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3. บทเฉพาะกาล 
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เหตุใดต้องมีพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

ยกระดับ สคร. 
เป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม 

ปี 2545 
(พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

กองรัฐวิสาหกิจ/ส านักรัฐวิสาหกิจฯ 
กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงภารกิจ สคร. 

ปี 2551 

พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ปี 2556 

พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

ปี 2562 

รัฐวิสาหกิจมีรูปแบบไม่หลากหลาย 
มีลักษณะการประกอบกิจการไม่ซับซ้อน 
ด าเนินภารกิจหลักในการให้บริการสาธารณะ 

รัฐวิสาหกิจมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น – แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ-กระจายหุ้น 
                                                  - จัดตั้งใหม่&ลงทุนในบริษัทในเครือ 
สถานะของรัฐวิสาหกิจมีความผันผวน – ก าไร  ก าไรมากขึ้น 
                                             - ก าไร  ก าไรลด และเข้าสู่แดนขาดทุน 
                                             - ขาดทุน  ขาดทุนมากขึ้น 
มีลักษณะการประกอบกิจการซับซ้อนมากขึ้น 
ภารกิจหลักต้องท าให้ดี-ภารกิจรองต้องหารายได้เพิ่ม แข่งขันกับเอกชน? 
การขาดเสถียรภาพและความชัดเจนในทางการเมืองและรัฐบาล ภารกิจเพิ่มเติมของ สคร.  

ในการรับผิดชอบกฎหมาย PPP ซึ่งเป็น 
“แหล่งเงินลงทุน” ใหม่ 

ที่มีขอบเขตภารกิจ 
กว้างกว่าการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น? 

ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจตาม 
ระเบียบและมติคณะรฐัมนตร ี
เป็นเรื่องๆ เป็นรายกรณีไป 

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
เริ่มมีความผันผวน 

(วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540) 

เงื่อนไขของ IMF 
ในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

และการตรา พ.ร.บ.  
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

จุดเร่ิมของความเปลี่ยนแปลง 
ของระบบการก ากับดูแล 

แผนปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ – การเริ่มต้นการแปลงสภาพและ IPO 

ทิศทางในการก ากับรัฐวิสาหกิจ มุ่งเน้นอยู่ที่ความจ าเป็น 
ในการด าเนินการตามเงื่อนไขของ IMF 

มีเพียงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตดิตาม 
การด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนารฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2546 

รัฐวิสาหกิจเป็นแหลง่ลงทุนหลัก 
ของประเทศ และเป็นปัจจัย 

ในการ Boost GDP 

New!! 

เป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของไทย 
ที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย 

และขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจ 

ตราระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการก าหนด

นโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

ยกเลิกค าสั่ง คสช. ที่ 75/2557 
และค าสั่ง คสช. ที่ 97/2557 

(ยกเลิก โดย พ.ร.บ. PPP 62) 



4 
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สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง 

1. การขาดความเป็นเอกภาพในทางเป้าหมายและนโยบายท่ีชัดเจน และการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
2. มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนมาก แต่มีผู้รับผิดชอบน้อย 
3. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  

- พิจารณาในภาพรวมแล้วยังต้องมีกฎหมายเติมเต็มช่องว่าง  
- ยิ่งมีมาก ยิ่งขาด  
- ความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย (ฝ่ายตรวจสอบเข้มแข็งกว่าฝ่ายบริหาร) 
- การให้ความส าคัญกับกฎหมายและการด าเนินการตามกฎหมาย 

4. ความเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจในประเทศและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และความกลัวต่อความเปล่ียนแปลงนั้น 
5. กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของการมีกฎหมายหลักด้านรัฐวิสาหกิจ 

คนร. 

แผนฯ 

CG กล่ันกรอง
กรรมการ 

ประเมินผล 

คนร. 

แผนฯ 

CG 

กลั่นกรอง
กรรมการ 

ประเมินผล 

= คณะกรรมการระดับชาติ ก าหนดนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
   เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านรัฐวิสาหกิจ 

= แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเป้าหมายและทิศทาง 
   ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะห้าปี 

= สร้างกลไกการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
   ด้วยความโปร่งใส และมีมาตรฐาน 

= การได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์เหมาะสม 
   กับการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ผ่านระบบที่โปร่งใส 
   ตรวจสอบได้ 

= การประเมินผลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามแผนฯ 
  และสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธผิลการท าหน้าที่ 
  ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 



โครงสร้างของพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

คณะรัฐมนตรี 

คนร. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจจัดตั้งโดยกฎหมาย/
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

รัฐวิสาหกิจประเภทที่เป็นบริษัท 
(กระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อย

ละห้าสิบ) 

ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

แผนวิสาหกิจ (5 ปี) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

CG 

Skill Matrix 

PSO/PSA 

1 

2 

3 5 

4 

5 

1 = จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขึน้โดยกฎหมาย 

2 = จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นระยะห้าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

3 = รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกจิ (ห้าป)ี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

4 = สคร. ท าหน้าที่ประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ 
   ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 

5 = จัดท ามาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มี 
   กระบวนการกลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1 

องค์ประกอบของ คนร. (15 คน) 

(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(2) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน 
(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ 

(3.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(3.2) รัฐมนตรีอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน 2 คน 
(3.3) ปลัดกระทรวงการคลัง 
(3.4) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(3.5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(3.6) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
(3.7) ผู้อ านวยการ สคร. (เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน 5 คน 
 
ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้งข้าราชการ ใน สคร. จ านวนไม่เกิน 2 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

อ านาจหน้าที่  

(1) จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการก ากับดูแล 

และบริหารรัฐวิสาหกิจ /การพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 
(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐหรือ 

ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(4) ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท  

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(5) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(6) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่ 

รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(7) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(8) ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(10)ก ากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจในก ากับด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
(11)เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

กับรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 
(12)ออกประกาศเพ่ือก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(13)ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ คนร. หรือ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

วันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ 

ภายใน 180 วัน (บทเฉพาะกาล) 

Step 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งต้ัง “คณะกรรมการคัดเลือก” บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร. 

องค์ประกอบ “คณะกรรมการคัดเลือก” 7 คน 

(1) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน 
(2) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือประธานสมาคมธนาคารไทย จ านวน 2 คน 
 

    ให้ผู้อ านวยการ สคร. แต่งต้ังข้าราชการของ สคร. คนหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก 

ก าหนด “ค่าตอบแทน” ของกรรมการคัดเลือก 

Step 2 

Step 1 Step 2 Step 3 

คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบฯ 

(1) คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
[ระเบียบฯ อย่างน้อยต้องก าหนดให้ผู้เข้ารบัการคัดเลอืกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณอั์นเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี] 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
(3) น าระเบียบฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

Step 3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคล และเสนอชื่อบุคคลพร้อมเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งต้ัง 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คนร. 

 

คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนของ คนร. 

ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร. 

สคร. น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมอบหมายรัฐมนตรีสองคน เป็นกรรมการใน คนร. มอบหมายรัฐมนตรี สองคน เป็นกรรมการใน คนร. 

1 

7 

เสนอนายกรัฐมนตรีให้มอบหมาย 
รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรองประธาน คนร. 

มอบหมายรัฐมนตรี สองคน เป็นกรรมการ 

สคร. น าเสนอกรอบอัตราค่าตอบแทนของ คนร. ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนของ คนร. 



    แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ +       แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2 3 
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คนร. 1 ให้ คนร. ก าหนด 

ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้กับกระทรวงเจ้าสังกัด 

2 กระทรวงเจ้าสังกัด เสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

3  คนร. เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

สคร. จัดท า “ร่าง” แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ Public Hearing ปรับปรุง ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

4  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจัดท าแผนวิสาหกจิ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอต่อ สคร. ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. ก าหนด 

ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ครบสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารฐัวิสาหกจิเสนอตอ่คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

PSO - PSA การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะด าเนินการมิได้ จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแผนฯ 

เมื่อรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชย  
-- ให้รัฐวิสาหกิจนั้นค านวณวงเงินที่จะขอชดเชย กลไกวิธีการชดเชย ตลอดจนจัดท าบัญชีรองรับไว้เฉพาะการด าเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ 

สคร. ก าหนดหลักเกณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงินชดเชย และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

เสนอคณะรัฐมนตรี 
ก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชย 

ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 



9 

การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 4 

สคร. จัดท าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลต้องค านึงถึง 

การด าเนินการตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลกรรมการรฐัวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี การบริหาร 
ความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขัน 
ในรายสาขาธุรกิจ 

คนร. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 

สคร. 

ขั้นตอนการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ท าหน้าที่ประเมินผล 

ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมิน 
1 

2 

เสนอ
กระทรวงการคลัง

ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการและ
อนุกรรมการฯ 

สคร. รายงานผลการประเมินรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี 

พร้อมข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติ 
หรือด าเนินการแก้ไข 

แนวทางการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คนร. 

สคร. 

รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขเพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน 

การประเมินผลการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ 

รายงาน 
แต่ละปี 

เมื่อปรากฏ 
ความจ าเป็น 

สคร. 

แต่งต้ัง PAC ด าเนินการเอง 
ตั้ง Sub PAC 

ใช้อ านาจตามกฎหมายในการติดตามการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ติดตามผลการประเมิน และพิจารณาตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินผล 
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   การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 5 

คนร. 

แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้งก าหนด 
    เป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ  
    เพื่อให้สามารถสร้างมูลคา่แกก่ิจการได้อย่างยั่งยืน 
(2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(3) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 
(4) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ  
     และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการท่ีโปร่งใส  
     และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(5) การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัดที่รฐัวิสาหกิจถือหุ้น 
(7) การด าเนินการตามแผนพัฒนารฐัวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 

และต้องก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิปฏิบัติหน้าที ่

• ด้วยความรับผิดชอบ 
• ด้วยความระมัดระวัง 
• ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม 
• โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจนั้น 

ใช้กับ  
“รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ” 

ให้ส านักงานด าเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เพ่ือก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามแนวทางดังกล่าว  
 

ส าหรับ 
“รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย” 

ส าหรับ 
“รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเป็นบริษัทจ ากัดที่กระทรวงการคลงัมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ารอ้ยละห้าสบิ” 

ต้องค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

        รัฐวิสาหกิจต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 
และน าส่งให้กับ สคร. พร้อมกับงบการเงินประจ าปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญช ี
        การรายงานการด าเนินงานประจ าปี ให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

1 

2 

3 

สคร. ติดตามให้รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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   การกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) 5 

(1) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
หรือบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ สคร. จ านวน 5 คน 
ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งต าแหน่งละไม่เกินสองคน 

(2) บุคคลซึ่งมาจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ จ านวน 3 คน 

(3) ผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

แต่งตั้ง “คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ”  คนร. 9 คน 

ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

ใช้กับการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ใน “รัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายจัดต้ัง/หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ” 

1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ         เปิดเผยต่อสาธารณชน 

2 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีจริยธรรมสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามที่ สคร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ คนร.  
        เสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งพร้อมเหตผุลในการคัดเลือกของ 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และของกรรมการกลัน่กรองฯ แต่ละคน 

สคร. 
ก าหนดสมรรถนะหลักร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คนร. 
ให้ความเห็นชอบ 

กรณีกรรมการที่เหลืออยู่ 
เพียงพอที่จะท าหน้าที่เปน็ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรณีกรรมการที่เหลืออยู่ 
ไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็น 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

1 

2 

คณะกรรมการ 
กลั่นกรองฯ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด าเนินการสรรหาบุคคล 
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่ สคร. ก าหนด 

จ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่า 
ของต าแหน่งที่จะต้องแต่งตั้ง 

กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการสรรหาบุคคล 

สคร. ด าเนินการสรรหาบุคคล 

จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนต าแหน่งที่จะต้องแต่งตั้ง 

จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนต าแหน่งที่จะต้องแต่งตั้ง 

อย่างน้อยต้องจัดให้มีประกาศรับสมัคร 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา  
ท่ี สคร. โดยความเห็นชอบของ คนร. ก าหนด 

เสนอรายชื่อบุคคล 
จ านวนไม่เกินจ านวนต าแหน่ง 

ที่จะต้องแต่งตั้ง 
ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

ต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 60 วัน 

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง 
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   ความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ : บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 

23 พฤษภาคม 2562: กฎหมายใช้บังคับ 

คนร. 
ตามระเบียบ 57 

การประเมินผลฯ 

การกลั่นกรองกรรมการ 

CG 

กฎ ระเบียบ และมติ ครม 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 41  ให้ คนร. ตามระเบียบ 57 ท าหน้าท่ีเป็น คนร. ตามพระราชบัญญัติฯ  
                   และให้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร. ตามพระราชบัญญัติฯ  
                    ภายใน 180 วัน 

180 วัน 

คนร. 
ตาม พ.ร.บ. 

มาตรา 44  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี 
                   เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวนัที่ พ.ร.บ. ใช้บังคับ 
                   ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. นี้ จนกว่าจะมีประกาศ 
                   หรือระเบียบตาม พ.ร.บ. นี้ 

วรรคแรก 

มาตรา 43 ประเมินผลต่อตามระเบียบประเมินผลปี 58 จนกว่าจะแล้วเสร็จ คนร. อนุมัติกรอบ 
การประเมินผล ตาม พ.ร.บ. 

มาตรา 42 อนุกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ต้ังโดย คนร. ท าหน้าท่ีต่อจนกว่าจะมี 
                  กรรมการกลั่นกรองตามกฎหมาย มติ ครม ที่ใช้เป็นแนวทาง 
                  ในการแต่งต้ังกรรมการใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนด 
                  สมรรถนะหลักตามกฎหมาย 

คนร. แต่งต้ังกรรมการ
กลั่นกรอง 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เร่ือง การปรับปรุงหลักการ 
และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

พิจารณาเป็นรายกรณี 

คนร. ประกาศแนวทาง CG 
ใหม ่

กฎ ระเบียบ มติ ครม 
ที่ใช้อยู ่

การปรับปรุงโครงสร้าง 
และภารกิจของ สคร. 

มาตรา 46 ให้กระทรวงการคลัง ส านักงาน ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งร่วมกันจัดท า 
              โครงสร้าง สคร. กรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมท้ังการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น  
             เพ่ือรองรับการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของ สคร. ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ 
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