เรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๕๕๘
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
กับร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง
พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

.......................................
.......................................
.......................................
............................................................................................
.......................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน
............................................................................................
.......................................
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๒
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ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ”
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารและเรียกชื่ออย่างอื่นของ
องค์การมหาชนตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ฯลฯ
ฯลฯ

““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ของแต่ละองค์การมหาชน”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสามของมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใด
ด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสม
ที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด้

เพื่อกาหนดให้สอดคล้องกับภารกิจและ
การดาเนินการของคณะกรรมการในแต่ละองค์การ
มหาชน

๓
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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กิจการอันเป็นบริการสาธารณะทีจ่ ะจัดตั้งองค์การมหาชน
ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห์ การอานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดาเนินการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรเป็นหลัก
“การพิจารณากิจการตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทคี่ ณะรัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะของ กพม.”

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕/๑ มาตรา ๕/๒
มาตรา ๕/๓ มาตรา ๕/๔ มาตรา ๕/๕ มาตรา ๕/๖ มาตรา ๕/๗
และมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๕/๑ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กพม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสี่คน ได้แก่ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาว่ากิจการใดสมควรจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชนโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน

เพื่อให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) ขึ้น จานวนไม่เกินสิบสามคน
รับผิดชอบในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก
องค์การมหาชนเป็นการเฉพาะ โดยแก้ไขจากเดิมทีก่ รณี
ขององค์การมหาชนจะเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตาม

๔
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวน
ไม่เกินเจ็ดคน โดยในจานวนนี้ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในการบริหารองค์การมหาชน
อย่างน้อยสองคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็น
ผู้รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ กพม.

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก
ปัจจุบัน ก.พ.ร. มีภารกิจทีต่ ้องดูแลและเกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการจานวนมาก

มาตรา ๕/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

เพื่อกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพม.

๕
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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มาตรา ๕/๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดารงตาแหน่ง
กรรมการ ที่ปรึกษา หรือตาแหน่งอื่นใดขององค์การมหาชนในเวลา
เดียวกันไม่ได้
ในกรณีทมี่ ีการแต่งตั้งกรรมการ ทีป่ รึกษา หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งอื่นใดขององค์การมหาชนให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้กรรมการผู้นั้นลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา
หรือตาแหน่งอื่นใดขององค์การมหาชนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตัง้ แต่ต้น

เพื่อกาหนดห้ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพม.
ดารงตาแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือตาแหน่งอื่นใด
ขององค์การมหาชนในเวลาเดียวกัน อันจะทาให้
การปฏิบัตหิ น้าที่ของกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระ
และไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์

มาตรา ๕/๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสีป่ ี ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการแทน หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผไู้ ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนหรือเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เพื่อกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับเวลา
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตาแหน่ง
และรวมทั้งให้กรรมการดังกล่าวสามารถอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อทางานต่อไป แม้จะพ้นจากตาแหน่งแล้ว ทั้งนี้
เพื่อความต่อเนื่องของการบริหารงานขององค์การมหาชน

๖
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ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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มาตรา ๕/๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
เพื่อกาหนดเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕/๒
(๔) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๕/๓ วรรคหนึ่ง
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๕/๖ ในกรณีที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายใน
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้ กพม. ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่

เพื่อกาหนดระยะเวลาการแต่งตั้งและกรณีที่จะ
ไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ

มาตรา ๕/๗ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี
อานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ
กพม. โดยอนุโลม

เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประชุม
ของ กพม. โดยให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจ
ดาเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งจะทาให้
การประชุมมีการดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้

เพื่อกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
มาตรา ๕/๘ กพม. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบในการ กพม. เพื่อผลการดาเนินการของ กพม. ว่าสามารถ
กระทาการใดได้ตามกฎหมาย
จัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกองค์การมหาชน
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ กาหนดนโยบาย

๗
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการ และผูอ้ านวยการ
(๔) เสนอแนะหลักเกณฑ์เกีย่ วกับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ
ตรวจสอบ และอนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมาตรา ๒๖
รวมทั้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๓๔ ต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) กลั่นกรองการโอนอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ
หนี้ และงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐให้แก่องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การมหาชนภายหลัง
การยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องมาชี้แจงหรือ
แสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๙) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา
และการประเมินผลขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
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๘
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๘ ในกรณีที่มีปญ
ั หาการซ้าซ้อนหรือขัดแย้งในการ
“มาตรา ๘ ในกรณีที่มีปญ
ั หาการซ้าซ้อนหรือขัดแย้ง
ดาเนินกิจการขององค์การมหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในการดาเนินกิจการขององค์การมหาชนกับการปฏิบัติงานของ
หรือการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย ให้ถือว่า
ส่วนราชการหรือการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัตินี้
ตามกฎหมาย ให้ กพม. เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
เป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ
และกาหนดระเบียบแบบแผนเพื่อการประสานงานระหว่างองค์การ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการขององค์การมหาชน
มหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี
คาวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด พร้อมทั้งกาหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ราชการเพื่อการประสานงานระหว่างองค์การมหาชน ส่วนราชการ
ของรัฐที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป”
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นและร่างระเบียบแบบแผน
การปฏิบัตริ าชการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนด
ตามวรรคสองให้องค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติราชการต่อไป
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสีข่ อง
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อานวยการเป็น
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เพื่อกาหนดให้ กพม. เป็นองค์กรกลั่นกรองเรื่อง
ในกรณีที่มีปัญหาการซ้าซ้อนหรือขัดแย้งในการดาเนิน
กิจการขององค์การมหาชนกับการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือการดาเนินงานของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ก่อนนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
และกาหนดระเบียบแบบแผนการประสานงานเพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป อันจะทาให้
การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ

๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการ
คณะกรรมการขององค์การมหาชน อาจประกอบด้วย
ผู้แทนของส่วนราชการ ซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่งก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีจานวนตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งแต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วย

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

“คณะกรรมการมีจานวนตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผูส้ อน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใต้บังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การ
มหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการซึ่งเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่งก็ได้”

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
ว่าจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีผู้แทนของส่วนราชการเป็น
กรรมการโดยตาแหน่งขององค์การมหาชนแต่ละแห่งได้
ตามความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การมหาชน
เพื่อผลในการบริหารงานขององค์การมหาชนนั้น ๆ

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๙/๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๙/๑ ผู้ใดจะดารงตาแหน่งกรรมการในองค์การ
เพื่อกาหนดให้ผดู้ ารงตาแหน่งกรรมการของ
มหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ ทั้งนี้ ให้นับรวมการเป็นกรรมการ
องค์การมหาชนจะดารงตาแหน่งเกินกว่าสามแห่งไม่ได้
โดยตาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการแทน
เนื่องจากจะทาให้กรรมการดังกล่าวมีเวลาและสามารถ
ในตาแหน่งกรรมการด้วย
ปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การนับจานวนการดารงตาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตาแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่น

๑๐
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

ปฏิบัติราชการแทน”

มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
องค์การมหาชนให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดาเนินงานขององค์การมหาชน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
มหาชน
(๓) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ
องค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องค์การมหาชน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนรวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การ
มหาชน

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
เพื่อปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินการขององค์การมหาชน เพื่อให้ ในแต่ละองค์การมหาชนให้ดาเนินการทีส่ อดคล้องกับ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ขององค์การมหาชนยิ่งขึ้น
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดาเนินงานขององค์การมหาชน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ
มหาชน
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนด
เกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ขององค์การมหาชน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชน รวมทั้งวิธกี ารและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การ
มหาชน
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ

๑๑
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ฉ) ขอบเขตอานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) อานาจหน้าที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกาหนด
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และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ฉ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ช) การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
(ซ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างขององค์การมหาชน และเครื่องหมายองค์การมหาชน
(๔) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔/๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๔/๑ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชน ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๒
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
“มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง และมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
จัดตั้งองค์การมหาชน และมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้
ตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้
มาตรา ๒๖ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
มาตรา ๒๖ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการได้รับเบีย้ ประชุมและ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๗/๑ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้ง
ผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้ กพม. เพื่อ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”

มาตรา ๒๘ ผู้อานวยการต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และต้องเป็น
ผู้สามารถทางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
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เพื่อให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการทาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน และให้กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับเบีย้ ประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด

เพือ่ ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
ต้องดาเนินการแต่งตั้งผู้อานวยการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และหากมีเหตุผลจาเป็นให้ขยายได้
ไม่เกินหกสิบวัน แต่หากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ กพม. รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัด
ให้มีผู้บริหารมาบริหารงานขององค์การมหาชนโดยเร็ว

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผู้อานวยการนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
เพื่อกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว ของผู้อานวยการขององค์การมหาชนไว้ในกฎหมายแม่บท
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
อันจะทาให้ผู้อานวยการขององค์การมหาชนทุกแห่ง

๑๓
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(๑) มีสัญชาติไทย
มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่สอดคล้องและ
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบรู ณ์
เหมือนกัน เพื่อการบริหารและการพัฒนาองค์การมหาชน
(๓) สามารถทางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์การมหาชนอื่น
(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
(๑๐) ไม่เป็นผูม้ ีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์การ
มหาชนนั้น หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ
มหาชนนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”

๑๔
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา
๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่าง
คณะกรรมการกับผู้อานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็น
ผู้อานวยการ
มติของคณะกรรมการให้ออกจากตาแหน่งตาม (๔)
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ตาม
กาหนดบทบัญญัติที่รองรับให้การพ้นจาก
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
มาตรา ๒๘ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลา
ตาแหน่งผู้อานวยการเพราะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์
กรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตาแหน่งผู้อานวยการ
ในสัญญาจ้าง”
เป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
ซึ่งจะทาให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับสิทธิในการได้รับ
ค่าชดเชยตามกฎหมาย
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการมีหน้าทีบ่ ริหารกิจการองค์การ
“มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการ
เพื่อแก้ไขอานาจบังคับบัญชาของผู้อานวยการ
มหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน
ขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
โดยกาหนดให้มีอานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ และประกาศ
องค์การมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ
ขององค์การมหาชนทุกตาแหน่ง เว้นแต่ตาแหน่ง
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
และประกาศของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งต้องรับผิดชอบขึ้นตรงต่อ

๑๕
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ขององค์การมหาชนทุกตาแหน่ง
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการบริหารกิจการขององค์การมหาชน

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ผู้อานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตาแหน่ง
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหาร
กิจการขององค์การมหาชน”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนนอกจาก
“มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนนอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนีด้ ้วย
ต้องห้าม ดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ และไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์
บริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(๓) สามารถทางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗)
พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) และ (๑๐)
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๕) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๖) พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ให้นาความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ มาใช้ ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ปฏิบตั ิงาน
บังคับแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนโดยอนุโลม
ขององค์การมหาชนอื่น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๖
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ
ซึ่งองค์การมหาชนมีความจาเป็นต้องจ้างตามลักษณะงาน
ขององค์การมหาชนนั้น”

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อมิให้การดาเนินงาน
ของฝ่ายบริหารส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้อานวยการองค์การมหาชน
และกาหนดให้องค์การมหาชนสามารถจ้างเจ้าหน้าที่
ชาวต่างประเทศมาเป็นเจ้าหน้าทีข่ ององค์การมหาชนได้
ตามลักษณะงาน เพื่อความเหมาะสมในภารกิจที่อาจ
จาเป็นต้องให้ชาวต่างประเทศมาปฏิบัติงาน

๑๖
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๑ การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุครบหกสิบ
เพื่อกาหนดบทบัญญัติรองรับให้การขาด
ปีบริบูรณ์ตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ถอื ว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม คุณสมบัติเพราะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
กาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง ซึ่งจะทาให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย
มาตรา ๑๘ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๘/๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
มีเสรีภาพในการรวมกลุม่ แต่ทั้งนีต้ ้องไม่กระทบประสิทธิภาพ
มีเสรีภาพในการรวมกลุม่
ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทา
บริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดแห่งการใช้
เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓๙ การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทา
“มาตรา ๓๙ การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทา
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัตหิ น้าที่ขึ้นตรง
ตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน
ขององค์การมหาชน และกาหนดให้ผู้อานวยการ
และการพัสดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ การบัญชี และการพัสดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาและเสนอเรื่อง

๑๗
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ู้ปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนทาหน้าที่เป็นผูต้ รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด เว้นแต่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานขององค์การมหาชนโดยให้องค์การมหาชนมีความ
เป็นอิสระในการดาเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกากับ
ดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบ
การประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกาหนดระบบการประเมินผลไว้เป็น
อย่างอื่น
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนใดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการ
ขององค์การมหาชนนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับ

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผี ู้ปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนทาหน้าที่เป็นผูต้ รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง
และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการ
และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน จึงดาเนินการได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การดาเนินงานขององค์การมหาชน และเพื่อให้องค์การมหาชน
มีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้
การกากับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้
ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ กพม. กาหนด

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกิจการ
ขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับ

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง
และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในร่วมกัน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
ให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อเป็นหลักประกันให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ ซึ่งจะทา
ให้การตรวจสอบเกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ กพม. มีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน
ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานขององค์การมหาชน
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อให้องค์การมหาชนดาเนินกิจการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การมหาชนนั้นด้วย

๑๘
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับองค์การมหาชนนั้น เพื่อการนี้
ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้องค์การมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทารายงานหรือยับยั้งการกระทาขององค์การมหาชนที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับองค์การมหาชนนั้น ตลอดจน
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการได้

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริ าชการที่เกีย่ วข้อง
กับองค์การมหาชนนั้น เพื่อการนีใ้ ห้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้องค์การ
มหาชนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทา
ขององค์การมหาชนที่ขัดต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์การมหาชนนั้น
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการดาเนินการได้”
มาตรา ๒๑ ให้องค์การมหาชนทุกแห่งดาเนินการเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินไี้ ปยัง
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้องค์การมหาชนนั้นรายงานและชี้แจงเหตุผลให้ กพม. ทราบก่อน
ครบกาหนด ในการนี้ ให้ กพม. พิจารณาขยายระยะเวลาดาเนินการ
ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบกาหนด และหากยังไม่
สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายนั้นก็ให้ กพม.
ดาเนินการแทนและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการขององค์การมหาชนนั้น
จนครบวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

เพื่อกาหนดระยะเวลาเร่งรัดให้องค์การมหาชน
ทุกแห่งดาเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด อันจะทาให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมเกิดผลโดยพร้อมกันของทุกองค์การ
มหาชน

เพื่อกาหนดบทเฉพาะกาลรองรับตาแหน่ง
คณะกรรมการขององค์การมหาชน และการนับวาระ
การดารงตาแหน่ง เพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสม

๑๙
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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จัดตั้งดังกล่าว
การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งขององค์การมหาชน
ตามวรรคหนึ่ง ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนและตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ ผู้ใดดารงตาแหน่งกรรมการขององค์การ
มหาชนอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเกินกว่าจานวน
ที่กาหนดในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นลาออก
จากตาแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนหนึ่งองค์การมหาชนใด
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบตั ิราชการแทน แล้วแต่กรณี จนเหลือ
ไม่เกินจานวนที่กาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้ามิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ กพม. รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรี

เพื่อกาหนดบทเฉพาะกาลกรณีมผี ู้ใดดารงตาแหน่ง
กรรมการขององค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่ง
โดยให้ผู้นั้นลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
ขององค์การมหาชนหนึ่งองค์การมหาชนใด
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบตั ิราชการแทน แล้วแต่กรณี
จนเหลือไม่เกินจานวนที่กฎหมายกาหนดดังกล่าว

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ ในวาระเริ่มแรก มิให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับกับผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และมีคณ
ุ สมบัตหิ รือไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

เพื่อกาหนดบทเฉพาะกาลรองรับการแก้ไข
เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อานวยการ
และเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน โดยมิให้นาคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามเดิมมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่การขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้เกิดขึ้น
ภายหลัง เพื่อความเป็นธรรมแก่บคุ คลดังกล่าว

๒๐
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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องค์การมหาชนซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ในวาระเริม่ แรก มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๘ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้อานวยการซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ โดยให้ผู้นั้นดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการต่อไปจนครบระยะเวลาตามที่กาหนดใน
สัญญาจ้าง
มาตรา ๒๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

............................................
นายกรัฐมนตรี

เพื่อกาหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดารงตาแหน่ง
ของผู้อานวยการตามสัญญาจ้างทีม่ ีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

