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คำ�อธิบาย
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นการปรับปรุง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 19 พฤษภาคม 2552
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่กำ�หนดขึ้นในภายหลัง  อาทิ หลักเกณฑ์การสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผูอ้ �ำ นวยการองค์การมหาชน
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีอ่ งค์การมหาชน และการกำ�หนดกรอบวงเงินรวมสำ�หรับค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากร เป็นต้น
แนวทางดังกล่าวจำ�แนกเป็นสองประเภท คือ แนวทางที่ “ต้องปฏิบตั ”ิ ตามข้อกฎหมาย
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรือตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ดี และ
แนวทางที ่ เป็น “คำ�แนะนำ�” ซึง่ รวบรวมมาจากแนวทางการบริหารของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดี
ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น
สรุปประเด็นการปรับปรุงที่สำ�คัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงในภาพรวม
     (1) แก้ไขชื่อเรื่อง จาก “แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน”
เป็น “แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน”
     (2) แก้ไข/เพิม่ เติมเนือ้ หาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
     (3) เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักเกณฑ์
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผูอ้ �ำ นวยการ
องค์การมหาชน หลักเกณฑ์ก ารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์ ก ารมหาชน แนวทาง
การจ่ายชดเชยให้ก ับผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์ก ารมหาชน การกำ�หนด
กรอบวงเงินรวมสำ�หรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
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2) แนวทางที่กำ�หนดเพิ่มเติม
    กรณีแนวทางที่ต้องปฏิบัติ
   (1) เพิ่มเติมอายุขั้นตํ่าของคณะกรรมการจากเดิมที่กำ�หนดให้ “มีอายุไม่ตํ่ากว่า
และไม่เกินกว่าที่กำ�หนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์” เป็น “มีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 35 ปีบริบรู ณ์ แต่ตอ้ งไม่เกิน 70 ปีบริบรู ณ์ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน”
    (2)  กำ�หนดรอบระยะเวลาในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน ให้มี
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
    (3)  เพิ่มเติมระบบการประเมินคณะกรรมการ โดยให้มีการประเมินตนเองทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบทั้งคณะ
กรณีแนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
(1) เพิม่ เติมคุณสมบัติของคณะกรรมการเรื่องวุฒิการศึกษา กำ�หนดให้คณะกรรมการ
ควรมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
(2) เพิม่ เติมเรือ่ งการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ควรคัดเลือกจากบัญชีรายชือ่ ที่ กพม.
จะประกาศกำ�หนด โดยในระหว่างที่ กพม. ยังไม่ได้ประกาศกำ�หนด และองค์การมหาชนไม่อาจหา
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้ อาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือบัญชีรายชื่อ
กรรมการอาชีพในทำ�เนียบ Thai Institute of Directors (Chartered Director) หรือคัดเลือก
รายชื่อด้วยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนดก็ได้
(3) เพิ่มเติมเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการ ที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ ดังนี้
• กำ�หนดจำ�นวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ  (ซึง่ ไม่ใช่ทป่ี รึกษาทีอ่ งค์การมหาชนจ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญตามสัญญาจ้าง) จำ�นวนไม่เกิน 3 คน
• ไม่ควรแต่งตัง้ ผูอ้ �ำ นวยการทีเ่ พิง่ พ้นจากตำ�แหน่งเป็นทีป่ รึกษาขององค์การมหาชน
หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายในระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นมีเหตุผลความจำ�เป็นเป็นพิเศษ
(4) ปรับแก้ไขให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกตำ�แหน่ง  
ระยะเวลาของสัญญาจ้างเป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ ทีจ่ ะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
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(5) เพิม่ เติมเรือ่ งการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชนควรพิจารณากำ�หนด
นโยบายให้กรรมการผ่านหลักสูตรการอบรมสำ�หรับกรรมการ เช่น หลักสูตรของ Director
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หรือหลักสูต ร
การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น กรณีกรรมการที่อยู่ในวาระยังไม่ผ่านการอบรมฯ ควรกำ�หนด
ให้ต้องเข้ารับการอบรมภายในวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
(6) แก้ไขแนวทางการบริหารทัว่ ไป โดยให้น�ำ แนวคิดเรือ่ งการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) มาปรับใช้ในการดำ�เนินงานแทนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (Corporate Social Responsibility)
(7) เพิม่ เติมเรื่องการประชุมของกรรมการ คณะกรรมการควรกำ�หนดให้มีการประชุม
โดยไม่ตอ้ งมีฝา่ ยบริหาร (ผูอ้ �ำ นวยการ) ร่วมด้วยไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
(8) เพิ่มเติมแนวทางให้คณะกรรมการกำ�หนดจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมขั้นตํ่า
ไว้ในข้อบังคับ หากกรรมการขาดประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่า
บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตำ�แหน่งได้
(9) เพิม่ เติมเรือ่ งระบบการประเมิน โดยให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ด้วย
(10) เพิ่มเติมกรณีกรรมการขององค์การมหาชนจะดำ�รงตำ�แหน่งในองค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจอื่นเกินกว่าจำ�นวน 3 แห่งมิได้
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นแนวปฏิบัติ      
ที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมาตรา 24
และมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และส่งเสริม
ให้ ค ณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนมี เ ครื่ อ งมื อ กำ � กั บ การปฏิ บั ต ิ ง านขององค์ ก ารมหาชน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1. ที่มา
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำ�หนดให้มีหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
เรียกว่า  “องค์การมหาชน” มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกรณีที่รัฐบาล   
มี แ ผนงานหรื อ นโยบายด้ า นใดด้ า นหนึ ่ ง โดยเฉพาะในการจั ด ทำ � บริ ก ารสาธารณะและ
มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น
ภารกิจที่มิได้มีลักษณะเชิงพาณิชย์ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำ�ไรเป็นหลัก รัฐให้เงินอุดหนุน
หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รัฐมีอำ�นาจกำ�กับดูแลตามที่กฎหมายกำ�หนด การลงทุนต้องขอ
ความเห็นชอบจากรัฐ และบุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
การปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนมิได้อยูใ่ นกรอบของกฎระเบียบราชการ การบริหารงาน     
มีความอิสระ คล่องตัว และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนซึ่งมี
อำ�นาจหน้าที่กำ�หนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดำ�เนินงาน อนุมัติแผน          
การลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนควบคุมดูแลการดำ�เนินงานและการบริหารงานทั่วไป
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำ�หนดต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบแนวทาง
การบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามที่สำ�นักงาน ก.พ.ร. เสนอ ให้เป็นมาตรฐาน
การบริหารงานและให้องค์การมหาชนทุกแห่งนำ�ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้องค์การมหาชน
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
ต่อมา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดย
ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
องค์ ก ารมหาชน และให้คณะกรรมการองค์ก ารมหาชนพิจารณากำ�หนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ซึง่ ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า
ในเชิงภารกิจ  ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การลดขัน้ ตอน การปฏิบัติงาน การกระจายอำ�นาจการตัดสินใจ
การอำ�นวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยที่มาตรา 5/8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กำ�หนดให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำ�หนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาองค์การมหาชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว    
จึงสมควรทีจ่ ะมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการนำ�แนวทางการบริหารไปปฏิบัติ พร้อมทัง้
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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ตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรีตา่ ง ๆ   
ทีก่ �ำ หนดขึน้ ในภายหลัง เช่น หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน และผูอ้ �ำ นวยการองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การมหาชน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน การกำ�หนดกรอบวงเงินรวมสำ�หรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นต้น
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม องค์ ก ารมหาชนได้ พ ิ จ ารณาความเห็ น ของ
คณะทำ�งานพิจารณาแนวทางการบริหารและกำ�กับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในการประชุม ครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 และครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2561
และมีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว โดยกำ�หนดใหม่เป็น “แนวทางการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน” ให้สอดคล้องกับอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตามมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ครอบคลุมมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้องและตัวอย่างการบริหารจัดการทีด่ ขี องคณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จัดหมวดหมู่เนื้อหาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงตามที่องค์การมหาชนได้ให้
ความเห็นประกอบด้วย
กพม. ได้พิจารณาแนวทางการควบคุ ม ดู แ ลการดำ � เนิ น การขององค์ ก ารมหาชน
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนแล้วมีมติเห็นชอบให้
สำ�นักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณามีมติให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม นำ�ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้ยกเลิกแนวทาง
การบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
และเห็นชอบกับแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้
องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำ�ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อกำ�หนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ                
องค์การมหาชนตามมาตรา 24 และมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครือ่ งมือกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
มาตรา 17 การใช้จา่ ยเงินขององค์การมหาชน ให้ใช้จา่ ยไปเพือ่ กิจการขององค์การมหาชน
โดยเฉพาะ
การเก็ บ รั ก ษาและเบิ ก จ่ า ยเงิ น ขององค์ ก ารมหาชนให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
ที่คณะกรรมการกำ�หนด
มาตรา 19 ให้มคี ณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการ โดยมีองค์ประกอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ และให้ผู้อ�ำ นวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการมีจ�ำ นวนตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ แต่ตอ้ งไม่เกินสิบเอ็ดคน
โดยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง มี ตำ � แหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจำ � 
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่       
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใต้บงั คับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทนของ               
ส่วนราชการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งก็ได้
มาตรา 19/1 ผู้ใดจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้  
ทั้งนี้ ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ในตำ�แหน่งกรรมการด้วย
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การนับจำ�นวนการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการ             
โดยตำ�แหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 20  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการ           
โดยตำ�แหน่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าและไม่เกินกว่าที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) มีคณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิด
ที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนจำ�เป็นต้อง
แต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนั้น
มาตรา 21 ประธานกรรมการและกรรมการขององค์ ก ารมหาชนใดจะต้ อ งไม่ เ ป็น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในกิจการที่กระทำ�กับองค์การมหาชนนัน้ หรือในกิจการทีเ่ ป็นการแข่งขันกับกิจการ
ขององค์การมหาชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด
ที่องค์การมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา 22 ประธานกรรมการและกรรมการซึ ่ ง มิ ใช่ ก รรมการโดยตำ�แหน่งมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการซึ่ ง มิ ใช่ ก รรมการโดยตำ � แหน่ ง พ้ น จาก
ตำ�แหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการ
เพิ่มขึ้น อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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เมื่อครบกำ�หนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่        
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา 24  คณะกรรมการมีอ�ำ นาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการและการดำ�เนินการ
ขององค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ อำ�นาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) กำ�หนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำ�เนินงานของ
องค์การมหาชน
(2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำ�หนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
     (ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงานดังกล่าว
     (ข) การกำ�หนดตำ�แหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
     (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินยั
การออกจากตำ�แหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องค์การมหาชน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน
     (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
     (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อน่ื แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างขององค์การมหาชน
     (ฉ) การแต่งตั้งและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
     (ช) การกำ�หนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
     (ซ) การกำ�หนดเครือ่ งแบบผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน
และเครื่องหมายองค์การมหาชน
(4) อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งกำ�หนด
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มาตรา 24/1 ในการควบคุมดูแลการดำ�เนินงานขององค์การมหาชน ให้คณะกรรมการ
พิจารณากำ�หนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอำ�นาจการตัดสินใจ การอำ�นวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
มาตรา 25 คณะกรรมการมีอ�ำ นาจแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการได้
ตามที่ก�ำ หนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน และมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามมาตรา 24 (3) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
มาตรา 26  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และ
อนุกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรีก�ำ หนด
มาตรา 27 ให้องค์การมหาชนมีผู้อำ�นวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตำ�แหน่งเป็น
อย่างอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำ�นวยการ
มาตรา 27/1  ในการแต่งตั้งผู้อำ�นวยการต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อำ�นวยการ และหากมีเหตุผลจำ�เป็นให้คณะกรรมการขยาย
ระยะเวลาได้ อ ี ก ไม่เ กินหกสิบวัน หากดำ�เนินการไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรายงานผลให้ กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา 33  ในกิจการที่เ กี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ ผ ู ้ อ ำ � นวยการเป็ นผู ้ แ ทนของ
องค์การมหาชน เพือ่ การนีผ้ อู้ �ำ นวยการจะมอบอำ�นาจให้บคุ คลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำ�หนด
มาตรา 34  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำ�หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อำ�นวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา 39  การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทำ�ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำ�หนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์ก ารมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
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ในการตรวจสอบภายใน  ให้มผี ปู้ ฏิบัติงานขององค์การมหาชนทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำ�หนด
ในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นเงินเดือน เลือ่ นตำ�แหน่ง และลงโทษทางวินัยของผูต้ รวจสอบ
ภายใน ให้ผอู้ �ำ นวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำ�เนินการได้
มาตรา 40 ให้องค์การมหาชนจัดทำ�งบดุล งบการเงิน และบัญชีทำ�การส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้ส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การมหาชน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่า
การใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ประหยั ด และได้ ผ ลตามเป้ า หมายเพี ยงใด
แล้วทำ�บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
มาตรา 42  เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำ�เนินงานขององค์การมหาชน
และเพื่อให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดำ�เนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้
การกำ�กับดูแลโดยมีเ ป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผล
ขององค์การมหาชนตามที่ กพม. กำ�หนด
3.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกำ�หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำ�นวยการองค์การมหาชน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำ�หนดเบีย้ ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของประธานกรรมการ
กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน และการพัฒนาการดำ�เนินงาน
และการประเมินผลองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย ระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์) ซึง่ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกำ�หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของผูอ้ �ำ นวยการองค์การมหาชน
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารกำ � หนดเบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธาน
กรรมการ กรรมการ ทีป่ รึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน และการพัฒนาการดำ�เนินงาน
และการประเมินผลองค์การมหาชน
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3.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหาร
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน
และให้องค์การมหาชนทุกแห่งนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป และเห็นชอบปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 7 กันยายน 2547 ในส่วนของการกำ�หนดกรอบวงเงินรวมสำ�หรับค่าใช้จา่ ย
ด้ า นบุ ค ลากรสำ �หรับองค์ก ารมหาชนไว้ไ ม่เ กิ นร้ อ ยละ 30 ของเงิ นอุ ดหนุ นประจำ � ปี เป็ น
“หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำ�เนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำ�เสนอต่อ
ก.พ.ร. เพือ่ พิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำ�นักงบประมาณ
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย”
3.2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เรือ่ ง แนวทางการจ่ายค่าชดเชย
ให้กับผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างขององค์การมหาชน
3.2.4 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7
กันยายน 2547 และมติ ค ณะรัฐมนตรีท ั้งหมดที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารมหาชน ให้ กพม.
รั บ ผิดชอบการกำ�กับดูแล และกลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ   
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่มอบหมายให้ ก.พ.ร. รับผิดชอบ
3.2.5 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ผลการดำ�เนินการ
ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำ�นวยการองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิเศษตาม
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
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4. นิยามศัพท์
องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่ได้รับการจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการองค์การมหาชน   
แนวทางที่ “ต้องปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางที่กำ�หนดสืบเนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือ      
มติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดไว้  หรือเป็นแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีสว่ นร่วม หลักการกระจายอำ�นาจ หลักนิตธิ รรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ ซึ่งกำ�หนดให้คณะกรรมการต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่เป็น “คำ�แนะนำ�” เป็นแนวทางที่รวบรวมจากแนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวอย่าง
การบริหารจัดการทีด่ ขี องคณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอืน่ ซึง่ คณะกรรมการ
สามารถพิจารณานำ�มาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

5. แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (ต้องปฏิบัติ)
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
      คณะกรรมการมาจากการแต่งตัง้ ของคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการ มีองค์ประกอบที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อำ�นวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยกำ�หนดเป็น
(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงินเดือน
ประจำ� พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น รวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด เว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชน
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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(2) กรรมการโดยตำ�แหน่ง อาจประกอบด้วยผูแ้ ทนของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
สัมพันธ์กับภารกิจขององค์การมหาชน
     2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
           ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึง่ มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่ง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย (ยกเว้นกรรมการชาวต่างประเทศที่องค์การมหาชนจำ�เป็น
ต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนั้น)
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า 35 ปีบริบรู ณ์ แต่ตอ้ งไม่เกิน 70 ปีบริบรู ณ์ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
(3) มีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
กรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(8) ไม่เ ป็นผู้มีส่วนได้เ สียในกิ จการที ่ ก ระทำ � กั บองค์ ก ารมหาชนนั้น หรือ
ในกิจการทีเ่ ป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การมหาชนนัน้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำ�กัด
หรือบริษัทมหาชนจำ�กัดที่องค์การมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
5.1.2 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
     1)  คณะกรรมการยกร่างระเบียบการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์ก ารมหาชน เสนอรัฐมนตรี ผ ู ้ ร ั ก ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ให้ความเห็นชอบ
   เนือ้ หาของระเบียบฯ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
สรรหาฯ ปฏิทินการสรรหา ขั ้ น ตอนและวิ ธ ี ก ารสรรหา พร้ อ มทั ้ ง อั ต ราเบี้ยประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใสและยุติธรรม
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     2) ประธานกรรมการองค์การมหาชนเป็นผูม้ อี �ำ นาจลงนามในระเบียบ ยกเว้นกรณี
ที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกำ�หนดไว้เป็นอื่น
    3) กรรมการขององค์การมหาชนจะดำ�รงตำ�แหน่งในองค์การมหาชนอื่นเกินกว่า
จำ�นวนสามแห่งมิได้ โดยให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำ� แหน่ ง และได้ ร ั บ มอบหมายให้
ปฏิบตั ริ าชการแทนด้วย
    แต่การนับจำ�นวนการดำ�รงตำ�แหน่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งทีไ่ ด้มี
การมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
   4) ระยะเวลาสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
กำ�หนดเป็นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดำ�เนินการสรรหา และหากมีเหตุผลจำ�เป็นให้
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดำ�เนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรายงาน กพม. โดยเร็ว และ กพม. รายงานรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
    5) เมื่อประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่งครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนัน้ อยูใ่ นตำ�แหน่งเพือ่ ดำ�เนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับตำ�แหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
1) คณะกรรมการควรสำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
2) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาสรรหาจากกรรมการที่มาจากบัญชี
รายชื่อที่ กพม. จะประกาศกำ�หนด ทั้งนี้ ในระหว่างที่ กพม. ยังไม่ได้ประกาศกำ�หนด และ
องค์การมหาชนไม่อาจหาชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมได้ อาจพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชือ่ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบัญชีรายชือ่ กรรมการอาชีพในทำ�เนียบ Thai Institute of Directors (Chatered
Director) หรือคัดเลือกรายชื่อด้วยวิธีอื่นที่คณะกรรมการกำ�หนด ก็ได้
3) กรรมการขององค์การมหาชนจะดำ�รงตำ�แหน่งในองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจอืน่
เกินกว่าจำ�นวนสามแห่งมิได้
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5.1.3 การกำ � หนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการ (ต้องปฏิบัติ)
     1) การได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการขององค์การมหาชน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรี
กำ�หนด คือ
1.1) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นผู้พิจารณากำ�หนด
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการตามช่วงอัตราเบี้ยประชุมและการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน
ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มองค์การมหาชน

อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำ�เนินการตามนโยบายสำ�คัญของรัฐเฉพาะด้าน

6,000 – 20,000 บาท

กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ

6,000 – 16,000 บาท

กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป

6,000 – 12,000 บาท

1.2) ให้ก�ำ หนดอัตราเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะอนุกรรมการ ดังนี้
       (1) กรรมการ ให้ได้รบั ในช่วงของอัตราต่อเดือนตามกลุม่ ขององค์การมหาชน
              (2) ประธานกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25      
                           (3) กรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ ให้ได้รับเป็นรายเดือนตามที่
คณะกรรมการกำ�หนด แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
                 (4) ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับใน
อัตราสูงกว่ากรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการร้อยละ 25
                   (5) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ให้ได้รับในอัตราที่คณะกรรมการกำ�หนด
แต่ไม่สูงเกินกว่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
                 (6) ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน ไม่ได้รับเบี้ยประชุม      
     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ และ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
และบุคคลนัน้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
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1.3) ให้คณะกรรมการแต่ละแห่ ง เป็ น ผู้พิจารณากำ � หนดค่าเบี้ยประชุมของ
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
     2) การกำ�หนดประโยชน์ตอบแทนอื่น กำ�หนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในกรณีเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ขององค์การมหาชน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ในอัตราที่ราชการกำ�หนด
สำ�หรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง ส่วนประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ให้ได้รับในอัตราที่ราชการกำ�หนดสำ�หรับ
ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น ซึง่ เป็นการเบิกจ่ายตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
     3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 กำ�หนดให้ ก.พ.ร. เป็นผูม้ อี �ำ นาจ
ในการประเมินค่างานและพิจารณาจัดกลุ่มองค์การมหาชน และคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
รับผิดชอบดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนี้
     4) คณะรัฐมนตรีมีอำ�นาจพิจารณาการจัดกลุ่มองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1
5.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ สนอคณะกรรมการองค์การมหาชน
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง และประเมินผลงานของผูต้ รวจสอบภายใน
ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้
คำ�แนะนำ�หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน ประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และทีป่ รึกษาภายนอกตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
รวมถึงจัดทำ�รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
      2) แต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชน เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
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      3) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำ�นวยการองค์การมหาชน เพือ่ ทำ�หน้าที่
พิจารณาดำ�เนินการสรรหาบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และคุณลักษณะให้เหมาะสม
กับตำ�แหน่งผู ้ อำ �นวยการตามที่ก ำ�หนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
     1) คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการอืน่ ๆ โดยคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์
และค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชนเป็นสำ�คัญ รวมถึงอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
จำ�นวนไม่เกิน 3 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานขององค์การมหาชน
(ไม่ใช่ทป่ี รึกษาทีอ่ งค์การมหาชน จ้างให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญตามสัญญาจ้าง)
และให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจะได้รับ                
เบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม
    2) หากไม่มเี หตุผลความจำ�เป็นเป็นพิเศษ คณะกรรมการไม่ควรแต่งตัง้ ให้ผอู้ �ำ นวยการ
ทีเ่ พิง่ พ้นจากตำ�แหน่งมาดำ�รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษาขององค์การมหาชนหรือทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้อำ�นวยการพ้นจากตำ�แหน่ง
5.2 อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ต้องปฏิบัติ)
คณะกรรมการมี อำ � นาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการดำ � เนิ น การและกิ จ การทั่ ว ไปของ
องค์การมหาชน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณประจำ�ปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กำ�หนดไว้ โดยอำ�นาจหน้าที่ให้รวมถึง
1)  กำ�หนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็ น ชอบแผนการดำ�เนินงานของ
องค์การมหาชน
2)  อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
3)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำ�หนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
     (ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงานดังกล่าว
     (ข) การกำ�หนดตำ�แหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน  
     (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน วินยั และการลงโทษทางวินัย
การออกจากตำ�แหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องค์การมหาชน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน
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     (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
     (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อน่ื แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างขององค์การมหาชน
     (ฉ) การแต่งตั้งและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
     (ช) การกำ�หนดขอบเขตเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
     (ซ) การกำ�หนดเครือ่ งแบบผูอ้ �ำ นวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน
และเครื่องหมายองค์การมหาชน
4)  อำ�นาจหน้าทีอ่ น่ื ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ        
ที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ
     (1) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชน
     (2)  กำ�หนดแนวทางการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     (3) กำ�หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของผูอ้ �ำ นวยการตามหลักเกณฑ์      
ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
     (4) กำ�หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบัญชีขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
     (5) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน ลงโทษทางวินยั ของ            
ผู้ตรวจสอบภายใน
     (6) แต่งตั้งบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณารายงานผลการสอบบัญชีขององค์การมหาชน
     (7) แต่งตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการได้ ต ามที่ กำ � หนดใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
     (8)  แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำ�นวยการ
     (9)  แต่งตัง้ ผูอ้ �ำ นวยการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุตอ้ งแต่งตัง้ และ
หากมีเหตุผลจำ�เป็นให้พจิ ารณาขยายระยะเวลาได้อกี ไม่เกินหกสิบวัน หากดำ�เนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานผลให้ กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
5)  อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกำ�หนด
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5.3 แนวทางการควบคุมดูแลการดำ�เนินการขององค์การมหาชน
5.3.1 แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์
    คณะกรรมการมีหน้าทีก่ �ำ กับการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยยึดแนวทาง ดังนี้
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
    องค์การมหาชนต้องจัดทำ�แผนยุท ธศาสตร์ ที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
    1) กระบวนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำ�งานเพือ่ วางแผนในจำ�นวนครัง้ ทีเ่ หมาะสม
(2) มีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
     - กำ�หนดขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องที่สำ�คัญ
     - กำ�หนดกรอบเวลาทีใ่ ช้ในการวางแผนระยะสัน้ และระยะยาว และเหตุผล
ที่ใช้ในการกำ�หนดกรอบเวลาเช่นนั้น
     - ดำ � เนิ นกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุ ทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
กรอบเวลาที่กำ�หนดไว้
(3) มีการระบุวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในการนำ�ปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
     - ความต้องการ ความคาดหวัง ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ของผูร้ บั บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
     - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององค์การมหาชน
     - นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญทางด้านเทคโนโลยีและด้านอืน่ ๆ
ซึ่งอาจมีผลต่อบริการและการดำ�เนินการขององค์การมหาชน
     - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของ
องค์การมหาชน
     - การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับ
บริการ หรือกิจกรรมที่มีความสำ�คัญกว่า
     - ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ด้านอืน่ ๆ
     - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก
     - ลักษณะเฉพาะขององค์การมหาชน
     - จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
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แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ� (ต่อ)
(4) กำ�หนดให้มีการจัดทำ�ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก แผนปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบตั งิ าน และระบุระยะเวลา
ที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
(5) การมีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเปิดกว้าง
ให้มกี ารสื่อสารทำ�ความเข้าใจของแผนปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
(6) วันที่จัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณสำ�เร็จ
2) การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี
(1) การทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
(2) การจัดทำ�รายงานหรือบันทึกแสดงเหตุผลการทบทวนและปรับปรุงแผน
3) การควบคุมและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั งิ านประจำ�ปี
(1) การกำ�กับให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพื่อนำ�ไป
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก รวมทัง้ จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
(2) การติดตามและกำ�กับให้มีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำ�เร็จของงานกับ
เป้าหมายของแผนเป็นระยะ
(3) ผลการปฏิบัติตามแผน
5.3.2 แนวทางการบริหารการเงิน
    คณะกรรมการมี ห น้ า ที ่ ก ำ � กั บ การบริ ห ารการเงิ น ขององค์ ก ารมหาชน โดย
ยึดแนวทาง ดังนี้
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
    กำ�กับให้มีการจัดวางระบบงานในด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
และการจัดทำ�ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
เพือ่ ให้การบริหารงานคล่องตัวและทันสมัยตามหลักสากล และให้มกี ารใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
    แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
    1) กำ�กับให้มกี ารกำ�หนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การมหาชน โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้องค์การมหาชน
มีต้นทุนต่อหน่วยที่ตํ่ากว่า หรือผลผลิตที่สูงกว่าหากมีค่าใช้จ่ายเท่ากัน
    2) กำ�กับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมีการลดค่าใช้จ่าย
และ/หรือหารายได้ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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5.3.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
     คณะกรรมการมีห น้าที่ก ำ�กับการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ ก ารมหาชน โดย
ยึดแนวทาง ดังนี้
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
    1) กำ�กับให้ฝ่ายบริหารจัดทำ�ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ให้มมี าตรฐานไม่ตา่ํ กว่าการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
ขององค์การมหาชน
    2) กำ�กับให้ผู้อำ�นวยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    3) กำ�หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของผูอ้ �ำ นวยการ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ลักษณะขององค์การมหาชน

กลุ่มองค์การมหาชน
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กลุม่ ที่ 1 พัฒนาและดำ�เนินการตามนโยบายสำ�คัญ
ของรัฐเฉพาะด้าน
อัตราเงินเดือนของผู้อำ�นวยการ (เงินเดือนประจำ�)
100,000 – 300,000 บาท

องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
และดำ�เนินการตามนโยบายสำ�คัญเฉพาะด้านของ
รัฐให้เกิดผลในทางปฏิบตั ภิ ายในระยะเวลาจำ�กัด
ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูงในการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่าย
หรือการบริหารองค์กรทีม่ สี าขา ทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ องค์การมหาชนที่จะ
ถูกจัดลงในกลุ่มที่ 1 ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี

กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน
หรือสหวิทยาการ
อัตราเงินเดือนของผู้อำ�นวยการ
100,000 – 250,000 บาท

องค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการ
ที่ใช้วิชาชีพระดับสูง ซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษา
วิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีม่ เี ป้าหมาย ในการริเริม่
หรือสร้างนวัตกรรมที่จำ�เป็นต้องใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ และความสามารถในการ
บริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีขอบเขต
การทำ�งานครอบคลุมในระดับประเทศหรือต้อง
ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป
อัตราเงินเดือนของผู้อำ�นวยการ  
100,000 – 200,000 บาท

องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
ดำ�เนินงานศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป
หรืองานปกติประจำ� หรืองานให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้า/ผู้รับบริการเฉพาะครอบคลุมในขอบเขต
จำ�กัด ใช้ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
องค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย
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อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ของผูอ้ �ำ นวยการองค์การมหาชนประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายรวมถึงเงินเดือนประจำ� และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ทีเ่ ป็นตัวเงิน และจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวติ หรืออุบตั เิ หตุ ค่าประกันสังคม
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสำ�รองเลีย้ งชีพ ให้ได้รบั การเฉพาะตัว และเงินช่วยเหลืออืน่ ๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการองค์การมหาชนกำ�หนด และค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษ
ทีข่ น้ึ กับผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำ นวยการองค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิน้ ปี
คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจำ�
ค่าตอบแทนรวมของผูอ้ �ำ นวยการ = เงินเดือนประจำ� + 25% เป็นประโยชน์ตอบแทนอืน่ +
				
25% ค่าตอบแทนผันแปร
       4)  กำ�หนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างทีเ่ หมาะสมกับ
ภาระงานและความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงาน และไม่น้อยกว่าที่กำ�หนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย         
เงินทดแทน
        5)  ควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จา่ ย
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น
ยกเว้น องค์การมหาชนทีม่ มี ติคณะรัฐมนตรีก�ำ หนดไว้เป็นการเฉพาะ ทัง้ นี้ หากจำ�เป็นต้องกำ�กับให้
องค์การมหาชนหารายได้เพื่อนำ�มาจ่ายในส่วนที่เกินกว่าที่กำ�หนด
กรอบวงเงินรวมค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร =                 ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
X 100
                                               งบประมาณค่าใช้จา่ ยตามแผนการใช้จา่ ยเงินประจำ�ปี
                                                        (เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
คำ�อธิบาย 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของ
บุคคล ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบตั งิ าน (ถ้ามี)
ของเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ เงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผูอ้ �ำ นวยการ
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดำ�เนินการใน
ปีงบประมาณนัน้ ๆ ซึง่ มีทม่ี าของเงินประกอบด้วย เงินอุดหนุนประจำ�ปี เงินทุนสะสม และเงินรายได้
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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      6)  กำ�กับให้มีการจัดทำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตำ�แหน่ง
      7)  กำ�กับให้มกี ารดำ�เนินการเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างในกรณีตา่ ง ๆ ดังนี้
(1) กรณีเลิกจ้างผู้อำ�นวยการก่อนครบอายุสัญญาจ้าง ให้จ่ายค่าตอบแทน
การเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้าง เว้นแต่ ผู้อำ�นวยการ
ไม่ผ่านการประเมินผลการทำ�งาน  หรือบกพร่องต่อหน้าที่  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำ�หรับการเป็นผู้อำ�นวยการ
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายจัดตั้ง
องค์การมหาชน หรือการเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือกรณีอน่ื ๆ อาทิ
ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำ�ให้องค์การมหาชนได้รบั ความเสียหายละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำ�งาน
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(2) กรณีสน้ิ สุดสัญญาจ้างผูอ้ �ำ นวยการ ไม่จ�ำ เป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง
(3) กรณีเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อนครบอายุสญ
ั ญาจ้าง (กรณีเลิกจ้าง
ก่อนครบสัญญาจ้างโดยไม่มคี วามผิด) ให้จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง
หรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
1) กำ � หนดให้ใช้ร ะบบสั ญ ญาจ้ า งกั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข ององค์ ก ารมหาชนทุ ก ตำ � แหน่ ง                
โดยพิจารณาระยะเวลาของสัญญาจ้างตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ควรกำ�หนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนหรือ
การดำ�รงอยู่ในตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่งหรือเลิกจ้าง
ผู้อำ�นวยการองค์การมหาชนเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนตามสัญญาจ้าง            
มีหน้าทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ และไม่ใช่เจ้าหน้าทีข่ ององค์การมหาชน
ตามนัย มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ผู้อำ�นวยการถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 4 (15) แห่งพระราชบัญญัติ
บัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  
2) ส่งเสริมให้มีการนำ�แนวคิดสมรรถนะมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล       
ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมิน และการให้ค่าตอบแทน
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แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ� (ต่อ)
3) กำ�หนดระเบียบการจ่ายค่ า ตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน ที่มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ชัดเจน เช่น องค์การมหาชนมีผลการประเมิน
การปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงให้เห็นการบรรลุวตั ถุประสงค์จดั ตัง้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุม้ ค่า
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนที่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษมีผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับทีมงาน
และระดับบุคคลเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น
4) ประกาศนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการในภาพรวม
ขององค์การมหาชนให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ไม่จำ�เป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติม แนวทาง
ที่เป็นคำ�แนะนำ� ดังนี้
คณะกรรมการควรพิจารณาจายคาตอบแทนผันแปรแกผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ใหไดรับเต็มตามจํานวน เมื่อมีผลการประเมิน
องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชนอยูในระดับ “คุณภาพ” (โดยเริ่มใชตั้งแต 
ปงบประมาณ พ.ศ 2561 เปนตนไป)
5.3.4 แนวทางการควบคุมภายใน (ต้องปฏิบัติ)
    คณะกรรมการต้องกำ�หนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน
โดยมีผตู้ รวจสอบภายในทำ�หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รบั ผิดชอบ
ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และต้องกำ�กับให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้
   1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
    ผูก้ �ำ กับดูแล ฝ่ายบริห าร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้ อ งสร้ า งบรรยากาศ
ของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
ในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสำ�นึกทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำ�เป็น
และความสำ�คัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำ�รงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
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    2) การประเมินความเสี่ยง
   ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
    3) กิจกรรมการควบคุม
    ฝ่ายบริห ารต้องจัดให้มีก ิจ กรรมการควบคุ ม ที ่ ม ี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิทธิผล
เพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลสำ�เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
    4) สารสนเทศและการสื่อสาร
    ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึง่ จำ�เป็นต้องใช้สารสนเทศนัน้
ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
    5) การติดตามประเมินผล
   ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั จิ ริง และมีประสิทธิผล
5.3.5 แนวทางการบริหารทั่วไป
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
    คณะกรรมการต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการศึกษากฎหมาย                         
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชนให้ครบถ้วน ติดตาม
ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นให้ทันสมัยที่สุด
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
   1) คณะกรรมการอาจพิจารณากำ�หนดนโยบายให้กรรมการขององค์การมหาชน
ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมสำ�หรับกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) หรือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น หรือกรณีกรรมการ
ที่อยู่ในวาระยังไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรกรรมการควรกำ�หนดให้ต้องเข้ารับการอบรม
ภายในวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
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แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ� (ต่อ)
   2) คณะกรรมการควรส่งเสริมให้องค์การมหาชนนำ�แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) มาปรับใช้ในการดำ�เนินงาน
   3) คณะกรรมควรกำ�กับให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำ�เนินกิจการ
ในรายงานประจำ�ปี หรือ เว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผย ดังนี้
        3.1)  รายงานการประจำ�ปี มีเรื่องที่ควรเปิดเผย อาทิ ประวัติความเป็นมาของ
องค์การมหาชน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ ความเสี่ยงสำ�คัญขององค์การ
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา ภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงสถิติและคำ�อธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การ
ในระยะเวลา 3 - 5 ปีขา้ งหน้า โครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ รายงานการวิเคราะห์
ด้านการเงิน ด้ า นความเสี ่ ย ง และด้ า นภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก าร งบการเงิ น หรื อ รายงาน
ทางการเงิ น ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
       3.2) เว็ บ ไซต์ขององค์การมหาชน มีเรื่องที่ควรเปิดเผย อาทิ รายงานประจำ�ปี  
โครงการลงทุนทีส่ �ำ คัญ (ถ้ามี) การจัดซือ้ จัดจ้าง การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผูบ้ ริหาร
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) แผนงานที่สำ�คัญ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ด้านการเงินและภารกิจหลัก ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำ�เนินงานขององค์การมหาชน
5.3.6 แนวทางการบริหารการประชุม
    คณะกรรมการมีหน้าที่กำ�กับการบริหารการประชุม โดยยึดแนวทาง ดังนี้
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
    คณะกรรมการต้องกำ�กับให้มีการจัดประชุมทุกเดือนหรืออย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ตามความเหมาะสม

แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

23

              แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
    1) คณะกรรมการควรกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ตอ้ งมีฝา่ ยบริหาร
(ผู้อำ�นวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ
    2) คณะกรรมการควรกำ�กับการบริหารการประชุมตามแนวทาง ดังนี้
       (1) ดำ�เนินการประชุมตามวาระที่กำ�หนดไว้
       (2) ควรกำ�หนดจำ�นวนขัน้ ตํา่ ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการไว้ในข้อบังคับ
ขององค์การมหาชนว่า หากกรรมการผูใ้ ดขาดการประชุมเกินกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุผล
สมควร ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการอีกต่อไปเพราะบกพร่องต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการอาจจะเสนอต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ให้กรรมการผู้นั้น
พ้นจากตำ�แหน่ง
        (3) วาระสำ�คัญที่ควรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
  - แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี
  - แผนและรายงานผลการลงทุนและการเงิน
  - การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
  - ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำ�หนดการบริหารงาน
  - โครงสร้างอัตรากำ�ลัง อัตราเงินเดือน
  - แผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านภารกิจหลัก
  - รายงานกิจการประจำ�ปี
  - รายงานผลการดำ�เนินการขององค์การมหาชนแก่รัฐมนตรีที่กำ�กับดูแล
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ
        (4) กรรมการทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อมติคณะกรรมการ
เว้นแต่ได้แสดงการคัดค้านในที่ประชุม โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทำ�หนังสือ
ถึงประธานภายใน 3 วันนับแต่วันประชุม
        (5) กรรมการควรใช้สิทธิซักถามในที่ประชุมก่อนที่จะลงมติใด ๆ รวมทัง้ ควรกำ�กับ
ให้องค์การมหาชนจัดทำ�รายงานการประชุมทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควรด้วย
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5.3.7 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    คณะกรรมการมีหน้าที่กำ�กับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
โดยยึดแนวทาง ดังนี้
    แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) การประเมินหน่วยงาน
       (1) คณะกรรมการต้องกำ�กับให้อ งค์ ก ารมหาชนดำ � เนิ นกิ จการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
       (2) คณะกรรมการต้ อ งกำ � กั บ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีตามหลักเกณฑ์ที่ กพม. กำ�หนด
2) การประเมินคณะกรรมการ
        คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการประเมินคณะกรรมการ โดยมีการประเมิน
ตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมินคณะกรรมการจะร่วมกัน
กำ�หนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
    3) การประเมินผู้อำ�นวยการและผู้บริหารระดับสูง
                 คณะกรรมการต้องจัดให้มีก ารประเมิ นผลการปฏิ บั ต ิ ง านของผู ้ อ ำ � นวยการ
และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารที่รองจากผู้อำ�นวยการ 1 - 2 ระดับ) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
หมายถึง มีตวั ชีว้ ดั นํา้ หนัก และเป้าหมาย เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และเป็นการตกลงร่วมกัน
ก่อนเริ่มปีงบประมาณ/ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงต้องนำ�ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ประกอบการ
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรเมื่อสิ้นปีของผู้อำ �นวยการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
การขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี เป็นต้น
แนวทางที่เป็นคำ�แนะนำ�
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
คณะต่าง ๆ
      5.3.8 การจัดทำ�ประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ต้องปฏิบัติ)
    คณะกรรมการต้องกำ � กั บ ให้ ม ี ก ารกำ� หนดประมวลจริ ย ธรรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76
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พระราชบัญญัติ
องคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคการมหาชน” หมายความวา องคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาทีข่ องรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน เจาหน้าที่ หรือผปู ฏิบตั งิ านอืน่
ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
“คณะกรรมการ”๒ หมายความวา คณะกรรมการของแตละองคการมหาชน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผู้อำ�นวยการ หรือผูบริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออยางอื่น
ขององคการมหาชน
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๕/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
มาตรา ๓ บทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑
๒

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

1

หมวด ๑
การจัดตั้ง และวัตถุประสงคขององคการมหาชน
มาตรา ๕ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากร
ใหเกิดประสิทธิภาพสู ง สุ ด จะจั ด ตั ้ ง เป น องค ก ารมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
กิจการอันเปนบริการสาธารณะทีจ่ ะจัดตัง้ องคการมหาชนตามวรรคหนึง่ ไดแก การรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การศึ ก ษาอบรมและพั ฒ นาเจ า หน า ที ่ ข องรั ฐ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการวิจยั การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห
การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด ทั้งนี้
โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก
การพิจารณากิจการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยขอเสนอแนะของ กพม.๓
มาตรา ๕/๑ ๔ ให ม ี ค ณะกรรมการพั ฒ นาและส ง เสริ ม องค ก ารมหาชนคณะหนึ ่ ง
เรียกโดยยอวา “กพม.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสี่คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๓) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยในจํานวนนี้
ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญและประสบการณเปนที่ประจักษในการบริหารองคการมหาชน
อยางนอยสองคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนผูรับผิดชอบในงานธุรการและ
งานวิชาการของ กพม.
๓
๔
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มาตรา ๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๕/๒๕ กรรมการผูท รงคุณวุฒติ อ งมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิน่ กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาทีพ่ รรคการเมือง
(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตรา ๕/๓๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหนงกรรมการทีป่ รึกษา หรือตําแหนง
อื่นใดขององคการมหาชนในเวลาเดียวกันไมได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการ ทีป่ รึกษา หรือผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ใดขององคการมหาชน
ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการที่ปรึกษา หรือ
ตําแหนงอืน่ ใดขององคการมหาชนภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ แตถา ผูน น้ั มิไดลาออก
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาตั้งแตตน
มาตรา ๕/๔๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีทก่ี รรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนวาระและมีการแตงตัง้ กรรมการแทน
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึน้ ใหม ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

มาตรา ๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๗
มาตรา ๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕
๖

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๕/๕๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕/๒
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๕/๓ วรรคหนึ่ง
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
มาตรา ๕/๖๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระให กพม. ประกอบดวย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู
มาตรา ๕/๗๑๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับแกการประชุมของ กพม.
โดยอนุโลม
มาตรา ๕/๘๑๑ กพม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบในการจัดตัง้ การรวม หรือการยุบเลิก
องคการมหาชน
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑกลาง
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององคการมหาชน
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเ พื่อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ลางเกี ่ ย วกั บการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผู้อำ�นวยการ

มาตรา ๕/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐
มาตรา ๕/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑
มาตรา ๕/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๘
๙
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(๔) เสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน
การเข า ร ว มทุ นในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจํ า หน า ยทรั พ ย ส ิ นจากบั ญ ชี เ ป นสู ญ
ตามมาตรา ๑๘ ตอคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะหลั ก เกณฑ เ กี ่ ย วกั บ เบี ้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื ่ น ของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ทีป่ รึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององคการมหาชน
ตามมาตรา ๒๖ รวมทัง้ อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ ของผูอ าํ นวยการตามมาตรา ๓๔
ตอคณะรัฐมนตรี
(๖) กลั่นกรองการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐใหแกองคการมหาชน ที่จะจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา ๙ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๗) เสนอแนะหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื ่ อ นไขเกี ่ ย วกั บการจั ดการทรั พ ย ส ิ นและ
บุคลากรขององคการมหาชนภายหลังการยุบเลิกองคการมหาชนตอคณะรัฐมนตรี
(๘) เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบ
การพิจารณา
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา และการประเมินผล
ขององคการมหาชนเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๑๑)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๖ ใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล
มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ้ ง องค ก ารมหาชนตามมาตรา ๕ อย า งน อ ย
จะตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อขององคการมหาชน
(๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ
(๓) วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคของ
องคการมหาชน
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๕) คุณสมบั ต ิ แ ละลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
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(๖) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่ขององคการมหาชน
(๗) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน
(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น
(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน
(๑๐) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการ
อยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะกิจ หรือตั้งขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
(๑๑) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการไปได
โดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
(๑๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
การกําหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ตองอยูภ ายในกรอบของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตนิ ้ี
เวนแตในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนอยางอื่นได
ก็ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น
มาตรา ๘๑๒ ในกรณีทม่ี ปี ญ หาการซํา้ ซอนหรือขัดแยงในการดําเนินกิจการขององคการมหาชน
กับการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
ให กพม. เสนอคณะรัฐมนตรีเ ปนผู  ว ิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าดและกํ า หนดระเบี ย บแบบแผนเพื ่ อ การ
ประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
คําวินจิ ฉัยและระเบียบแบบแผนทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามวรรคหนึง่ ใหองคการมหาชน
สวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของถือเปนแนวปฏิบัติตอไป
มาตรา ๙ ในกรณีที่จะมีก ารตราพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ้ ง องค ก ารมหาชนขึ ้ นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ พื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การหนึ่ ง กิ จ การใดที่ อ ยู  ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใดอยูแลว ซึ่งจะมีปญหาการซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน
ในการดําเนินกิจการ และคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น
ใหแกองคการมหาชนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหอาํ นาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสนิ สิทธิ หนี้ และงบประมาณ
ในสวนที่เกี่ยวของของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโอนไปเปนของ
องคการมหาชนในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชนมีผลใชบงั คับ เวนแตเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและคาจางประจําทีย่ งั คงมีผคู รองตําแหนงอยูใ นสังกัดสวนราชการใด ใหยงั คงเปน
ของสวนราชการนั้นตอไปจนกวาจะมีการยุบตําแหนงนั้น ๆ
๑๒
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สิทธิตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชาทีด่ นิ ทีเ่ ปน
ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ
มาตรา ๑๐ เจาหนาทีข่ องรัฐหรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ตามมาตรา ๙ ถ า สมั ค รใจจะเปลี ่ ย นไปเป น เจ า หน า ที ่ ห รื อ ลู ก จ า งขององค ก ารมหาชน
ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการประเมิน
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑ ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชน
ตามมาตรา ๑๐ เปนขาราชการ ใหถอื วาออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
แลวแตกรณี
ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจ า หนาที่ขององคการมหาชนตามมาตรา ๑๐
เปนลูกจางของสวนราชการ ใหถอื วาออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจาง
โดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตามขอบังคับ
ขององคการมหาชน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางขององคการมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางาน
ในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของ
องคการมหาชน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จ
หรือบํานาญ
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอ
ผูวาจาง เพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๑๒ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการมหาชน ประกอบดวย
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมา
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการมหาชน
มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคขององคการมหาชน ใหองคการมหาชนมีอํานาจ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการไดตามทีก่ าํ หนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
มาตรา ๑๔ บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปนรายไดทต่ี อ งนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๕ ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๖ ใหอสังหาริมทรัพยซง่ึ องคการมหาชนไดมาจากการใหหรือซือ้ ดวยเงินรายได
ขององคการมหาชน เปนกรรมสิทธิ์ขององคการมหาชน
ใหองคการมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินขององคการมหาชน
มาตรา ๑๗ การใชจา ยเงินขององคการมหาชน ใหใชจา ยไปเพือ่ กิจการขององคการมหาชน
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการมหาชนใหเปนไปตามขอบังคับทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๑๘ การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนในกิจการ
ของนิตบิ คุ คลอืน่ การจําหนายทรัพยสนิ จากบัญชีเปนสูญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทค่ี ณะรัฐมนตรี
กําหนด
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๙ ใหมคี ณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการ โดยมีองคประกอบตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ และใหผอู าํ นวยการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการมีจาํ นวนตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ แตตอ งไมเกินสิบเอ็ดคน
โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ๑๓
ภายใตบังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององคการมหาชนอาจประกอบดวยผูแทน
ของสวนราชการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนงก็ได๑๔
มาตรา ๑๙/๑๑๕ ผูใ ดจะดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวาสามแหงไมได
ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน
ในตําแหนงกรรมการดวย
การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการเปนกรรมการ
โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ
โดยตําแหนง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตทั้งนี้
ตองไม่เกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชนตามที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

มาตรา ๑๙ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๙ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕
มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓
๑๔
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(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการมหาชน จําเปนตอง
แตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น
มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนใดจะตองไมเปน
ผูม สี ว นไดเสียในกิจการทีก่ ระทํากับองคการมหาชนนัน้ หรือในกิจการทีเ่ ปนการแขงขันกับกิจการ
ขององคการมหาชนนั้น ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่องคการมหาชนเปนผูถือหุน
มาตรา ๒๒ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระการดํารง
ตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละสี่ป
ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ มิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนง
กอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๔ ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ
การดําเนินการขององคการมหาชน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่
เชนวานี้ ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
องคการมหาชน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการมหาชน
(๓) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่อง
ดังตอไปนี้
     (ก) การจัดแบ่งสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาทีข่ องสวนงานดังกลาว
     (ข) การกําหนดตำ�แหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และ
เงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน
     (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางขององคการมหาชน
     (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการมหาชน
     (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอน่ื แกเจาหนาทีแ่ ละลูกจางขององคการมหาชน
     (ฉ) การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
     (ช) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูตรวจสอบภายใน
     (ซ) การกําหนดเครือ่ งแบบผูอ าํ นวยการ เจาหนาที่ และลูกจางขององคการมหาชน
และเครื่องหมายองคการมหาชน
(๔) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งกําหนด

๑๖

มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๔/๑๑๗ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการมหาชน ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ซึง่ ตองเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุม คาในเชิงภารกิจ ความซือ่ สัตยสจุ ริต การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
มาตรา ๒๕๑๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒเิ ปนทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
ไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุ ก รรมการเพื ่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
มาตรา ๒๖๑๙ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ทีป่ รึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๗ ใหองคการมหาชนมีผอู าํ นวยการคนหนึง่ ซึง่ จะเรียกชือ่ ตําแหนงเปนอยางอืน่
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ
มาตรา ๒๗/๑๒๐ ในการแตงตัง้ ผูอ าํ นวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวนั ทีม่ เี หตุตอ งแตงตัง้ ผูอ าํ นวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลา
ไดอีกไมเกินหกสิบวัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการ
รายงานผลให กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๘๒๑ ผูอํานวยการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ แลว ยังตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนีด้ ว ย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙
มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐
มาตรา ๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑
มาตรา ๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗
๑๘
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอื่น
(๙) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงาน
ขององคการมหาชนอื่น
(๑๐) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่
เปนการแขงขันกับกิจการขององคการมหาชนนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๒๙ ผูอ าํ นวยการมีวาระอยูใ นตําแหนงตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
แตตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูอํานวยการ
มติของคณะกรรมการใหออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ (๒) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนด
เวลาในสัญญาจาง๒๒
๒๒

มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๓๑๒๓ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคขององคการมหาชน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ
ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ใหผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และ
ลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง
ผูอ าํ นวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการมหาชน
มาตรา ๓๒ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และ
ลูกจางขององคการมหาชน ตลอดจนให้เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจา้ งขององคก์ ารมหาชนออกจากตําแหนง
ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) วางระเบียบเกีย่ วกับการดําเนินงานขององคการมหาชนโดยไมขดั หรือแยงกับระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๓ ในกิจ การที่เ กี่ยวกับบุ คคลภายนอก ให ผ ู  อ ํ า นวยการเป นผู  แ ทนของ
องคการมหาชน  เพือ่ การนีผ้ อู าํ นวยการจะมอบอํานาจใหบคุ คลใดปฏิบตั งิ านเฉพาะอยางแทนก็ได
แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ของผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานในองคการมหาชน
มาตรา ๓๕๒๔ เจาหนาทีข่ ององคการมหาชนนอกจากตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะ
ตองหามตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ แลว ยังตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
๒๓
๒๔
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มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
(๕) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงาน
ขององคการมหาชนอื่น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๓๖
ความใน (๑) มิใหใชบงั คับแกเจาหนาทีช่ าวตางประเทศซึง่ องคการมหาชนมีความจําเปน
ตองจางตามลักษณะงานขององคการมหาชนนั้น
มาตรา ๓๕/๑๒๕ การขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๓๕ (๒) ใหถอื วาเปนการพนจากตําแหนง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการมหาชน รัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
ในองคการมหาชนเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจาง
ของผูนั้น แลวแตกรณี
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู  ใ ดได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ม าปฏิ บั ติ ง านเป น เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า งของ
องคการมหาชนตามวรรคหนึง่ ใหถอื วาเปนการไดรบั อนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการมหาชนสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จ บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอืน่ ทํานองเดียวกันเสมือนอยูป ฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ าน
เต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๘ กิจการขององคการมหาชนไมอยูภ ายใตบงั คับแหงกฎหมายวาดวยการคมุ ครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจางขององคการมหาชนตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

๒๕

มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๓๘/๑๒๖ เจาหนาทีแ่ ละลูกจางขององคการมหาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุม
แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการ
จัดทําบริการสาธารณะและตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดแหงการใชเสรีภาพในการรวมกลุม
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน
มาตรา ๓๙๒๗ การบัญชีขององคการมหาชน ใหจดั ทําตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการ
กําหนดซึง่ ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมกี ารตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชีและการพัสดุขององคการมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ
อยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมผี ปู ฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนทําหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดื อ น เลื ่ อ นตํ า แหน ง และลงโทษทางวิ นั ย ของ
ผูตรวจสอบภายใน ใหผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอให
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได
มาตรา ๔๐ ใหองคการมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามทีค่ ณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและประเมินผล
การใชจายเงินและทรัพยสินขององคการมหาชน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา
การใชจา ยดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึก
รายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ

๒๖
๒๗
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มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๔๑ ให อ งค ก ารมหาชนทํ า รายงานป ล ะครั ้ ง เสนอรั ฐ มนตรี ผ ู  ร ั ก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานขององคการมหาชนในปที่ลวงมาแลว
และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๔๒๒๘ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการมหาชน
และเพื ่ อ ให อ งค ก ารมหาชนมี ค วามเป น อิ ส ระในการดํ า เนิ น กิ จ การตามความเหมาะสม
ภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายทีแ่ นชดั ใหองคการมหาชนอยูภ ายใตระบบการประเมินผล
ขององคการมหาชนตามที่ กพม. กําหนด
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๓๒๙ ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตัง้ องคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ริ าชการทีเ่ กีย่ วของกับองคการมหาชนนัน้ เพือ่ การนีใ้ หรฐั มนตรีมอี าํ นาจ
สัง่ ใหองคการมหาชนชีแ้ จง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยัง้ การกระทําขององคการมหาชน
ที่ขัดตอกฎหมาย วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของ
คณะรั ฐ มนตรี ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ องค ก ารมหาชนนั ้ น
ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได
หมวด ๗
การยุบเลิก
มาตรา ๔๔ องคการมหาชนเปนอันยุบเลิกในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

๒๘
๒๙

มาตรา ๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๒) เมื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค ก ารมหาชนนั ้ น เสร็ จ สิ ้ น ลง และรั ฐ มนตรี ผ ู  ร ั ก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ้ ง
องคการมหาชนนั้น ไดประกาศยุติการดําเนินการขององคการมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดําเนินกิจการของ
องคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกายุบเลิก
ใหสภาพนิติบุคคลขององคการมหาชนดํารงอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อประโยชน
ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕
มาตรา ๔๕ ทรัพยสินขององคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐ และเมื่อมีการยุบเลิก
องคการมหาชน ใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือ
การจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูและการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององคการมหาชน
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
        ชวน หลีกภัย
       นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะมั ก จะมี ป ญหาความสลับซับซอน ความขัดแยง
ในการดําเนินการ การซับซอนของความรับผิดชอบในระหวางสวนราชการ ซึ่งปญหาเหลานี้
กอใหเกิดความลาชา และความไมยดื หยุน ของกฎระเบียบราชการ ดังนัน้ เพือ่ ลดปญหาดังกลาว
และเพื่อเปดโอกาสใหมกี ารจัดระบบบริหารแนวใหมสําหรับภารกิจของรัฐทีม่ ลี ักษณะเฉพาะ
ในบางกรณีใหมคี วามคลองตัว และมีการใชประโยชนในทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมกันทํางานอยางมี
เอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซึ่งตองอาศัยความเรงดวน
จึงสมควรมีกฎหมายใหฝายบริหารสามารถตั้งหนวยงานบริหารเปนองคการมหาชนทีแ่ ตกตาง
ไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๒๑ ใหองคการมหาชนทุกแหงดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
แกไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ นี ้ ไ ปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ภายในหนึ ่ ง รอย
แปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดํ า เนิ นการแทนและ
เสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีตอ ไป
มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการขององคการมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชน
ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคณะกรรมการขององคการมหาชนนั้น
จนครบวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งดังกลาว
การนับวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการ
โดยตําแหนงขององคการมหาชนตามวรรคหนึง่ ใหนบั ตอเนือ่ งกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการมหาชนและตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้

๓๐

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๑/๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๓ ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการขององค ก ารมหาชนอยู  ในวั นก อ นวั นที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเกินกวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนง
กรรมการขององคการมหาชนหนึง่ องคการมหาชนใด หรือมอบหมายใหผอู น่ื ปฏิบตั ริ าชการแทน
แลวแตกรณี จนเหลือไมเกินจํานวนทีก่ าํ หนดภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ
ถามิไดดาํ เนินการดังกลาว ในกรณีทเ่ี ปนกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ หถอื วาพนจากตําแหนงกรรมการ
ทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ทัง้ หมดตัง้ แตวนั ถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน ในกรณีทเ่ี ปนกรรมการโดยตําแหนง
หามมิใหไดรบั เบีย้ ประชุมหรือผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังครบกําหนดสามสิบวัน
จนกวาจะไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนจนเหลือไมเกินจํานวนที่กําหนด
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ในวาระเริ่มแรก มิใหนํา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ขององคการมหาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะ
ตองหามตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชนซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้น แล วแต ก รณี เว นแต ก ารขาดคุ ณ สมบั ต ิ ห รื อ
การมีลักษณะตองหามนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๕ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี มาใชบงั คับกับผูอ าํ นวยการ
ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ โดยใหผนู น้ั ดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการ
ตอไปจนครบระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาจาง
มาตรา ๒๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการจัดตั้ง
องคการมหาชนยังขาดมาตรการสงเสริมและการใชประโยชนเกีย่ วกับทรัพยากรและบุคคล จึงไมอาจ
บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการบริหารงานภาครัฐแบบใหม สมควรกําหนด
ใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพื่อรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย
แนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา และหลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และ
การยุบเลิกองคการมหาชนตอคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม และอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการขององคการมหาชนและผูอ าํ นวยการขององคการมหาชน
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี อันจะทําใหการบริหารงานและการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ขององคการมหาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

