
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : กระบวนการจัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการ  

    รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool : DP) 
 



 

                คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก : ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) ส่วนก ากับหลักทรัพย์  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool : DP)  
 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
๓.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.       ผังกระบวนการท้างาน 
๕.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๗.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
๘.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
 ค้าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด้าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน 
สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 
๑. วัตถุประสงค ์ 
    ๑.๑ เพ่ือบันทึกกระบวนการจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ให้เป็น KM ขององค์กร 
    ๑.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท้าบัญขีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) 
 
๒. ขอบเขต 
    ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก้าหนดให้ในการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใช่กรรมการโดยต้าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใดให้มีผู้มีอ้านาจพิจารณาแต่งตั้ง 
จากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท้าขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนกรรมการอ่ืน 
ของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยการจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี 
ก้าหนด  
 
๓. ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดท า 
    ๓.๑ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนก้ากับหลักทรัพย์  
    ๓.๒ ผู้จัดท้า : นางสาว นุชนาฏ  ต๊ะวิชัย   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช้านาญการ  
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๔. ผังกระบวนการท างาน 
กระบวนการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 ก้าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
 ก้าหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

๒. คณะกรรมการจดัท าบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ

 
 
การได้มาซ่ึงบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจม ี๓ วิธ ีดังนี้ 
 ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปตามสื่อตา่งๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานเพือ่เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรร 
 คณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายชื่อฯ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรร 
๒. ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.sepo.go.th 
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูลการสมัครในเบื้องต้น 

 

๓. การรบัสมัครบุคคลเขา้รับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณากลั่นกรอง 
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายชื่อฯ ต่อไป 

๔. การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการคัดสรรเพื่อขึ้นบญัช ี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
 
คณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาคัดสรร 
เพื่อขึ้นบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 
 

๕. การพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ารบัการคัดสรรเพื่อขึ้นบญัชี 
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับ
กรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ ได้แลว้ 
ให้ด้าเนินการจัดทา้บัญชีรายชือ่กรรมการรฐัวิสาหกจิเพือ่ผู้มอี้านาจแต่งตั้งตามกฎหมาย 
พิจารณาคัดสรรบุคคลจากบัญชรีายชื่อเพื่อด้าเนนิการแต่งตั้งตามขัน้ตอนตอ่ไป 
                .................................................................................................. 
การปฏิบัต ิ: สคร. จัดท้าร่างประกาศบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
               เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนาม 

๖. การประกาศบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

การปรับปรุงบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
และเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
อย่างน้อยปีละครั้ง  

สคร. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

จัดท้าประกาศกระทรวงการคลัง 
การพ้นจากบัญชีรายชื่อ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ลงนามในประกาศ 
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๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
ล้าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัต ิ ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
๑. คณะกรรมการจัดท้าบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

พิจารณาเห็นชอบก้าหนดการเปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อ 
เข้ารับการคัดสรรขึ้นบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. สคร. ด้าเนินการในฐานะส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการจดัท้า
บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ จัดประชุมคณะกรรมการจดัท้าบญัชี
รายชื่อฯ ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่ก้าหนดให้จัดประชุม 
๒. คณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายช่ือฯ พิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ ์
และแนวทางในการรับสมัครบุคคลเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อ ก้าหนด 
วันประกาศรับสมคัร วิธีการ และเง่ือนไขการรับสมัคร  

ประชุม
คณะกรรมการ

จัดท้าบัญชี
รายชื่อฯ 

ตามกรอบ
ระยะเวลา 
ที่ก้าหนด 
(ทุกเดือน) 

ประกาศ 
การรับสมัคร
กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ/
แนวทาง วิธีการ 

เงื่อนไข  
การรับสมัคร 

สบล. 
ส่วนก้ากับ
หลักทรัพย ์
ด้าเนินการ 
ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ

จัดท้าบัญชี
รายชื่อฯ 

๒. การรับสมัคร 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ 
๒.๒ การรับสมัครผ่านระบบ On Line โดยการกรอกใบสมัคร 
เสนอคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัครทางระบบการรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดสรรเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
(Director Pool System) ตามวันและเวลาที่ก้าหนด 
๒.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ คัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้น 
ข้อมูลจากระบบรับสมัคร เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  

ประมาณ 
๓ เดือน 

รับสมคัร
กรรมการ 

 

๓. การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
๓.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง 
คุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อน้าเสนอคณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายชื่อฯ ต่อไป 
๓.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองและน้าเสนอ 
รายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดท้าบัญชีรายช่ือฯ โดยฝ่ายเลขานุการ 
ด้าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการและน้ารายช่ือผู้สมัครให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเป็นรอบๆ  

 รายชื่อผู้สมัคร 
ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง 

 

๔. การพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 
๔.๑ คณะกรรมการจดัท้าบัญชีรายชื่อฯ พิจารณาคดัสรรรายชื่อผูส้มัคร 
เพื่อข้ึนบัญชีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๔.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ น้ารายชื่อที่ผ่านการพิจารณาต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ ประจ้าปี ....  
๔.๓ คณะกรรมการจดัท้าบัญชีรายชื่อฯ พิจารณาการคงสภาพและพ้น
สภาพการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 

 บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
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  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 ๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๖.๑ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๖.๒ หลักเกณฑ์การจัดท้าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
    ๗.๑ จัดเก็บในเว็บไซต์ สคร. www.Sepo.go.th และเว็บไซต์ Intranet สคร. 
    ๗.๒ ข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มที่ส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 
 
 
 


