
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การจัดสรรก าไรสุทธิ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

สารบัญ 
 

ตอนที่       หัวข้อ 
๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมายมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
  

แก้ไขครั้งที่ วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 
1.  วัตถุประสงค์  

 เป็นแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามหลักประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  
2.  ขอบเขต  
  ก าไรสุทธิ เฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจเ พ่ือจัดสรรโบนัสกรรมการและพนักงานและเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
  

3.  ผูร้ับผิดชอบ 
       นางสาวกุลรภัส บุญพิลา  ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
  
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

สัญลักษณ์  
 
 

     

ความหมาย เริ่มต้น/สิ้นสุด การปฏิบัติงาน 
การตัดสินใจ/

อนุมัติ 

เชื่อมต่อ
กระบวนการ
ความรู้อื่นๆ 

เอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

ทิศทางการไหล 

 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
1. 
 

  
 
 

รัฐวิสาหกิจ 
 
 

 
2. 

  
 
 

ผู้บังคับบัญชา 
 
 

 

 
3. 
 

  
 
 

AO 
 
 
 

 
4. 

  
 
 

AO 
 
 

 

 
5. 

  
 
 

 
AO 

 
 

รัฐวิสาหกิจ 
ขอจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

 

สคร. พิจารณาค านวณก าไรสุทธิ 
เพ่ือจัดสรรโบนัสกรรมการและพนักงาน 

และน าส่งรายได้แผ่นดิน 

- งบการเงินที่ สตง. รับรอง 
- ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
- กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. 

สคร. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

สคร. แจ้งผล 
ให้รัฐวิสาหกิจทราบ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
รัฐวิสาหกิจจัดท าหนังสือแจ้ง สคร.  
เพ่ือขอจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

 
เพ่ือจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีให้เป็นโบนัส
กรรมการและพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 

2. สคร. พิจารณาเรื่องที่รัฐวิสาหกิจเสนอ  
มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 

สคร. 

3. 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ สตง. รับรองแล้ว 
2. เอกสารประมาณการรายรับปีถดัไปของ
รัฐวิสาหกิจ อัตราการน าส่งรายได้แผ่นดินและ
ประมาณการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
3. ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (รัฐวิสาหกิจเซ็นรับรอง) 
ประกอบด้วย  
ตารางค านวณโบนัสกรรมการ /ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ /ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการและวันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /จ านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
และไม่เข้าร่วมประชุม /ส าเนาใบเซ็นชื่อ 
/เงินเดือนพนักงานถั่วเฉลี่ย /งบกระแส  เงินสด  
4. รายงานการประชุม PAC  
ครั้งที่พิจารณาเห็นชอบผลประเมิน 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
5. คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ (ภายหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน
เรียบร้อยแล้ว) 
 

 

เอกสารประกอบการ
พิจารณาถูกต้องและ
ครบถ้วน 

AO 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4. 
 

ค านวณก าไรสุทธิเพื่อจัดสรรโบนัสกรรมการและ
พนักงาน และเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบและเห็นชอบ
ตามผลการประชุมคณะกรรมการก ากับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 

 

ค านวณหาจ านวนโบนัส
และเงินน าส่งรายได้

แผ่นดิน 
AO 

5. 
 

จัดท าหนังสือน าเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ 

 

ขอความเห็นชอบจัดสรร
ก าไรสุทธิและจ่ายโบนัส
ให้กรรมการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
น าส่งรายได้แผ่นดิน 

AO 

6. แจ้งรัฐวิสาหกิจจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
รัฐวิสาหกิจสามารถ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี AO 

 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  
  6.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
  6.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุมคณะกรรมการก ากับ
นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556  

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี E-Filing AO ไม่มีก าหนด 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
    ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศนูย์ ติดตามความคืบหน้าของเรื่องการจัดสรรก าไรสุทธิ 

 


