
 

                คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ส านัก : กองกลัน่กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี 1 
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ลงช่ือ วันที่ 

ผู้จัดท า 
 

นางสาว นุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจช้านาญการ 
กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวสิาหกจิ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายปัญญส์ุธา  รายา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจช้านาญการพิเศษ 

กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวสิาหกจิ 

 

 

ผู้อนุมัติ 
 
 

นายพลจักร  นิ่มวัฒนา 
ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ้านวยการ 
กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
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สารบัญ 
 

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

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 ค้าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด้าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน 
สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
๑. วัตถุประสงค ์ 
     ๑.๑ เพ่ือจัดท้าขั้นตอน/กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
     ๑.๒ รวบรวมขั้นตอน/กระบวนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดเก็บเป็บการจัดการองค์ความรู้ (KM) สคร. 
 
๒. ขอบเขต  
    การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
๓. ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดท า 
    ๓.๑ ผู้รับผิดชอบภารกิจการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ......................บุคลากร กกก.                   
    ๓.๒ นางสาวนุชนาฏ ต๊ะวิชัย  
          นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช้านาญการ......................... ...................ผู้จัดท้า 
 
๔. ผังกระบวนการท างาน 
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กระบวนการแตง่ตัง้กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

พ.ร.บ. คณุสมบตัมิาตรฐานส าหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ  
พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากบัดแูล 

และบรหิารรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 
 
 กฎหมายของรัฐวสิาหกจิ 
 กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ 
 มตคิณะรัฐมนตร ีวา่ดว้ยเรือ่งแนวทาง 
การแตง่ตัง้กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

 ระเบยีบ คนร. 
 

 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สาระส าคัญ ขัน้ตอนการแตง่ตัง้กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกับการแตง่ตัง้ 

กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
(คนร.) 

 คณะกรรมการกลัน่กรองกรรมการ
รัฐวสิาหกจิ 

 

องคป์ระกอบคณะกรรมการตาม 
กฎหมายจัดตัง้ 

 กรรมการจากภาคธรุกจิ 
 กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

 กรรมการผูแ้ทนกระทรวงเจา้สงักดั 
 กรรมการจากบญัชรีายชือ่กรรมการ

รัฐวสิาหกจิ (Directors’ Pool: DP) 

 
Skill Matrix 

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
ใหน้ า Skill Matrix หรอืทักษะ ความรู ้
ความเชีย่วชาญ สมรรถนะหลักร่วมพจิารณา 

 

8 

ก าหนด Skill Matrix 
ผูบ้รหิารสงูสดุของรัฐวสิาหกจิและ สคร. 

รว่มกนัก าหนด Skill Matrix 

รัฐวสิาหกจิ 
เสนอรายชือ่ไมน่อ้ยกวา่ 2 เทา่ 

ของต าแหนง่ทีจ่ะแตง่ตัง้ 

 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
พจิารณาคดัเลอืก 

ประธาน คนร. 
เห็นชอบ 

กระทรวงเจา้สงักดั 

1 

2 

3 

6 7 

กระทรวงเจา้สงักดั หรอื รัฐวสิาหกจิ 
เสนอแตง่ตัง้ตามกฎหมายจัดตัง้รัฐวสิาหกจิก าหนด 

คณะกรรมการ
รัฐวสิาหกจิ 

ทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ 

คณะรัฐมนตร ี รัฐมนตร ี

5 4 
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๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
      
ล้าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัต ิ ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
๑. การก าหนด  Skill Matrix  

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก้าหนด Skill Matrix ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 

ทุก
ปีงบประมาณ 

Skill Matrix 
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

 

ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ 

(CEO) 
และ 
สคร. 

 
๒.  การสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคล 

ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณารายชื่อบุคคลจากการสรรหาหรือการเสนอรายชื่อจากกระทรวง 
เจ้าสังกัดในจ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจ้านวนต้าแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ 
โดยเสนอมาที่ สคร. เพื่อน้าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพิจารณา 
 

เมื่อ 
ต้าแหน่ง 
กรรมการ 
ว่างลง 

สรรหาบุคคล
เพื่อเสนอ 
แต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ 

๓. - ๔. การพิจารณาคัดเลือก 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาคดัเลือกบุคคล
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวสิาหกิจและน้าเสนอประธาน คนร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมื่อ 
ต้าแหน่ง 
กรรมการ 
ว่างลง 

สรรหาบุคคล
เพื่อเสนอ 
แต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ 

 

สคร. 

๕. - ๗. รัฐวิสาหกิจเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเพื่อด้าเนินการ 
เสนอประธาน คนร. ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ 
ตามระเบียบ คนร. พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เมื่อประธาน 
คนร. เห็นชอบ 

รายชื่อบุคคล 
ที่จะเสนอแต่งตั้ง 

รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวง 
เจ้าสังกัด 
และ สคร. 

 
๘. ประธาน คนร. เห็นชอบรายชื่อ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือรัฐวิสาหกิจ ด้าเนินการแต่งตั้งกรรมการรัฐวสิาหกิจตามขั้นตอน
กฎหมายของแตล่ะรัฐวสิาหกิจ  

  รัฐวิสาหกิจ 
หรือ 

กระทรวง 
เจ้าสังกัด 
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๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๖.๒ พ.ร.บ. การพัฒนาการก้ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๖.๓ กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
    ๖.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
    ๖.๕ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
    ๗.๑ จัดเก็บในเว็บไซต์ สคร.  (www.sepo.go.th)  
    ๗.๒ เว็บไซต์ Intranet สคร. (www.sepo.portal.go.th)/sepo.KM 
    ๗.๓ ข้อมูลจัดเก็บในแฟ้มทีก่องกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 
 


