ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยที่ เป็ น การสมควรกำหนดหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารสรรหาผู้ อำนวยการสำนั กงานกองทุ น น้ ำมั น
เชื้อเพลิง เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (10) ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ ๓ ในกรณี ที่มีปั ญ หาเกี่ย วกับการดำเนิ นการตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ อำนวยการ
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๔ ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงหรือกำลังจะว่างลง และคณะกรรมการเห็นสมควรให้มี
การประกาศสรรหาผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย
(1) ประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของสำนักงาน
(2) อนุ กรรมการ จำนวนสี่ ค น ซึ่ งแต่ งตั้ งจากผู้ ด ำรงตำแหน่ งในส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน งานของสำนักงาน ซึ่งอาจเป็นกรรมการ
ของสำนักงาน โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการและให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น
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ข้อ ๕ อนุกรรมการหรือเลขานุการผู้ใดสมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการให้ถือว่าพ้นจาก
การเป็นอนุกรรมการหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าทีแ่ ละอำนาจ ดังนี้
(1) สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการ
(2) เจรจาต่ อรอง กำหนดอั ตราเงิน เดื อนและผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น พร้ อ มทั้ งเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น เพื่อกำหนดไว้ในสัญญาจ้างของผู้อำนวยการ
(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หากมีเหตุให้อนุกรรมการเหลือไม่ครบตามจำนวน ให้
คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการสรรหาต่อไปได้ เว้นแต่คณะอนุกรรมการที่เหลืออยู่มี
จำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ครบตามจำนวน
ข้อ ๘ การประชุมคณะอนุ กรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
ประธานอนุ ก รรมการหรื อ อนุ ก รรมการผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในเรื่ อ งที่
คณะอนุกรรมการพิจารณา ให้ผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าผู้นั้นสมควรอยู่ในที่ประชุม
หรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น ผู้ อ ำนวยการ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา
(3) เป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
(4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสำนักงานตามที่กำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์และหน้าที่อำนาจของสำนักงาน
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(10) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่น ดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติไม่เหมาะสม
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ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการจัดทำประกาศสรรหาผู้อำนวยการปิดประกาศไว้ ณ สำนักงาน และทาง
สื่ออื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่ วันปิดประกาศ โดยประกาศดังกล่าวต้ องมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ
(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
(3) วาระการดำรงตำแหน่ง และกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(4) หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร เช่น สถานที่ ระยะเวลาการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
(6) ข้ อ กำหนดต่ า งๆ ที่ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาจะต้ อ งนำเสนอประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น
รายบุคคล อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
(3) ผลงานหรือผลสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา
(4) ข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการอาจขอให้ ผู้ มี สิ ท ธิเข้ารับ การสรรหาหรือ บุ ค คลใดๆ ส่ งข้ อมู ล อื่ น ที่ จำเป็ น
เกี่ยวกับการสรรหาก็ได้
ในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการ
อาจพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยก็ได้
ข้อ 1๒ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้าม โดยพิจารณาจาก
ใบสมั ค ร หรื อ สั ม ภาษณ์ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การสรรหา หรื อ ให้ แ สดงวิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ นำเสนอแผนการบริห าร
สำนักงาน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี แล้วสรุปผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
อย่างน้อย ๑ ราย เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ในกรณี ที่ คณะอนุ กรรมการพิจารณาแล้ ว พบว่าไม่มีผู้ ส มัคร หรื อมีผู้ สมัครแต่ขาดคุณ สมบั ติ หรื อ
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ไม่ เหมาะสมจะได้ รั บ การเสนอชื่ อ หรือ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม คณะอนุ ก รรมการอาจเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใช้วิธีการอื่ นในการสรรหาผู้อำนวยการก็ ได้ เช่น ใช้วิธีทาบทามเจาะจงตัวบุคคล
เป็นต้น
เมื่อคณะกรรมการได้กำหนดวิธีการสรรหาใหม่ตามวรรคสองแล้ว ให้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
รับไปดำเนินการสรรหาตามวิธีการนั้นและพิจารณากลั่นกรอง โดยนำความในข้อ 1๑ และ ข้อ 1๒ วรรคหนึ่ง
มาประกอบใช้เพือ่ ดำเนินการต่อไปโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๓ ให้ คณะอนุ กรรมการนำเสนอผลการสรรหา อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็น ชอบ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

