
แนวทางการตรวจสอบเร่ืองการแต่งต้ังผู้อํานวยการขององค์การมหาชน 
เรื่อง........................................................................................................................................................................................................ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง................................................................................................................................................................. 
ช่ือเจ้าหน้าที่.............................................................................................โทรศัพท์ (มือถอื)................................................................... 
 

สาระสําคัญ ข้อกฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง 
๑. ผู้ลงนามเสนอเร่ืองเป็นไปตาม พ.ร.ฎ .ว่าด้วยการเสนอเร่ืองฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (ไม่รับเรื่อง)  

พ.ร.ฎ .ว่าด้วยการเสนอเร่ืองฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖

๒. หนังสือของ นรม. /รอง นรม. ท่ีกํากับการบริหารราชการท่ีเห็นชอบให้เสนอ ครม.  
  มี  ไม่มี (ไม่รับเร่ือง) 

มติ ครม. [๑๖ ก.ค. ๖๒ (ว ๒๙๓/๖๒)] 

๓.  ชื่อตําแหน่งท่ีเสนอขอแต่งต้ัง........................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๔. ผู้มีอํานาจในการแต่งต้ัง ผอ. ขององค์การมหาชน  
  ครม.  คกก. ขององค์การมหาชน 
 

พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง บัญญัติให้ คกก. ขององค์การ
มหาชนเป็นผู้มีอํานาจในการแต่งต้ัง ผอ. 
มาตรา ๒๗/๑ บัญญัติให้แต่งตั้ง ผอ. ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน และขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน 
หากไม่เสร็จให้ คกก. รายงานผลให้ กพม. เพ่ือรายงาน 
ครม. เพ่ือพิจารณา  

๕. ถามความเห็นสํานักงาน ก.พ.ร. 
  ดําเนินการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับองค์การมหาชน
ต่อ ครม.  

๖. เหตุผลในการเสนอแต่งต้ัง เนื่องจาก ผอ. เดิม 
  ครบวาระ ๔ ปี เม่ือวันท่ี..........................................  ตาย  ลาออก
  ออกตามท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง  คกก. ให้ออก (คะแนนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓) 
  เป็นคนไร้ความสามารถ    ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๓๐ 

๗. หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอวันท่ีให้ ผอ. มีผลในการแต่งต้ัง 
  ต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันท่ี ครม. มีมติ 
  วันอ่ืน ๆ (ระบุพร้อมเหตุผล).....................................................................................
  ไม่มี (จัดทําบันทึกแบบสั้น หรือ เขียนใบแดง) 

- 

๘. ผอ. ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ 
  กม. ไม่ได้บัญญัติ    กม. บัญญัติ 
             ไม่เกิน     เกิน    

พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๒๙ 

๙. คุณสมบัติเบื้องต้นท่ีต้องตรวจสอบ 
 ๙.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   ไม่เป็น   เป็น      
 ๙.๒ ประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
   ไม่พบประวัติ   พบประวัติ     
 ๙.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังรับรองใน “แบบข้อมูล 
  ประกอบการเสนอเร่ืองการแต่งต้ังผู้อํานวยการขององค์การมหาชน” 
  ซ่ึงต้องเป็นไปตาม ก.ม. เฉพาะ 
   เป็นไปตาม กม.   ไม่เป็นไปตาม กม.    

พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๒๘ 

๑๐. ชื่อ – ชื่อสกุลของผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ัง (ตรวจสอบตามบัตร ปชช.) 
   ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง    

- 

๑๑. ภาพถ่ายผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง    

- 

 



-๒- 

สาระสําคัญ ข้อกฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระเบียบการสรรหา ผอ. 
  มี   ไม่มี    

กม. ............................................................................. 
มาตรา.................................  

๑๓. รายงานการประชุมและคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุ กก. สรรหา 
  มี   ไม่มี     

- 

๑๔. รายงานการประชุม คกก. องค์การมหาชน (คณะอนุ กก. ฯ เสนอไม่เกิน ๒ เท่า) 
  มี   ไม่มี 

- 

๑๕. ระยะเวลาการสรรหาเป็นไปตามท่ี กม. บัญญัติ (ภายใน ๙๐ วัน ขยายได้อีก ๖๐ วัน) 
  เป็นไปตาม กม.   ไม่เป็นไปตาม กม.  
        รายงาน กพม. และ กพม. มีหนังสือถึง รมต.  
            รักษาการพิจารณาเสนอให้ ครม. แต่งต้ัง 
    ไม่ได้รายงาน กพม.  

กม. ............................................................................ 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๑๖. ผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นไปตามที่ คกก. องค์การมหาชนให้ความเห็นชอบ 
  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

- 

๑๗. ร่างมติ ครม. ในเร่ืองนี้ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

- 

๑๘. หน่วยงานท่ีจะยืนยัน/แจ้งมติ ครม.  
  หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง (กระทรวงท่ีเสนอเรื่อง) 
  หน่วยงานท่ีถามความเห็น (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
 หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง (สํานักงานองค์การมหาชน) 

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ 

 


