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หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
และผู้อานวยการองค์การมหาชน
1. ที่มา
1.1 พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 5/1 ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กพม.” และมาตรา
5/8 (3) กาหนดให้ กพม. มีอานาจหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์กลาง
เกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อานวยการ
องค์การมหาชน
1.2 การสรรหากรรมการองค์ ก ารมหาชนตามหลั ก เกณฑ์ ก ลางนี้ ให้ ห มายถึ ง กรรมการที่ ไม่ เป็ น
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทบั ญ ญั ติ ของพระราชบั ญ ญั ติอ งค์ การมหาชน พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติม ที่ เกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยมีองค์ประกอบตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อานวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการมี จ านวนตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น สิ บ เอ็ ด คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใต้บังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่งก็ได้
มาตรา 19/1 ผู้ใดจะดารงตาแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการเป็ น กรรมการโดยตาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ ป ฏิบัติราชการแทนในตาแหน่ ง
กรรมการด้วย
การนับจานวนการดารงตาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
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มาตรา 20 ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่ง ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ ไม่ต่ากว่าและไม่เกินกว่าที่ กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาจัด ตั้ง แต่ทั้ งนี้ ต้องไม่เกิ น
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนจาเป็นต้องแต่งตั้งตาม
ข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนั้น
มาตรา 21 ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนใดจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่กระทากับองค์การมหาชนนั้น หรือในกิจการที่ เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ
มหาชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษั ทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่องค์การมหาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้น
มาตรา 22 ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งมีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ขึ้ น ใหม่ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการซึ่ งพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระนั้ น อยู่ ในต าแหน่ ง
เพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา 23 นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่ งมิ ใช่
กรรมการโดยตาแหน่งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21
2.2 บทบัญ ญั ติข องพระราชบั ญ ญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติมที่เกี่ยวกับ
ผู้อานวยการองค์การมหาชน
มาตรา 27 ให้ องค์การมหาชนมีผู้อานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตาแหน่งเป็นอย่างอื่นตามที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ
มาตรา 27/1 ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ มี
เหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ คณะกรรมการรายงานผลให้
กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา 28 ผู้อานวยการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(3) สามารถทางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(4) ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ ไม่ เคยเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายทุ จ ริ ต คนไร้ ค วามสามารถหรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึก ษาพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(8) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น
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(9) ไม่เป็น ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนอื่น
(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์การมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการขององค์การมหาชนนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา 29 ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งแต่ต้อง
ไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา 30 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(4) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรือ หย่ อ น
ความสามารถ
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็นผู้อานวยการ
มติของคณะกรรมการให้ออกจากตาแหน่งตาม (4) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 28 (2) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 7 กั น ยายน 2547 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดอั ต รา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกาหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
และอนุ กรรมการขององค์ ก ารมหาชน และการพั ฒ นาการด าเนิ น งานและการประเมิ นผล
องค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุ มัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8
(ฝ่ายกฎหมาย ระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์) ซึ่งให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชน
การปรับ ปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดเบี้ ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของประธานกรรมการ
กรรมการ ที่ป รึกษา และอนุ กรรมการขององค์การมหาชน และการพัฒ นาการดาเนินงานและ
ประเมินผลองค์การมหาชน พร้อมทั้งกาหนดว่า ในการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน เห็นควรให้
รัฐมนตรีที่กากับดูแลคณะกรรมการองค์การมหาชนกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ตลอดจนกรอบวงเงิน ค่าตอบแทน แล้วแจ้งให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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ทราบก่อนประกาศรับสมัครผู้อานวยการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนไว้ด้วยว่า
“ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ในองค์การไม่ได้รับเบี้ยประชุม”
เมื่อ วัน ที่ 9 สิ งหาคม 2559 คณะรัฐ มนตรี เห็ น ชอบให้ อนุ มัติ ตามที่ ส านั กงาน ก.พ.ร. เสนอขอ
ปรับ ปรุงมติคณะรั ฐมนตรีวัน ที่ 7 กันยายน 2547 ดังกล่ าว โดยให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รับผิดชอบการกากับดูแล และกลั่นกรองเรื่องขององค์การ
มหาชนที่จั ด ตั้ งตามพระราชบัญ ญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม แทน
ก.พ.ร.
3.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารของคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนตามที่
สานักงาน ก.พ.ร.เสนอ และมีมติให้องค์การมหาชนทุกแห่งนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ในส่วนของการสรรหาประธานกรรมการองค์ การมหาชน และกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
มหาชน มติคณะรัฐมนตรีฯ ได้กาหนดแนวทางการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการไว้ดังนี้
1) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นผู้กาหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย
โปร่งใส่และยุติธรรม เนื้ อหาของระเบียบจะประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา การได้รับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา
2) การดารงตาแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนจะดารงตาแหน่งเกินกว่าสามแห่งมิ ได้ โดยให้
นับรวมการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนด้วย แต่การนับ
จานวนการดารงตาแหน่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งที่ได้ มีการมอบหมายให้ผู้อื่น
ปฏิบัติราชการแทน
3) คณะกรรมการองค์การมหาชนต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อย่างน้อย 2 คณะ ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สอบทาน ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงาน รายงานผลสถานะทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน ที่เป็นระบบ
ตามระเบี ย บหรื อ แนวปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานกลางที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการ รวมทั้งต้องมีการกาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน และเปิดเผยในรายงานกิจการประจาปี
(2) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการในการสรรหา บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อานวยการองค์การมหาชน
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รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อกาหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการประเมินเพื่อกาหนดไว้ใน
สัญญาจ้างของผู้อานวยการ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการนี้จะพิจารณากาหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนด้วย
3.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการการจ่ายค่าชดเชยให้กับ
ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
องค์ การมหาชน ในกรณี ของผู้ อ านวยการองค์ การมหาชน เห็ น ควรให้ “องค์ การมหาชน
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเลิ ก จ้ า งกรณี สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งให้ ผู้ อ านวยการ
โดยคณะกรรมการองค์การมหาชนควรดาเนินการระบุเรื่องการไม่จ่ายค่า ตอบแทนการเลิกจ้าง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ชัดเจนไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งผู้อานวยการและองค์การมหาชนรับทราบ
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขการจ้างร่วมกัน
4. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และ
ผู้อานวยการองค์การมหาชน
หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1 เมื่อมีเหตุที่องค์การมหาชนจะสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
มหาชนตามที่กาหนดในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์การมหาชนแจ้งให้ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ทราบโดยเร็ว
4.2 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนจะต้องกาหนดเป็น
ระเบียบ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
เนื้ อ หาของระเบี ย บการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์ ก าร
มหาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน หน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ปฏิทินการ
สรรหา ขั้นตอนและวิธีการสรรหา พร้อมทั้งอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
4.3 ระยะเวลาการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนกาหนด
โดยเที ย บเคี ย งกั บ ระยะเวลาการสรรหาผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชนที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดเป็นเวลาเก้าสิบวัน
นับ แต่วันที่มีเหตุให้ ต้องดาเนินการสรรหา และหากมีเหตุผ ลจาเป็นให้ ขยายระยะเวลาได้อีก
ไม่เกินหกสิบวัน
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หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการองค์การมหาชนรายงาน
กพม. โดยเร็ว และ กพม. รายงานรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พิจารณา
เสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
4.4 คณะอนุ กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
มีห น้ าที่ ดาเนิ น การสรรหาเพื่อให้ ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับ กิจ การขององค์ การมหาชนซึ่งต้องมีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา 20 แห่ งพระราชบั ญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น
ตามที่ กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การมหาชนนั้ น โดยอาจกาหนดรายละเอี ยด
เกี่ยวกับลักษณะของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ แต่อย่างไรก็ดี
การกาหนดรายละเอียดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ
และที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนด้วย
ตัวอย่างเช่น เป็นผู้ มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นผู้ทรงเกียรติคุณและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม มีคุณวุฒิและความสามารถ
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกั บภารกิจหน้าที่ขององค์การมหาชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เป็นต้น
4.5 ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หากมีเหตุให้อนุกรรมการเหลือไม่ครบตามจานวน
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ ที่ เ หลื อ อยู่ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การสรรหาต่ อ ไปได้ เว้ น แต่
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ที่เหลืออยู่ มีจานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการองค์การมหาชน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ให้ครบตามจานวน
4.6 องค์ป ระกอบของคณะอนุ กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการหนึ่งคน อนุกรรมการสี่คน ในจานวนนี้ให้มี
ผู้แทนของสานั กงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการโดยตาแหน่งหนึ่งคน และมีเจ้าหน้าที่องค์การ
มหาชนเป็นเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การมหาชน มีความเป็นกลางทางการเมือง
อนุ กรรมการสรรหาฯ จะเป็ น โดยตาแหน่ ง ซึ่งแต่ งตั้งจากผู้ ดารงตาแหน่ งในส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ขององค์ การมหาชน เช่น ผู้ แทนสมาคม เป็ นต้ น หรือจะเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งแต่งตั้ งจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานขององค์การมหาชน และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง แต่ต้องไม่เป็นกรรมการขององค์การมหาชนนั้น โดยในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาร่วมอยู่ด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
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ผู้เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ จะต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการฯ โดยในกรณี ที่อนุกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหาฯ
4.7 ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการในองค์การ
มหาชนเกินกว่าสามแห่ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งและการได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตาแหน่งกรรมการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
4.8 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม ในอั ต ราเดี ย วกั บ คณะอนุ ก รรมการ
ที่คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ขององค์การมหาชนนั้น
4.9 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้ประธานอนุกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ขั้นตอนการสรรหา
1) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทาบทามบุคคลที่ได้รับการสรรหา และเมื่อได้รับการตอบรับการ
ทาบทามจากผู้ได้รับการสรรหาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้รวบรวมรายชื่อของบุคคลดังกล่าว
จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนกรรมการที่ต้องได้รับการสรรหาตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ง พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทางาน เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณา
คั ด เลื อ ก และเสนอรั ฐ มนตรีรั ก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งองค์ ก ารมหาชน เพื่ อ
ประกอบการพิจ ารณาเสนอคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชนต่อไป
2) คณะกรรมการองค์การมหาชนอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จัดทารายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นบัญชีรายชื่อสารอง
ไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระก็ได้ เพื่อที่คณะกรรมการองค์การ
มหาชนจะได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีรายชื่อสารองเสนอต่อรัฐมนตรี รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน คณะกรรมการองค์การมหาชนจะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้
3) เมื่อดาเนินการสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอคณะกรรมการองค์การ
มหาชนพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
4) ให้ องค์การมหาชนแจ้ งรายชื่อคณะกรรมการองค์การมหาชนที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมกับ
ระเบี ย บการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชน
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทราบด้วย
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หลักเกณฑ์การสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน
1) เมื่อมีเหตุที่องค์การมหาชนจะสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชนตามที่กาหนดในมาตรา 29
และมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ให้องค์การมหาชนแจ้งให้ กพม. ทราบโดยเร็ว
2) การแต่งตั้งผู้อานวยการองค์การมหาชนเป็นอานาจของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามที่
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนด และ
จะต้องทาเป็นระเบียบ
เนื้อหาของระเบียบการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการสรรหาผู้ อานวยการองค์การมหาชน หน้ าที่ ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
ปฏิทินการสรรหา ขั้นตอนและวิธีการสรรหา พร้อมทั้งอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
3) องค์การมหาชนเริ่มกระบวนการสรรหาผู้อานวยการไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาสี่เดือนก่อนจะมีการพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ (ยกเว้นกรณี การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4) พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก าหนดให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการองค์การมหาชนต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้อง
แต่งตั้ง และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ รายงาน กพม.
โดยเร็ว และ กพม. รายงานรัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งพิจารณาเสนอ
รายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
5) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธาน
อนุ ก รรมการหนึ่ งคน อนุ ก รรมการสี่ ค น ในจ านวนนี้ ให้ มี ผู้ แทนของส านั ก งาน ก.พ.ร เป็ น
อนุกรรมการโดยตาแหน่งหนึ่งคน และมีเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนเป็นเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การมหาชน และมีความเป็น
กลางทางการเมือง
อนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน จะเป็นโดยตาแหน่ง ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารง
ตาแหน่งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานขององค์ การมหาชน เช่น ผู้ แทนสมาคม เป็ น ต้น หรือจะเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การมหาชน
และมีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นกรรมการขององค์ การมหาชนนั้น ก็ได้ โดยใน
จ านวนนี้ ต้อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมิใช่ ข้าราชการหรือผู้ ป ฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
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ผู้เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ จะต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการ
สรรหาเป็นผู้อานวยการ โดยในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหาฯ
6) คณะกรรมการองค์การมหาชนอาจพิ จารณากาหนดวิธีการสรรหาผู้ อานวยการได้ ห ลายวิธี
แล้วแต่กรณี เช่น วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการประกาศที่เหมาะสม
เพื่ อให้ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติได้รั บ ทราบโดยทั่ ว กัน หรือให้ บ ริษั ท เอกชนที่ มี วิช าชีพ ด้ านการสรรหา
บุคลากรคัดสรรมาให้เลือก หรือใช้วิธีการทาบทามเจาะจงตัวบุคคล เป็นต้น
กรณีผู้อานวยการที่ดารงตาแหน่งครบวาระแรก และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
มากขึ้ น ไป มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนเห็ น ว่ า การจ้ า ง
ผู้ อ านวยการเดิ ม จะเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ารมหาชน คณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนอาจ
พิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ด ารงต าแหน่ งในวาระที่ ส องได้ ในการนี้ อ งค์ ก ารมหาชนต้ อ งเสนอ
วัตถุป ระสงค์ การปฏิ บั ติงาน เป้ าหมาย ตัว ชี้วัด ผลผลิ ต ตลอดจนกรอบวงเงิน ค่าตอบแทน
ผู้อานวยการองค์การมหาชน ให้รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การมหาชน
พิจารณาเห็นชอบ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนทาสัญญาการจ้าง
7) ให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชนได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตรา
เบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนนั้น
8) ในกรณี ที่มีปั ญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ให้ ประธานอนุ กรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้ วินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ขั้นตอนการสรรหา
1) คณะกรรมการองค์การมหาชนกาหนดวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการองค์การมหาชน เสนอรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ พิจารณาเห็นชอบ แล้วแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนเริ่มการสรรหา เพื่อ
ความโปร่งใส และเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปด้วย
กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการองค์การมหาชนต้องเป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบ
วงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการองค์การมหาชนแล้ว จึงดาเนินการสรรหาได้
2) ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชนมี
หน้าที่พิจารณาดาเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และคุณลักษณะให้
เหมาะสมกับ ตาแหน่ งผู้อานวยการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
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3) คณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ ด าเนิ น การสรรหา โดยการเสาะหา คั ด เลื อ กและกลั่ น กรอง
ในลักษณะที่เข้มข้นและเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้วิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนตามที่ ระเบียบกาหนด เช่น
ให้มกี ารแสดงวิสัยทัศน์ หรือนาเสนอแผนการบริหารองค์การมหาชน เป็นต้น
4) เมื่ อ ด าเนิ น การสรรหาแล้ ว เสร็ จ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ เสนอผลการสรรหาต่ อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
สัญญาจ้างต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการ ทั้งนี้ กรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อานวยการต้องเป็นไป
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้อานวยการองค์การมหาชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
5) คณะกรรมการองค์การมหาชนใช้การเจรจาต่อรองเพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น ที่ เ หมาะสมในช่ ว งของขั้ น ต่ าและขั้ น สู ง ของผู้ อ านวยการฯ ที่ ก าหนดตามมติ
คณะรัฐมนตรี
การก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนพื้ น ฐานในส่ ว นของเงิ น เดื อ นประจ าในระยะเริ่ ม แรก
ไม่ควรกาหนดไว้ให้ใกล้เคียงกั บขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตาม
ผลงานเป็นระยะ ตลอดอายุสัญญา
6) คณะกรรมการองค์ การมหาชนเสนอชื่ อผู้ เหมาะสมจะเป็ นผู้ อานวยการองค์ การมหาชนให้
รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรับทราบ พร้อมกับสัญญาการจ้างผู้อานวยการ
องค์การมหาชนเพื่อพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
7) ให้องค์การมหาชนแจ้งชื่อผู้อานวยการ พร้อมส่งสาเนาสัญญาจ้างผู้อานวยการองค์การมหาชน
เป็นเอกสารลับ เพื่อ กพม. ทราบด้วย
การบังคับใช้
1) เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อานวยการองค์การมหาชน กพม. จะประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้องค์การมหาชนดาเนินการจัดทาหรือทบทวนระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาฯ
ให้สอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์นี้ แล้วจัดส่ง กพม. พร้อมกับเผยแพร่ระเบียบฯ ในเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชนด้วย
2) ในกรณีที่องค์การมหาชนได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนไว้แล้ว และมีรายละเอียด
แตกต่ างไปจากหลั กเกณฑ์ ก ารสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนฉบับนี้ ให้องค์การมหาชนดาเนินการแก้ไขให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
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กรณี ที่ มี ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ของหลั ก เกณ ฑ์ ก ารสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนฉบับนี้ ขัดแย้งกับบทบัญญัติ
ในพระราชกฤษฎีก าจั ดตั้งองค์การมหาชน องค์การมหาชนต้อ งดาเนิน การตามที่พ ระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ กาหนด
3) กรณีที่องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์การมหาชนมีไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนด ทาให้
ไม่อาจจัดประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ หรือเป็นองค์การมหาชนที่
ได้รับการจัดตั้งใหม่ หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หรือคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ รัฐ มนตรีรัก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ฯ เป็ น
ผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตามหลักเกณฑ์นี้
4) ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะพิจารณานาหลักเกณฑ์การ
สรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อานวยการ
องค์การมหาชน ไปกาหนดตามอานาจหน้าที่ทมี่ ีอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชน
.......................................................

