
 

                        คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง กระบวนการจัดท าบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

(Directors’ Pool: DP) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                        คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ลงช่ือ วันที่ 

ผู้จัดท า 
 

นางสาว นุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายปัญญ์สุธา  รายา 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 

กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
๓.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.       ผังกระบวนการท างาน 
๕.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๗.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : คู่มือกระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool: DP) ฉบับนี้ 
เป็นการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ได้รวบรวมจัดเก็บเป็นการจัดการองค์ความรู้ของ สคร.  
 
๑. วัตถุประสงค ์ 
    ๑.๑ เพ่ือจัดท ากระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ให้เป็น KM ขององค์กร 
    ๑.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัญขีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) 
 
๒. ขอบเขต 
    พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้ในการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในส่วนของกรรมการอ่ืนที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้แทน 
กระทรวงการคลัง ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ก าหนดให้มีผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ 
กรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น (Directors’ Pool: DP) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอ่ืน 
ของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี 
ก าหนด  
 
๓. ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดท า 
    ๓.๑ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าทีก่องกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
    ๓.๒ ผู้จัดท า : นางสาว นุชนาฏ  ต๊ะวิชัย   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ  
 
 
 
 
 
 



 

                        คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๔. ผังกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

(Directors’ Pool: DP) 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง : 
- พ.ร.บ. คณุสมบตัมิาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 
2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
- หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดท าบญัชี

รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2551 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 

สว่นที ่1 คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 
 ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 แตง่ตัง้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

สว่นที ่2 การจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 

 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัสรรบคุคลเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ 

 ก าหนดการเปิดรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ 

 การรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 การกลัน่กรองรายชือ่ผูส้มคัรเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัช ี
รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 การพจิารณารายชือ่ผูส้มคัรเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ 

คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลกัการตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอรา่ง
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ โดยแบง่
ออกเป็น  4  สว่น ดงันี ้

สว่นที ่3 การประกาศบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 

คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ พจิารณาคดัสรรบคุคล 
ทีม่คีณุสมบตัติาม พ.ร.บ. คณุสมบตัมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดแ้ลว้ 
ใหด้ าเนนิการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิเพือ่ผูม้อี านาจแตง่ตัง้ 
ตามกฎหมาย พจิารณาคดัสรรบคุคลจากบญัชรีายชือ่เพือ่ด าเนนิการแตง่ตัง้ 
ตามขัน้ตอนกฎหมายตอ่ไป 

 

สว่นที ่4 การปรับปรงุบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ   
 

คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ พจิารณาทบทวน ปรับปรงุ

และเพิม่เตมิบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

การด าเนนิการของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) 

การด าเนนิการของ สคร. ในสว่นที ่1: 
สคร. ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ดงันี ้
- คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
- คณะอนุกรรมการกลัน่กรองรายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ  
อ ำนำจหนำ้ที ่ 
 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัสรรบคุคลเพือ่ขึน้บญัชี

รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 ก าหนดการเปิดรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชี

รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
    สคร. โดยกองกลั่นกรองกรรมการรัฐวสิาหกจิ ด าเนนิการในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท าบัญชรีายชือ่ฯ 
 

การด าเนนิการของ สคร. ในสว่นที ่2: 
 การไดม้าซึง่บคุคลในบญัชรีายชือ่ฯ มชีอ่งทางดงันี ้       

1. ประกาศรับสมคัรเป็นการทัว่ไปตามสือ่ตา่งๆ  
   2. แจง้ไปยังบคุคลหรอืหน่วยงานเพือ่เสนอรายชือ่บคุคลเขา้รับ
การคดัสรร 
   3. คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่ฯ เสนอชือ่บคุคลเขา้รับ 
การคดัสรร 
 ผูส้มคัรยืน่ใบสมคัรเฉพาะทางระบบ Online เทา่นัน้ทีเ่ว็บไซต ์

www.sepo.go.th 
 เจา้หนา้ที ่สคร. ตรวจสอบขอ้มลูการสมคัรในเบือ้งตน้ 
รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่ฯ ตอ่ไป 

การด าเนนิการของ สคร. ในสว่นที ่3: 
ด าเนนิการภายหลงัการปิดรับสมคัรและการประกาศบญัชรีายชือ่ :  
 สคร. รวบรวมใบสมคัรพรอ้มประวตั ิตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองรายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
พจิารณากลัน่กรองรายชือ่ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัสรรฯ เพือ่เสนอ
คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่ฯ ตอ่ไป 

 คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายชือ่ฯ พจิารณาคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชี

รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ  
 พจิารณาคดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัติาม พ.ร.บ. คณุสมบตัิ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิฯ ไดแ้ลว้ 

ใหด้ าเนนิการจัดท าบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิเพือ่ผูม้อี านาจ
แตง่ตัง้ตามกฎหมาย โดย สคร. จัดท ารา่งประกาศบญัชรีายชือ่ฯ 
และเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัลงนาม 
 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัลงนามในประกาศบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ และเผยแพรใ่หท้ราบโดยทัว่ไป 
            
 

การด าเนนิการของ สคร. ในสว่นที ่4: 
 คณะกรรมการพจิารณาทบทวน ปรับปรงุและเพิม่เตมิบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

 สคร. ตรวจสอบรายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิในบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

 จัดท าประกาศกระทรวงการคลงัการพน้จากบญัชรีายชือ่ 
 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัลงนามในประกาศพน้จากบญัช ี
รายชือ่ฯ 

http://www.sepo.go.th/


 

                        คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัต ิ ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
๑. คณะกรรมการจัดท าบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

พิจารณาเห็นชอบก าหนดการเปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อ 
เข้ารับการคัดสรรขึ้นบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
การปฏิบัติ ดังน้ี 
๑. สคร. ด าเนินการในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการจดัท า
บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ จัดประชุมคณะกรรมการจดัท าบญัชี
รายชื่อฯ ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้จัดประชุม 
๒. คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายช่ือฯ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ ์
และแนวทางในการรับสมัครบุคคลเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อ ก าหนด 
วันประกาศรับสมคัร วิธีการ และเง่ือนไขการรับสมัคร  

ประชุม
คณะกรรมการ

จัดท าบัญชี
รายชื่อฯ 

ตามกรอบ
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
(ทุกเดือน) 

ประกาศ 
การรับสมัคร
กรรมการ

รัฐวิสาหกิจ/
แนวทาง วิธีการ 

เงื่อนไข  
การรับสมัคร 

สบล. 
ส่วนก ากับ
หลักทรัพย ์
ด าเนินการ 
ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ

จัดท าบัญชี
รายชื่อฯ 

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

ประมาณ 
๓ เดือน 

รับสมคัร
กรรมการ 

 

๓. การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
๓.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรายชื่อกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง 
คุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อฯ ต่อไป 
๓.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองและน าเสนอ 
รายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดท าบัญชีรายช่ือฯ โดยฝ่ายเลขานุการ 
ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการและน ารายช่ือผู้สมัครให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเป็นรอบๆ  

 รายชื่อผู้สมัคร 
ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง 

 

๔. การพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 
๔.๑ คณะกรรมการจดัท าบัญชีรายชื่อฯ พิจารณาคดัสรรรายชื่อผูส้มัคร 
เพื่อข้ึนบญัชีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๔.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ น ารายชื่อที่ผ่านการพิจารณาต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ ประจ าปี ....  
๔.๓ คณะกรรมการจดัท าบัญชีรายชื่อฯ พิจารณาการคงสภาพและพ้น
สภาพการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 

 บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

 

 
 



 

                        คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Directors’ Pool: DP) 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  1 ฉบับท่ี 1 
     

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     ๖.๑ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๖.๒ หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
    ๗.๑ จัดเก็บในเว็บไซต์ สคร. www.Sepo.go.th และเว็บไซต์ Intranet สคร. 
    ๗.๒ ข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มที่ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 
 
 
 


