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ระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เม่ือวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคสี่  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  จึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล   
“คณะอนุกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕ ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  พ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระหรือก่อนครบวาระตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติแต่งตั้ง 



   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

กรณีมีเหตุที่สํานักงานจะต้องสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  
ให้สํานักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนทราบโดยเร็ว 

การสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดําเนินการสรรหา  และหากมีเหตุจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก 
ไม่เกินหกสิบวัน  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนโดยเร็ว   

ระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาตามวรรคสาม  ให้เป็นไปตามปฏิทินการดําเนินการสรรหา
แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวนห้าคน  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการสรรหา  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้านการบริหารจัดการ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและต้องไม่เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการ 

(๒) อนุกรรมการสรรหาโดยตําแหน่ง  จํานวนหนึ่งคน  ได้แก่  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(๓) อนุกรรมการสรรหา  จํานวนสามคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน  
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้านการบริหารจัดการ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  และมีความ
เป็นกลางทางการเมือง  แต่ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคนหน่ึงเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการสรรหา  
และให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ทั้งนี้  อนุกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในกรณีอนุกรรมการสรรหาเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้เป็นเหตุพ้นจากการเป็นอนุกรรมการสรรหา 

ข้อ ๗ ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา  หากมีเหตุให้อนุกรรมการสรรหาเหลือ
ไม่ครบตามจํานวน  ให้คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ทําหน้าที่ดําเนินการสรรหาต่อไปได้  เว้นแต่
คณะอนุกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่มีจํานวนไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา 
ให้ครบตามจํานวน 
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ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการสรรหามีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาโดยใช้วิธีการทาบทาม  เพื่อให้การสรรหาเป็นไปโดยเปิดเผย  

โปร่งใส  สุจริตและเที่ยงธรรม  และทาบทามบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕  
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อเสนอชื่อ 
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) เม่ือได้ รับการตอบรับการทาบทามจากผู้ได้ รับการสรรหาเป็นลายลักษณ์อักษร   
ให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม  (๑)  เพื่อเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินสองเท่าของจํานวนประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวน
ที่ต้องสรรหา  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๓) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  
พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการทํางาน  และผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก   

ข้อ ๙ ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชน
เกินกว่าสามแห่งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้  ให้นับรวมการเป็นกรรมการ 
โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย  แต่ไม่รวมถึง 
การเป็นกรรมการโดยตําแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่อตามข้อ  ๘  (๓)   
เพื่อเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่ต้องสรรหา  ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๔  
และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
พร้อมประวัติและผลงาน  เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาจัดทํารายชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นบัญชีรายชื่อสํารองไว้
เพื่อใช้ในกรณีที่มีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระก็ได้ตามความเหมาะสม 

กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และ
คณะกรรมการเลือกใช้บัญชีรายช่ือสํารอง  เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้เสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน  เพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  คณะกรรมการจะไม่เสนอรายชื่อก็ได้ 
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ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหา  ต้องมีอนุกรรมการสรรหามาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ เม่ือการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสร็จ  ให้สํานักงาน
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  พร้อมกับระเบียบการสรรหาให้คณะกรรมการพัฒนา 
และส่งเสริมองค์การมหาชนทราบ 

ข้อ ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับเบ้ียประชุมของ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการสรรหา  ให้ประธานอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

คําวินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  256๑ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 



ปฏิทินการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
กระบวนการดําเนนิงาน ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและ
คณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการกําหนดขั้นตอนและวิธีการสรร
หา โดย ใ ช้ วิ ธี ก า รทาบทาม  เ มื่ อ ไ ด้ ร า ย ช่ื อ บุ คคลแล้ ว  ใ ห้
คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอเพ่ือเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสองเท่า
ของจํานวนประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวน
ที่ต้องสรรหาและเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยเอกสารข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการทํางาน และผลงานต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
 

๖๐ วัน 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
ประธานกรรมการหน่ึงคนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่
ต้องสรรหา และเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติและผลงานต่อ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 

๓๐ วัน 

 
หมายเหตุ :  ระยะเวลาในการดําเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามท่ีระเบียบกําหนดไว้  


