัเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ในอตัราครัง้ละไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะกรรมการ
ที่มาประชุม 
   ๓.๓.๒. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นท่ี
แต่งตั้งโดย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากถือ 
เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓.๔ ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับ
เบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ ๒๕ และ ๑๒.๕ ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง 
  ๓.๕ ส�าหรับบริษัทลูกและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่แล้วให้ถือปฏิบัติ
ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่แต่ละแห่งใช้อยู่ตามเดิม แต่ทั้งนี้ หากยังไม่มีหลักเกณฑ์ถือปฏิบัติหรือจะจัด
ตัง้ขึน้ ใหม่และมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิให้ก�าหนดอตัราไม่เกนิรฐัวสิาหกจิแม่ โดยให้ขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 อตัราค่าตอบแทนและเบ้ียประชมุข้างต้นเป็นอตัราขัน้สูงในการพจิารณาก�าหนดและปรบัปรงุ 
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/ 
คณะท�างานอื่น ซ่ึงรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่าย 
ขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
และภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพือ่มใิห้มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิขององค์กร ให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจก�ากับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การพัฒนาการ บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจดียิ่งขึ้น 
และให้สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้ความ 
เห็นชอบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยสรุปได้ดังนี้ 
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 อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ - กกท. เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
อยู่ในกลุ่มที่ ๒ คือรัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง 
 - ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท (ต่อคน/เดือน) 
 - เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท (ต่อคน/ครั้ง) 
ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุด 
ย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 ประธานกรรมการ และกรรมการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักในประเทศ และ 
ต่างประเทศตาม ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๔.๑. กรณีปฏิบัติงานในประเทศ 
  - มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักประเภท ก และประเภท ข เท่าที่
จ่ายจริง
  ๔.๒. กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ประเภท ข เบิกเหมาจ่าย ๓,๑๐๐ บาท 
  - ค่าเช่าที่พักโรงแรมในต่างประเทศเบิกได้ตามจ่ายจริง 
 ๕. โบนัสคณะกรรมการ กรรมการ กกท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัส ซึ่ง ข้อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ บัญญัติว่า “คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามข้อบังคับนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งอยู่ ในปีที่มีการประเมินเพื่อจัดสรรเงินโบนัสประจ�าปีนั้น 
 กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง หรอืทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ในระหว่างปีทีม่กีารประเมนิให้มสีทิธไิด้รบัเงนิ
โบนัสตามระเบียบที่ กกท. ก�าหนด 
 ข้อ ๑๑ “การจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ และพนักงานให้ กกท. ด�าเนินการ จัดสรรตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะ รัฐมนตรีและท่ี
กระทรวงการคลังก�าหนด” 
 ข้อ ๑๔ “คณะกรรมการ และพนักงาน ที่ได้รับเงินโบนัสตามระเบียบที่ กกท. ก�าหนดจะต้อง
เป็นผู้เสียภาษีเงินได้ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินค�านวณ และหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย” ระเบียบการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
 ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิโบนสั คณะกรรมการและพนกังานการกฬีาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ “เงินโบนัส” หมายความว่า เงินที่ กกท. จ่ายให้คณะกรรมการและพนักงานในอัตราที่ได้รับ
ตามผลการด�าเนินงานประจ�าปี ข้อ ๔ “คณะกรรมการต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในปีที่มี
การ ประเมิน ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งหรือที่ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปีที่มีการประเมินให้มีสิทธิได้
รบั เงนิโบนสัตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง ส�าหรบัประธานกรรมการให้ได้รบัเงนิโบนสัสูงกว่ากรรมการ 
อีกหนึ่งในสี่ของจ�านวนเงินโบนัสที่กรรมการได้รับ”
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หมวด ๔

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔.๑ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการ
 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรรบัรูถึ้งสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามท่ีกฎหมายก�าหนดและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสยีควรได้รบัการดแูลจากรฐัวสิาหกิจตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ
รัฐวสิาหกจิควรสนบัสนนุให้มกีารร่วมมอืระหว่างรัฐวสิาหกจิกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในการสร้างความมัน่คง 
สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตระหนัก
และให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรจะพจิารณาระบวุ่าผูใ้ดคอืกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ครบถ้วน
และก�าหนดล�าดบัความส�าคญัให้เป็นข้อพจิารณาโดยไม่ผดิพลาดหรอืท�าให้การด�าเนนิกจิการต้องล้มเหลว
หรือ ไม่ส�าเร็จในที่สุด
 ๒. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพฒันากลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการสร้าง
เสริมผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้ทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรก�าหนดนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างชดัเจน
และก�าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการด�าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น 
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
๕.๑ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
หลักการ
 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ครบถ้วน   
เพียงพอสม�่าเสมอ และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของรฐัวิสาหกิจได้รบัทราบข้อมลูสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั และด�าเนนิการตามพระราชบญัญติัข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของรัฐวิสาหกิจนั้น หมายความถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ อีกทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และคณะอนุกรรมการนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินงานและการเงินและ
การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว 
 คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิควรจดัให้มหีน่วยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานสือ่สารกบับคุคลภายนอก
เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นและภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรรายงานข้อมลูทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิทีแ่สดงให้เหน็ว่าผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสยีได้รบัการดแูลและค�านงึถงึเป็นอย่างด ีในการตดัสนิใจด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกิจด้วยเหตุผลว่าใน
สังคมปัจจุบันต้องการความโปร่งใส และความรับผิดชอบอย่างมากจากรัฐวิสาหกิจ  
 ๒. ด�าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม
กันโดยด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ๓. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรชี้แจงนโยบายท่ีส�าคัญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงในการด�าเนินงาน และการเงิน เช่น รายงานประจ�าปีที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 ๔. ข้อมูลสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจควรจัดท�าข้ึนอย่างรอบคอบ ชัดเจนกะทัดรัดใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่ายโดยเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ และมิให้ผู้ใช้
เกดิความสบัสนและเข้าใจผดิในข้อเทจ็จรงิ และให้ความส�าคญักบัเนือ้หามากกว่ารปูแบบและระบเุงือ่นไข
ที่ส�าคัญหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 ๕. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายซึ่งได้ก�าหนดไว้ เช่น 
รายงานประจ�าปี เป็นต้น
 ๖. รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และในกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ด้วย 

หมวด ๕
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 ๗. รัฐวิสาหกิจควรเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ด้านการเงิน โดยครบถ้วนเพียงพอ
ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้ สม�่าเสมอ ทันเวลา และทัดเทียมกัน
 ๘. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนาความรู้         
ความสามารถของผู้ท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก
 ๙. รัฐวิสาหกจิควรเปิดเผยเพิม่เตมิในรายงานประจ�าปีเกีย่วกบัความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและหรือคณะอนุกรรมการในปีที่ผ่านมา จ�านวนครั้งท่ีกรรมการและ/
หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี รวมทั้งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุด รูปแบบและลักษณะจ�านวนเงินของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ตลอดจนค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจด้วย

๕.๒ การรายงานทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงาน
หลักการ
 กฎหมายก�าหนดให้รฐัวสิาหกจิต้องจดัท�าและเกบ็รกัษาบญัชแีละจัดท�ารายงานเกีย่วกบัฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน รายงานทางการเงินจึงเป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องรายงานความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการดูแลกิจการ โดยการท�ารายงานประจ�าปีและงบการเงินส่งให้ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัด ดังนั้น การเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐานและ
ความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าของกจิการ/ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการและผู้สอบบญัชจีงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อระบบ
การรายงานทางการเงนิ รวมถึงรฐัวสิาหกจิต้องจัดให้มรีายงานการบรหิารในระดับและรูปแบบต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้รายงาน

แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
 ๑. กรรมการรัฐวิสาหกิจควรเสนอการประเมินสถานะและแนวโน้มการด�าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยสรุปในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจ�าปีของรัฐวิสาหกิจ
 ๒. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรท�ารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท�า
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี รายงานของคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจควรครอบคลุมเรื่องส�าคัญๆ ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
 ๓. ควรมีการจัดท�ารายงานทางการบริหารที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ตามที่คณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจต้องการนอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ
 ๔. ให้รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
ที่ถูกต้องในระบบ GFMSI-SOE ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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๕.๓ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
หลักการ
 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเป็นส่วนส�าคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายจัดการต้องถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการจัดให้มีระบบการควบคุมที่
ดีเพื่อพิทักษ์เงินลงทุนและทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท�างาน
 การตรวจสอบภายในเป็นงานที่ส�าคัญในโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแตกต่างจากงานตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส�าคัญในการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบรายการทีส่�าคญัอย่างสม�า่เสมอและให้ความมัน่ใจว่ารฐัวสิาหกิจมรีะบบทีม่ปีระสิทธผิลซึง่เสรมิ
ความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน

แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
 ในแต่ละปีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของรัฐวิสาหกิจ และควรรายงานให้เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นทราบว่าตนได้กระท�าการดังกล่าวแล้ว 
ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมถึงการควบคุมในทุกเรื่องรวมทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน 
และการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน (Compliance Control) การจดัการความเสีย่งและการให้ความส�าคญั
ต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย 

๕.๔ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
หลักการ
 รายงานประจ�าปีเป็นเอกสารการสือ่สารท่ีส�าคญัทีส่ดุของรฐัวสิาหกจิกบัเจ้าของกจิการ ผูถื้อหุ้น 
ลูกจ้าง ลูกค้า เจ้าหนี้ และสังคมในส่วนรวม ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานต่อเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นโดย
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและอย่างตรงไปตรงมาถึงความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และข้อมูลสารสนเทศ
อ่ืนบางเร่ืองท่ีเสนอตามมาตรฐานท่ีสูงและตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้นการรายงานอย่างโปร่งใส
และถูกต้องของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชีจึงเป็นกลไกที่ส�าคัญยิ่ง
 ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบ ๒ ด้าน ได้แก่ รายงานที่ส่งให้แก่เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก�าหนดและเรื่องอื่นๆ ตามความต้องการของกระทรวงการคลังและรายงานเป็นการภายในที่ส่ง
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการด�าเนินงานและอื่นๆ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย38



แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิควรจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่มี
องค์ประกอบ คณุสมบัต ิหน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบัิตขิองคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
 ๒. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิ์ที่จะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ พี่คณะกรรมการ
รัฐวสิาหกจิออกควบคูก่บังบการเงนิทีต่นได้ตรวจสอบแล้วและมสิีทธิท์ีจ่ะรายงานความผิดปกติในรายงาน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว
 ๓. ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชีควรเปิดเผยแยกกันใน 
งบการเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 ๔. ผู้สอบบัญชีควรยืนยัน “ความเป็นอิสระ” ของตนทุกปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
รัฐวิสาหกิจ และอธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในส�านักงานสอบบัญชีของตนเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี

๕.๕ การทบทวนรายงานทางการเงิน
หลักการ 
 ในกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินมีบุคคลหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง ตั้งแต่นักบัญชี ผู้จัดท�า
รวมไปถึงผู้ใช้งบการเงิน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเข้มงวดในการรักษา
มาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 การรกัษาความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงินให้เป็นไปโดยสม�า่เสมอตามมาตรฐานทีดี่และ
มีจุดตรวจสอบคุณภาพไว้ในระบบ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจ

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวสิาหกจิมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการทบทวนรายงานทางการเงนิ
 ๒. ควรก�าหนดจุดหมายและขอบเขตการ “ทบทวน” ให้ชดัเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ๓. ในปัจจบุนัมหีน่วยงานหลายแห่งทีก่�ากบัดแูลคณุภาพของกระบวนการรายงานทางการเงนิ 
ดังนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมาว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักส�าหรับงานดัง
กล่าว หรือควรรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานดังกล่าว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๔. หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงนิมหีน้าทีร่บัผิดชอบและ
มีอ�านาจตามหน้าที่เพื่อท�างานได้อย่างมีความเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
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๕.๖ การบริหารความเสีย่ง
หลักการ
 ในการด�าเนนิกจิการในองค์กรย่อมจะมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ได้เสมอซึง่ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
คณะกรรมการรฐัวิสาหกจิและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถทีจ่ะปกปอ้งไม่ให้เกดิความเสียหายได้ ซึ่ง
จะเป็นการช่วยองค์กรไม่ให้ตัดสินใจผิดพลาดในการประกอบธุรกิจหรือพบความเสียหายได้ ซ่ึงตัวอย่าง
ของความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้แก่ ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) ความเสีย่งในการปฏบัิตงิาน 
(Operation Risk) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risk) ดังนั้น 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง

แนวทางปฏิบัติทีด่ี
 ๑. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้หน่วยงานใน
องค์กรอย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
 ๒. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดตั้งข้ึนควรท�าการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
 ๓. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่จัดตั้งข้ึนควรจัดท�ารายงานประเมินผลความเส่ียง (Risk 
Management Report) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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จรรยาบรรณ
หลักการ
 ผู้บริหารมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์กร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นคณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐวิสาหกิจให้มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางขององค์กร 
ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการและควบคุมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท�าหน้าที่บริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใสอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงก็เป็นผู้ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร จึงสมควรที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมความคาดหวังของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
การบริหารงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารระดับสูง ย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายกลุ่มด้วยกันนับตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ประชาชน ผู้ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้  
คู่แข่ง ตลอดไปจนถึงสังคมส่วนรวม 
 แม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์กรแต่ถ้าพนักงานของ
องค์กรมไิด้ปฏบิตัติามแนวทางต่างๆ ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากผู้บรหิารอย่างจรงิจงั ในขณะเดียวกัน ถ้า
มเีจ้าของกจิการ/ผูถ้อืหุ้นบางรายซ่ึงอาจเรียกได้ว่ามสีถานะของความเป็นเจ้าของ เพราะถอืหุน้ในสัดส่วน
ที่สูงจนถึงระดับที่อาจแทรกแซงหรือครอบง�าการด�าเนินการของผู้บริหารได้ หรือไม่ให้การสนับสนุน          
ผู้บริหารในทางที่ถูกที่ควรแล้วความส�าเร็จก็คงไม่เกิดขึ้น
 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�าหนดจรรยาบรรณของผู้บริหารพนักงานและ
เจ้าของ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารพนักงานและเจ้าของ และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งเหมาะสมกับสังคมไทยว่าแนวทางปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอย่างไร โดยคณะกรรมการ
รัฐวสิาหกจิต้องจัดให้มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณซ่ึงเป็นองค์กรตนเองโดยเฉพาะอกีทัง้ผู้บรหิาร
กรรมการและพนกังานต้องปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ ๒๕๔๓ 
อย่างเคร่งครัด 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กกท.
 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามี 
หน้าทีใ่นการส่งเสริม สนบัสนนุ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกีย่วกบัการกฬีา ช่วยเหลอืและให้
ความร่วมมอืในการจดัและด�าเนนิกจิกรรมกฬีาตดิต่อร่วมมอืกบัองค์กรกีฬาหรอืสมาคมกีฬาทัง้ในและนอก
ประเทศบริหารงานโดยคณะกรรมการ กกท. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจในด้านความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบัติในการเข้ามาดูแลการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ จึงควรต้องด�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ การ
ก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับขององค์กร 
 ๒. กรรมการต้องบริหารงาน เพื่อผลประโยชน์ของรัฐองค์กรและพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

หมวด ๖
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 ๓. กรรมการต้องบรหิารงานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุรติ และความรับผิดชอบโดยไม่ฝักใฝ่การเมอืง 
และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
 ๔. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท�ากับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการ 
หรือในกิจการที่มีลักษณะหรือเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็น
กรรมการ หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกิจการหรือธรุกจิการค้าใด อนัมสีภาพอย่างดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรอื
ท�าธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 
 ๕. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ จากการท�างานไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม
โดยหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวั ต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพือ่ให้การบรหิารงานเป็น
ไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานได้ โดยผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
  (๑) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ
  (๒) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
  (๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรที่เป็นคู่แข่งขององค์กร
  (๔) ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาขององค์กร
 ๖. กรรมการต้องบรหิารงานด้วยความระมดัระวงั และไม่สร้างข้อผูกมดัทีอ่าจขัดแย้งกับหน้าที่
ของตนในภายหลัง 
 ๗. กรรมการต้องปฏิบตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อองค์กร 
 ๘. กรรมการต้องไม่กระท�าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ใน
รฐัวสิาหกจิ ในลกัษณะทีม่ผีลบัน่ทอนผลประโยชน์ของรฐัวสิาหกจิทีต่นเป็นกรรมการอยูห่รอืเอือ้ประโยชน์
ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 
 ๙.  กรรมการต้องมคีวามสามารถในศกัยภาพแห่งตนในความรูค้วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึการ
ด�าเนินงานของกิจการ และพร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนอย่างอิสระ 
 ๑๐. กรรมการต้องอุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจท่ีเป็นประโยชน์และจ�าเป็นให้กับองค์กร
อย่างเต็มที่

จรรยาบรรณของผู้บริหาร กกท.
 นอกจากผู้บริหาร กกท. จะพึงปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกับพนักงาน กกท. และ
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน แล้วยังต้องปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พึงยอมรับว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร 
 ๒. พึงพัฒนาและเสรมิสร้างพนกังานและผูช่้วยปฏบัิตงิานในองค์กร ให้มศีกัดิศ์รแีละศกัยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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 ๓. เป็นผูมี้วสิยัทศัน์และมนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ส่ีงเสรมิสนบัสนนุความเจรญิก้าวหน้าของผูใ้ต้บงัคับบญัชา 
 ๔. เป็นตัวอย่างท่ีดีในการบริหารงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และยุติธรรม 
 ๕. ด�ารงตนเป็นผูน้�าทีม่วีจิารณญาณทีถู่กต้อง รับฟังความคดิเหน็และปัญหาของผูใ้ต้บังคับบญัชา 
 ๖. พึงให้ความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๗. มุ่งปฏิบัติในส่ิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ และไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่
การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

จรรยาบรรณของพนักงาน กกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน
 ๑. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในทุกระดับ โดยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
เอื้ออาทรต่อกันอย่างจริงใจ 
 ๒. ไม่กระท�าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อัน
จะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
 ๓. รกัษาความสามคัค ีส่งเสรมิสนบัสนนุการให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกนั 
 ๔. เสนอข้อมูลที่จะช่วยให้งาน และองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
 ๕. พึงปฏบิตัต่ิอเพือ่นร่วมงานตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องด้วยความสภุาพ มนี�า้ใจ และมนษุย์สมัพนัธ์อนัดี

จรรยาบรรณต่อองค์กร
 ๑. ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. ยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายขององค์กร 
 ๓. ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับ ค�าสั่ง ระเบียบ และประกาศขององค์กร 
 ๔. สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้องค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ๕. รักษาเกียรติยศ ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีของตนและองค์กร 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 ๗. พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ ทันโลกอยู่เสมอเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับในสังคม 
 ๘. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานบุคคลภายนอก
 ๑. ให้บรกิารด้วยความสภุาพอ่อนน้อม รวดเรว็ ถกูต้อง ก่อให้เกดิความประทบัใจแก่ผู้มารบับรกิาร 
 ๒. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
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แนวปฏิบัติทีด่ีของคณะกรรมการ กกท.

 ๑. การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทุกฉบับ 
โดยเฉพาะคณุสมบัติทีจ่ะต้องเป็นผูไ้ม่มส่ีวนได้เสียหรือด�าเนนิธรุกิจทีแ่ข่งขันกับรฐัวสิาหกิจ และให้รบัรอง
ความครบถ้วน ถกูต้องของข้อมลูตามแบบฟอร์มประวตัผิูข้อรบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการรฐัวสิาหกิจทีส่�านกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนด
 ๒. ให้กรรมการรฐัวสิาหกจิถือปฏบัิตติามจรรยาบรรณของกรรมการรฐัวสิาหกจิ ตามทีก่ระทรวง
การคลงัเสนอ และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบให้ถอืเป็นแนวปฏบิตัแิล้วเมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๑ 
อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
  ๒.๑ กรรมการรฐัวสิาหกจิซึง่เป็นผูแ้ทนของหน่วยงานจะต้องปฏบิตัหิน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัขององค์กร ตลอดจนมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
  ๒.๒ การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่สตัย์ สจุริต อยูใ่นขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการรัฐวสิาหกิจ รวมทัง้จะต้องไม่ใช้ความลบั ทรพัย์สนิ 
หรอืเงนิทนุของรฐัวสิาหกจิไปในทางมชิอบ เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อืน่ รวมทัง้ต้องไม่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้น
  ๒.๓ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องกระท�าด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ ค�านงึถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิจากมตนิัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งการจดัซือ้จดัจ้าง
จะต้องกระท�าด้วยความโปร่งใส สุจริต เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใส ก็ให้คัดค้านหรือทักท้วง ไม่ควรเพิก
เฉย และให้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง
  ๒.๔ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มาจากบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่ ป.ป.ช. ก�าหนด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับการแต่งตั้งและพ้นจากต�าแหน่ง

แนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการทีด่ีของ กกท.

แนวทางปฏิบัติทีด่ีของผู้บริหาร กกท.

 ๑. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระบวนการด�าเนินงาน และหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และยึดถือประโยชน์ของ กกท. เป็นส�าคัญ
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ของตนแสวงหาต�าแหน่ง  
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ๔. บริหารทรัพย์สินของ กกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น�าไปใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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แนวทางปฏิบัติทีด่ีของพนักงานกกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน
 ๑. ด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
และยึดมั่นในคุณธรรม
 ๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย
 ๓. การตดัสนิใจด�าเนนิงาน ต้องท�าความเข้าใจและเคารพต่อวฒันธรรมขนบธรรมเนยีม ประเพณี
ของท้องถิ่นด้วย
 ๔. มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง ไม่ฝักใฝ่หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมในพรรคการเมอืง หรอืผู้มอี�านาจ
ทางการเมือง
 ๕. ยดึมัน่หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณของ กกท. เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ
 ๖. ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 ๗. ด�าเนินงานโดยความรับผิดชอบต่อ รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ๘. ด�าเนินงานโดยความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กกท.

 ๕. เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ�าเป็น ในการปฏิบัติงาน
 ๖. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ควรกระท�าพฤติกรรมที่อาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ทั้งต่อตนเอง กกท. และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 ๗. จัดให้มีกระบวนการสรรหา และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่โปร่งใส เป็นธรรม
 ๘. หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง เรี่ยไรใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 ๙. ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่กรณีจ�าเป็นและเป็นค�าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สูง
กว่า
 ๑๐. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์   
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 ๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม ยุติธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที ่
การงาน เสริมสร ้ างความสามัค คีระหว ่ าง ผู ้ ร ่ วมงาน ช ่ วย เหลือและเ ก้ือ กูล กันและกัน 
ในทางที่ชอบ
 ๑๒. ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ กกท. ไปท�างานอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ๑๓. ยึดถือแนวทางในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กกท. เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที ่
โดยเคร่งครัด รวมถึงงดเว้นการกระท�าใด ๆ อันอาจส่อไปในทางที่เป็นผลประโยชน์ขัดกันกับหน่วยงาน
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แนวทางปฏิบัติทีด่ีเกีย่วกับรายการทางบัญชีและการเงิน

 แนวทางการพฒันา กกท. ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการด้านการเงนิทีม่คีวามโปร่งใส และ 
ใช้จ่ายคุม้ค่า มุง่เน้นให้ผูป้ฏบัิติงานทกุคนด�าเนนิการด้านงบประมาณและการเงินทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้โดยด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มกีารควบคมุภายในทีร่ดักุม มกีารป้องกัน
ความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการบริหารค่าใช้จ่าย  เพื่อร่วมกันสร้างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
ในการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน ดังนี้
 ๑. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ ได้แก่
  ๑.๑ การบันทกึรายการทางบัญชขีอง กกท. จะต้องถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสามารถตรวจสอบได้
  ๑.๒ ผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ การจดัท�า และการประเมนิรายงานทางการบญัชี 
และการเงนิ สามารถจดัท�าบนัทกึและรายการทางการเงนิ ทกุประเภทของ กกท. ลงในระบบบัญชีของ กกท. 
โดยมรีายละเอยีดทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืได  ้ทนัเวลา มรีปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน ส�าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นี้ เป น็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
  ๑.๓ บุคลากรทุกระดับ ต้องด�าเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนดต่างๆ ของ กกท. รวมทั้งมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการลงรายการ
ทางบัญชีและการเงินที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอและทันเวลา 
 ๒. รายการทางการบัญชีและการเงิน ได้แก่
  ๒.๑ บุคลากรทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ จัดเตรียมและ/หรือ
ให้ข้อมูลรายการบัญชีและการเงิน และต้องไม่กระท�าการบิดเบือนข้อมูล พร้อมท้ังรายการเท็จไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลรายการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทางด้านปฏิบัติการ
  ๒.๒ บุคลากรทกุระดบั ควรตระหนกัว่า ความถกูต้องของรายงานทางการบญัชแีละ
การเงนิ เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน กกท. ทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
 ๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่
  ๓.๑ บุคลากรทกุระดบั จะต้องปฏบัิตติามข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด 
ของ กกท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท�าบัญชีและบันทึกทางการเงินของ กกท. เป็นไป
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  ๓.๒ บุคลากรทกุระดบั จะต้องยดึหลกัความซ่ือสัตย์ ปราศจากอคติ และมคีวามซือ่ตรง 
ในการจดัเกบ็บนัทกึข้อมลู โดยความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถงึการไม่ยุง่เกีย่วกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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แนวทางปฏิบัติทีด่ีเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เสริมสร้างให้บุคลากรทุกคนเป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของ กกท. มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 
มคีวามก้าวหน้า มคีวามสขุในการท�างาน โดยค�านงึถึงสิง่แวดล้อมและสขุอนามยั เพือ่ให้บคุลากรสามารถ
ใช้ศกัยภาพทีม่อียูส่ร้างความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมายในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ของตนเองและหน่วยงาน 
ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเท เต็มก�าลังความสามารถ มีการเรียนรู้และ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงาน มีกระบวนการและระบบงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ประหยัด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและสร้างความพึงพอใจต่อผู ้รับบริการ  
โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
 ๑. เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก�าลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมความก้าวหน้า 
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน และมีสมรรถนะความสามารถตามที่ก�าหนดในทุกโอกาส ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนที่เป็นธรรม จัดสวัสดิการให้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม และมีความสุขในการท�างาน
 ๒. เพิม่คณุค่าของบคุลากรให้เป็นคนเก่ง เป็นมอือาชพี โดยให้ได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ให้โอกาสในการใช้ศักยภาพสร้างสรรค์ความส�าเร็จ สนับสนุนการท�างานเป็นทีม 
และมีความสามัคคี
 ๓. เสริมสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของ กกท. ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อหน่วยงาน 
กิจกรรมของสังคม และประเทศชาติ
 ๔. มุ่งเน้นการใช้ระบบบริหารและระบบพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ของหน่วยงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติทีด่ีเกีย่วกับการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน

 กกท. ได้ก�าหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของ   
การด�าเนินงาน มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. คณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในท�าหน้าทีใ่นการจัดท�านโยบาย วางระบบและประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ   ทัง้ทีเ่กดิจากปัจจยัภายใน
และปัจจัยภายนอก รวมทัง้ได้จดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่งและคูม่อืการควบคมุภายใน โดยมแีนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
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การบริหารความเสีย่ง
 ๑.ให ้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอย ่างเป ็นระบบ ตามแนวทาง COSO – ERM  
และแนวทางอื่น ๆ ที่ก�าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง กกท.
 ๒. ด�าเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กกท. และของสายงาน
 ๓. ติดตาม ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุแท้จริง รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
 ๔.ให ้มีการเผยแพร ่ความรู ้  สร ้างความเข ้าใจ และปลูกฝ ังจิตส�านึกให ้ผู ้ปฏิบัติงาน 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
 ๑. ฝ่ายบริหารก�าหนดนโยบาย และก�ากับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี
 ๒. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานสากล และแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินก�าหนด โดยถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง กกท.
 ๓. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านึก
ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน
 ๔. มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี ในทุกหน้าที่ ทุกระดับ อย่างเหมาะสม
 ๕. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี เพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันเวลา
 ๖. มีการติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
อย่างสม�่าเสมอ

แนวทางปฏิบัติทีด่ีเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และกลไกทีดี่ในการบรหิารจดัการของ 
กกท. ให้เกดิความรวดเรว็ ชดัเจน และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของ 
กกท. เพื่อขจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอันที่จะเป็นการป้องกัน การด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest ) ต่อ  กกท. และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบการ
ก�ากับดูแลที่ดีของ กกท. จึงได้ก�าหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
กกท. ได้ถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้
 ๑. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ๑.๑ การเปิดเผยข้อมูล
   ๑.๑.๑ พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น แก่ลกูคา้หรอืคูค่า้ 
ด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาสลูกค้าหรือคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
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   ๑.๑.๒ พนักงานควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ลูกค้า
หรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�า เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
  ๑.๒ การเก็บรักษาความลับ
   ๑.๒.๑ พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่น�าความลับของ กกท.  
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
   ๑.๒.๒ พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ กกท. เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
  ๑.๓ การท�างาน/การบริการในลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับ 
ผู้อื่นท�าให้ กกท. เสียประโยชน์หรือเสียหาย

   ๑.๓.๑ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาของ กกท. อันเป็น
เหตุให้ กกท. ได้รับความเสียหาย
   ๑.๓.๒ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่แข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของ 
กกท.อันเป็นเหตุให้ กกท. เสียหาย
   ๑.๓.๓ พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระท�าการ หรือผู้ร่วมงาน
ในกิจการที่เป็นของคู่สัญญากับ  กกท. อันเป็นเหตุให้  กกท. เสียประโยชน์หรือเสียหาย
   ๑.๓.๔ พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระท�าการ หรือผู้ร่วม
งานในกิจการกับฝ่ายใดที่เป็นคู่แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นคู่สัญญากับ กกท. อันเป็นเหตุให้ กกท. 
เสียประโยชน์หรือเสียหาย
   ๑.๓.๕ พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้า ในเชิง
ธุรกิจด้วยความเสมอภาคไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
ลูกค้าหรือคู่ค้า
   ๑.๓.๖ พนักงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น รวมทั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงรายละเอียดของรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้รายงานมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกเรื่อง
   ๑.๓.๗ พนักงานซึ่งมีฐานะเป็นพี่น้อง บิดา มารดา บุตร สามี ภริยาไม่
ควรอยู่ในหน่วยงานระดับงานหรือเทียบเท่างานด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
   ๑.๓.๘ พนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงจะได้รับผลประโยชน์
กับรายการทีข่อรบัการอนมุตัหิรอืสนบัสนนุของ กกท. ตอ้งแจง้ใหก้กท.ทราบถงึความสมัพนัธ ์ หรอืการเกีย่ว
โยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่ใชอ้�านาจอนมุตัใินธรุกรรมนัน้ๆ
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๒ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คู่มือคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

๔. หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ปี ๒๕๕๒

๕. แผนยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)

๖. บันทึกข้อความฝ่ายการคลัง กกท. ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน 

๗. บนัทกึข้อความฝ่ายทรัพยากรบคุคล กกท. ลงวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร่ืองแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

๘. คู่มือจรรยาบรรณของ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

 ๒. วิธีการปฏิบัติการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ๒.๑ การอนุมัติรายการใดๆ ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยค�านึงผล
ประโยชน์สงูสดุของ กกท. รวมทัง้ต้องปฏบัิตติามกฎ ข้อบังคับ ระเบยีบ ค�าสัง่ และหลกัเกณฑ์ ฯลฯ  กกท. 
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
  ๒.๒ ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานคนหนึง่คนใดมส่ีวนได้ส่วนเสียหรอือาจ 
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องที่ก�าลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ ต้องไม่เข้า
ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
 ๓. การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ๓.๑ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไป
ตามปกติประเพณีนิยมหรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ๓.๒ การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่
มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาต ิจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
  ๓.๓ การให้ของขวญัทีม่รีาคาหรอืมลูค่าเกนิกว่าทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
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คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ กกท.

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ด�านกฎหมายของ กกท.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในรัฐว�สาหกิจ

คณะอนุกรรมการพ�จารณา
ผลตอบแทน (ผู�ว�าการ กกท.)

คณะกรรมการสรรหา
ผู�ว�าการ กกท.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบของ กกท.

คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทาง
และว�ธีการหารายได� กกท.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� กกท.

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การเสนอเร�่องต�อคณะกรรมการ กกท.

โครงสร�าง คณะกรรมการ 
โดยการบร�หารของคณะกรรมการ กกท.

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู�ว�าการ กกท.



ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
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ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะท�างานฯ  
พิจารณา

คณะอนกุรรมการ ฯ 
พิจารณา

ขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีอง กกท.

ข้อมูลสนับสนุน

๑. ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา

๒. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ 
ครม. ที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

๓. แผนยุทธศาสตร์ของ กกท.

๔. เกณฑ์การประเมินผล 
การด�าเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ

รายงานแผนยุทธศาสตร์ฯ  
และแผนการปฏิบัติงานฯ 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนการปฏิบัติงานฯ  
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(คณะท�างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา)

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนการปฏิบัติงานฯ   
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (เลขานุการฯ)  

(เผยแพร่ให้กับผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานตามแผนฯ)

ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานฯ  
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (เลขานุการฯ) 

(จัดท�าบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบรายงานผลเป็นรายไตรมาส)

รวบรวมและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส / ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
(คณะท�างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา)

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะท�างานฯ  
พิจารณา

คณะอนกุรรมการ ฯ 
พิจารณา

รำยงำนคณะกรรมกำร	กกท.	
เพื่อทรำบ

ทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข		
แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนการปฏิบัติงานฯ  

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานตามแผน)

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
เป็นรายไตรมาส / ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ......
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๑. การจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่และการแสดง 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ในการประชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒. ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง 
ความรับผดิชอบต่อสังคม ในการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๘

๔. ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการประชมุ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕. ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กกท. พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมของ 
กกท.  ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

บันทึกการจัดท�าหรือแก้ไข 
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการทีด่ีของ กกท.
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ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
โทร : ๐-๒๑๘๖-๗๑๑๑  โทรสาร : ๐-๒๑๘๖-๗๕๑๔
www.sat.or.th

การกีฬาแหงประเทศไทย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ของการกีฬาแหงประเทศไทย


