หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
และผู้อานวยการองค์การมหาชน
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)

ค าถามที่ 1 ใครเป็ น ผู้แ ต่ งตั้ งอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
คาตอบ

คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยคณะกรรมการฯ เสนอ
ระเบียบการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนให้รัฐมนตรี
รั กษาการตามพระราชกฤษฎีก าจัดตั้ ง องค์ การมหาชนให้ ความเห็ นชอบก่อน ซึ่ งเนื้อ หาของ
ระเบี ย บการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชน
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกา ร
ในคณะกรรมการองค์การมหาชน หน้าที่ ของคณะอนุก รรมการสรรหาฯ ปฏิทิ นการสรรหา
ขั้นตอนและวิธีการสรรหา พร้อมทั้งอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ

คาถามที่ 2 กรรมการองค์ ก ารมหาชนเป็ น อนุ ก รรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผู้อานวยการ ได้หรือไม่
คาตอบ

หลักเกณฑ์กาหนดไว้แตกต่างกัน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1. กรรมการองค์การมหาชนไม่สามารถเป็นอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน เนื่องจากหลักเกณฑ์กาหนดไว้ด้วยว่า
ผู้ เ ป็ น อนุ ก รรมการสรรหาฯ จะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า รั บ การสรรหาเป็ น ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการฯ โดยในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหาฯ
กรณี ที่ 2. กรรมการองค์ ก ารมหาชนอาจเป็ น อนุ ก รรมการสรรหาผู้ อ านวยการได้ ซึ่ ง ตาม
หลักเกณฑ์กาหนดไว้ด้วยว่า ผู้เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ
จะต้องไม่เป็น ผู้ เข้ารั บ การสรรหาเป็นผู้ อานวยการ โดยในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาฯ และ
เลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯเป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการให้เป็นเหตุพ้นจากการ
เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ
ทั้งนี้ อนุกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 2 กรณีจะเป็นโดยตาแหน่ง โดยแต่งตั้งจากผู้ ดารงตาแหน่งใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชน เช่น ผู้แทนสมาคม เป็นต้น หรือจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การมหาชน และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง
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คาถามที่ 3 ในการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ที่กาหนดให้ต้องเป็น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การมหาชน ใครเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
คาตอบ

คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนิ น งานขององค์ก ารมหาชนแต่ล ะแห่ งย่ อมแตกต่า งกัน ในขั้ นตอนแรกที่ คณะกรรมการ
องค์การมหาชนเสนอระเบียบการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการฯ ให้รัฐมนตรีรักษาการฯ
ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ ควรกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติ “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง” ของผู้ที่จะเป็นประธานอนุกรรมการสรรหาฯ ไว้ให้
ชัดเจน เมื่อรัฐมนตรีรักษาการฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะได้นาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

คาถามที่ 4 หากกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมทางการค้า และได้รับการสรรหาจาก
คณะอนุกรรมการสรรหาตามระเบียบขององค์การมหาชนที่ใ ช้อยู่เดิม ขอลาออก องค์การ
มหาชนต้องดาเนินการอย่างไร
คาตอบ

องค์การมหาชนต้องร่างระเบียบการสรรหากรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการฯ ในระเบียบควรกาหนดไว้ด้วยว่า ให้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ
จัดทารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็น
บัญชีรายชื่อสารองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ เพื่อไม่ให้เป็นการ
เสียเวลาในกระบวนการสรรหาใหม่ จะได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีรายชื่อสารองเสนอ
ต่อรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการองค์การมหาชนจะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้

คาถามที่ 5 ขอทราบเหตุผลที่ขั้นตอนการสรรหากาหนดให้เสนอบัญชีรายชื่อกรรมการองค์การมหาชน
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผ่านคณะกรรมการองค์การมหาชนก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีรักษาการฯ
เพราะอาจทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ กรณีที่มีกรรมการบางรายไม่ได้รับการเสนอรายชื่อ
กลับเข้าไปใหม่
คาตอบ

เนื่องจากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การมหาชน ตาม
ระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีรักษาการฯ จึงต้องเสนอบัญชีรายชื่อซึ่งรวบรวมจาก
การตอบรับที่เป็นลายลักษณ์อักษร จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนกรรมการที่ต้องได้รับการ
สรรหาให้คณะกรรมการองค์การมหาชน พิจารณาคัดเลือกก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีรักษาการฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง หากกรรมการท่านใดที่เคยดารงตาแหน่งอยู่
และปฏิบั ติห น้ าที่อย่ างเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ ย่อมมีความเป็นไปได้ที่ จะอยู่ในบัญชี รายชื่อ
ดังกล่าวด้วย
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คาถามที่ 6 หากองค์การมหาชนอยู่ระหว่างดาเนินการสรรหากรรมการองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการในคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชน ซึ่ ง เป็ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ฉ บั บ นี้ จ ะมี
ผลบังคับใช้เลยหรือไม่ และระเบียบการสรรหาขององค์การมหาชนที่มีอยู่เดิมจะต้องยกร่าง
ใหม่หรือไม่
คาตอบ

กรณีที่มีระเบียบการสรรหาอยู่แล้ว และการสรรหาใกล้แล้วเสร็จ ควรดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อย
หากองค์การมหาชนที่มีร ะเบี ยบเดิม อยู่แล้ ว แต่ ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสรรหา จะต้องปรั บ
ระเบียบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นี้ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ ว่า “ในกรณีที่องค์การ
มหาชนได้กาหนดระเบี ยบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและผู้ อานวยการองค์การมหาชนไว้แล้ ว และมีรายละเอียดแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และ
ผู้อานวยการองค์การมหาชนฉบับนี้ ให้องค์การมหาชนแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้”

คาถามที่ 7 เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาดาเนินการแล้วเสร็จ ในขั้นตอนการเสนอบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นผล
จากการสรรหาต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนจะต้องเรียงลาดับหรือไม่
คาตอบ

ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดในระเบี ยบการสรรหา องค์การมหาชนสามารถพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม เช่ น หากต้ อ งสรรหากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค น หลั ก เกณฑ์ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดให้ต้องสรรหาไว้จานวนสองเท่า คือ แปดคน เมื่อการสรรหาแล้วเสร็จ การ
เสนอผลการสรรหา (บัญชีรายชื่อ) ขึ้นอยู่กับระเบียบทีก่ าหนดไว้ว่าจะเรียงลาดับหรือไม่ อย่างไร

