แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
คําอธิบาย
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีม ติให้ยกเลิกแนวทาง
การบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และ
เห็นชอบกับแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นการปรับปรุง
แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
มติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นในภายหลัง อาทิ หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ
องค์การมหาชน ผู้อํานวยการองค์การมหาชน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และการกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร เป็ น ต้ น และการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน โดย
จําแนกเป็น สองประเภท คือ แนวทางที่ “ต้องปฏิบัติ” เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้
หรือเป็นแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแนวทางที่เป็น “คําแนะนํา” ซึ่ง
รวบรวมมาจากแนวทางการบริหารของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น
โดยสรุปประเด็นการปรับปรุงที่สําคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงในภาพรวม
(1) แก้ไขชื่อเรื่อง จาก “แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน” เป็น
“แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน”
(2) แก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
(3) เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักเกณฑ์การสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน แนวทางการจ่ายชดเชยให้กับผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างขององค์การมหาชน การกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
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2) แนวทางที่กําหนดเพิ่มเติม
กรณีแนวทางที่ต้องปฏิบัติ
(1) เพิ่ม เติ ม อายุขั้ นต่ํ า ของคณะกรรมการจากเดิม ที่กํ าหนดให้ “มีอ ายุ ไม่ ต่ํา กว่า และ
ไม่เกินกว่าที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์” เป็น “มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี
บริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน”
(2) กําหนดรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน ให้มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(3) เพิ่มเติมระบบการประเมินคณะกรรมการ โดยให้มีการประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคล
และแบบทั้งคณะ
กรณีแนวทางที่เป็นคําแนะนํา
(1) เพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการเรื่องวุฒิการศึกษาโดยกําหนดให้คณะกรรมการ
ควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
(2) เพิ่มเติมเรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ กพม.
จะประกาศกําหนด โดยในระหว่างที่ กพม. ยังไม่ได้ประกาศกําหนด และองค์การมหาชนไม่อาจหาชื่อบุคคลที่
เหมาะสมได้ อาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทําเนียบ
Thai Institute of Directors (Chartered Director) หรื อ คั ด เลื อ กรายชื่ อ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดก็ได้
(3) เพิ่มเติมเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการ ที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ ดังนี้
 กําหนดจํานวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้ง ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ (ซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษาที่องค์การมหาชน จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม
สัญญาจ้าง) จํานวนไม่เกิน 3 คน
 ไม่ควรแต่งตั้งผู้อํานวยการที่เพิ่งพ้นจากตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาขององค์การมหาชนหรือ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายในระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นมีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ
(4) ปรับแก้ไขให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง แต่
สําหรับระยะเวลาของสัญญาจ้างให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
(5) เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ควรพิจารณากําหนดนโยบายให้
กรรมการผ่านหลักสูตรการอบรมสําหรับกรรมการ เช่น หลักสูตรของ Director Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น กรณีกรรมการที่อยู่ใน
วาระยังไม่ผ่านการอบรมฯ ควรกําหนดให้ต้องเข้ารับการอบรมภายในวาระการดํารงตําแหน่ง
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(6) แก้ไขแนวทางการบริหารทั่วไป โดยให้นําแนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) มาปรับใช้ในการดําเนินงานแทนเรื่อง CSR
(7) เพิ่มเติมเรื่องการประชุมของกรรมการ โดยคณะกรรมการควรกําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร (ผู้อํานวยการ) ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ภายใน ๑ ปี เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
(8) เพิ่มเติมแนวทางให้คณะกรรมการควรกําหนดจํานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมขั้นต่ําไว้ ใน
ข้อบังคับ หากกรรมการขาดประชุมเกิน ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสามารถเสนอรัฐมนตรีให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งได้
(9) เพิ่มเติมเรื่องระบบการประเมิน โดยให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ด้วย
(10) เพิ่มเติมกรณีกรรมการขององค์การมหาชนจะดํารงตําแหน่งในองค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจอื่นเกินกว่าจํานวน ๓ แห่งมิได้
แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๔/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การมหาชน
มี เ ครื่ อ งมื อ กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารมหาชนให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดีต่อไป
สํานักงาน ก.พ.ร.
พฤษภาคม 2561
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แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1. ที่มา
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้มีหน่วยงานของรัฐ รูปแบบใหม่
เรียกว่า “องค์การมหาชน” มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือ
นโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะในการจัดทําบริการสาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารขึ้นใหม่แตกต่างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นภารกิจที่มิได้มีลักษณะเชิงพาณิชย์ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา
กําไรเป็นหลัก รัฐให้เงินอุดหนุน หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รัฐมีอํานาจกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนด
การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ และบุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมิได้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการ การบริหารงานมี
ความอิสระ คล่องตัว และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
กําหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน
ตลอดจนควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกําหนดต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหาร
ของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ ให้เป็นมาตรฐานการบริหารงานและให้
องค์การมหาชนทุกแห่งนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์การมหาชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และการกํากับดูแลตนเองที่ดี
ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุง
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตลอดจน
กําหนดการควบคุม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารมหาชน ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณากํา หนดแนวทาง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยที่ ม าตรา 5/8 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559
กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์การมหาชน
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงสมควรที่จะมีการศึกษาปัญหาอุปสรรค
อันเกิดจากการนําแนวทางการบริหารไปปฏิบัติ พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ
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และภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ
ที่กําหนดขึ้นในภายหลัง อาทิ หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการองค์การมหาชน และผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และการกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นต้น
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาความเห็นของคณะทํางาน
พิจารณาแนวทางการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และมีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว
โดยกําหนดใหม่เป็น “แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน” ให้สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และแก้ไข/
เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559
ครอบคลุมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน จัดหมวดหมู่เนื้อหาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงตามที่องค์การมหาชน
ได้ให้ความเห็นประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาแนวทางการควบคุมดูแลการ
ดําเนินการขององค์การมหาชนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนแล้ว
มีมติเห็นชอบให้สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณามีมติให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นําไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครื่องมือกํากับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
มาตรา 17 การใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการขององค์การมหาชน
โดยเฉพาะ
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การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการ โดยมีองค์ประกอบตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เว้ น แต่ เ ป็ น ผู้ ส อนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใต้บังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้
มาตรา 19/1 ผู้ใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ ทั้งนี้
ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย
การนับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดย
ตําแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 20 ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าและไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนจําเป็นต้องแต่งตั้ง
ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนั้น
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มาตรา 21 ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนใดจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่กระทํากับองค์การมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การมหาชนนั้น ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่องค์การมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
มาตรา 22 ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใ นตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา 24 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินการ
ขององค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน
(2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ฉ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
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(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนและ
เครื่องหมายองค์การมหาชน
(4) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด
มาตรา 24/1 ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การมหาชน ให้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา 25 คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม
มาตรา 24 (3) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
มาตรา 26 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 27 ให้องค์การมหาชนมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตําแหน่งเป็นอย่างอื่น
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ
มาตรา 27/1 ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงานผลให้ กพม. เพื่อ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา 33 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนขององค์การมหาชน
เพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 34 ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 39 การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
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ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้
มาตรา 40 ให้องค์การมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ขององค์การมหาชน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
มาตรา 42 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การมหาชน
และเพื่อให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลโดย
มีเป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ กพม. กําหนด
3.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 มติค ณะรั ฐ มนตรี วัน ที่ 7 กัน ยายน 2547 เรื่อ ง การปรั บ ปรุง หลัก เกณฑ์ ก าร
กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกํ า หนดเบี้ ย ประชุ ม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา และ
อนุกรรมการขององค์การมหาชน และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8
(ฝ่ายกฎหมาย ระบบราชการ และการประชาสัมพันธ์) ซึ่งให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนด
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนด
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการของ
องค์การมหาชน และการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน
3.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้
องค์การมหาชนทุกแห่งนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป และเห็นชอบปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7
กันยายน 2547 ในส่วนของการกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับองค์การมหาชน
ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจําปี เป็น “หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดําเนินการให้อยู่ใน
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กรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นําเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย”
3.2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าชดเชย
ให้กับผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ขององค์การมหาชน
3.2.4 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการกํากับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547
และมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนให้ กพม. รับผิดชอบ รับผิดชอบการกํากับดูแล และ
กลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่มอบหมายให้ ก.พ.ร.
รับผิดชอบ
3.2.5 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ผลการดําเนินการตาม
มาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน และผู้อํานวยการองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
4. นิยามศัพท์
องค์ การมหาชน หมายถึ ง องค์ การมหาชนที่ ได้ รั บการจั ดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการองค์การมหาชน
แนวทางที่ “ต้องปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางที่กําหนดสืบเนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดไว้ หรือเป็นแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่ เป็ น “คํ าแนะนํ า” เป็ นแนวทางที่ รวบรวมจากแนวทางการบริ หารของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของ
คณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ซึ่งคณะกรรมการสามารถพิจารณานํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ได้ตามความเหมาะสม
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5. แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (ต้องปฏิบัติ)
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการ มีองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการแต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยกําหนดเป็น
(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมอยู่ด้วย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชน
(2) กรรมการโดยตําแหน่ง อาจประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับภารกิจขององค์การมหาชน
2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย (ยกเว้นกรรมการชาวต่างประเทศที่องค์การมหาชนจําเป็นต้อง
แต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนนั้น)
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
(3) มีคุณวุฒิ ประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามที่กําหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
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(8) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับองค์การมหาชนนั้น หรือในกิจการที่
เป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การขององค์ ก ารมหาชนนั้ น ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ เ ป็ น ผู้ ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่องค์การมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
5.1.2 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) คณะกรรมการยกร่างระเบียบการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชน เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้ความเห็นชอบ
เนื้อหาของระเบียบฯ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน หน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
ปฏิทินการสรรหา ขั้นตอนและวิธีการสรรหา พร้อมทั้งอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การ
สรรหา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใสและยุติธรรม
2) ประธานกรรมการองค์การมหาชนเป็นผู้มีอํานาจลงนามในระเบียบ ยกเว้นกรณีที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนดไว้เป็นอื่น
3) กรรมการขององค์การมหาชนจะดํารงตําแหน่งในองค์การมหาชนอื่นเกินกว่าจํานวน
สามแห่งมิได้ โดยให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนด้วย แต่การนับ
จํานวนการดํารงตําแหน่งไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
4) ระยะเวลาสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน
กําหนดเป็นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดําเนินการสรรหา และหากมีเหตุผลจําเป็นให้ขยายระยะเวลา
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการรายงาน กพม. โดยเร็ว
และ กพม. รายงานรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พิจารณาเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
5) เมื่อประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือ
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ่งได้รับตําแหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) คณะกรรมการควรสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
2) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาสรรหาจากกรรมการที่มาจาก
บัญชีรายชื่อที่ กพม. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในระหว่างที่ กพม. ยังไม่ได้ประกาศกําหนด และองค์การมหาชน
ไม่อาจหาชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้ อาจพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือบัญชีรายชื่อ
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กรรมการอาชีพในทําเนียบ Thai Institute of Directors (Chartered Director) หรือคัดเลือกรายชื่อด้วยวิธีอื่น
ที่คณะกรรมการกําหนด ก็ได้
3) กรรมการขององค์การมหาชนจะดํารงตําแหน่งในองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจอื่น
เกินกว่าจํานวนสามแห่งมิได้
5.1.3 การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
(ต้องปฏิบัติ)
1) การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการขององค์การมหาชน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด คือ
1.1) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าเบี้ยประชุม
ของคณะกรรมการตามช่วงอัตราเบี้ยประชุมและการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มองค์การมหาชน

อัตราเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ

กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน

6,000 – 20,000 บาท

กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ

6,000 – 16,000 บาท

กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป

6,000 – 12,000 บาท

1.2) ให้กําหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการ ดังนี้
(1) กรรมการ ให้ได้รับในช่วงของอัตราต่อเดือน ตามกลุ่มขององค์การมหาชน
(2) ประธานกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
(3) กรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ ให้ได้รับเป็นรายเดือนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่า
กรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการร้อยละ 25
(5) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ให้ได้รับในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่สูง
เกินกว่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(6) ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และบุคคลนั้นได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย
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1.3) ให้คณะกรรมการแต่ละแห่ง เป็นผู้พิจารณากําหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
2) การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น เฉพาะในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานขององค์การมหาชน เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ในอัตราที่ราชการกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนประเภท
บริหารระดับสูง ส่วนประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ให้ได้รับในอัตราที่ราชการกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 กําหนดให้ ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจในการ
ประเมินค่างานและพิจารณาจัดกลุ่มองค์การมหาชน และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนรับผิดชอบดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนี้
4) คณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาการจัดกลุ่มองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1
5.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชน
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้คําแนะนําหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม
รวมถึงจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การมหาชน เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
องค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อํานวยการองค์การมหาชน เพื่อทําหน้าที่พิจารณา
ดํา เนิ น การสรรหาบุ ค คลผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ คุ ณ สมบั ติ และคุ ณ ลั ก ษณะให้ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการตามที่ กําหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์
และค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชนเป็นสําคัญ รวมถึงอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ จํานวนไม่เกิน
3 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์การมหาชน (ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่องค์การมหาชน
จ้างให้ ปฏิบั ติหน้าที่ เป็ นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามสั ญญาจ้าง) และให้มีวาระเท่ากั บวาระที่เหลืออยู่ ของ
กรรมการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วม
ประชุม
2) หากไม่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ คณะกรรมการไม่ควรแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการที่
เพิ่งพ้นจากตําแหน่งมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาขององค์การมหาชนหรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง
5.2 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ต้องปฏิบัติ)
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินการและกิจการทั่วไปขององค์การมหาชน
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณประจําปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยอํานาจหน้าที่
ให้รวมถึง
1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน
2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
(ฉ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนและ
เครื่องหมายองค์การมหาชน
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4) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม อาทิ
(1) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชน
(2) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
(4) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบัญชีขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(5) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน ลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
(6) แต่ งตั้ งบุ คคลภายนอกที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านั กงานตรวจเงิ นแผ่ นดิ นเป็ น
ผู้สอบบัญชี และพิจารณารายงานผลการสอบบัญชีขององค์การมหาชน
(7) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน
(8) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ
(9) แต่งตั้งผู้อํานวยการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้ง และหากมี
เหตุผลจําเป็นให้พิจารณาขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้รายงานผลให้ กพม. เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
5) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด
5.3 แนวทางการควบคุมดูแลการดําเนินการขององค์การมหาชน
5.3.1 แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยยึดแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
องค์การมหาชนต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อวางแผนในจํานวนครั้งที่เหมาะสม
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(2) มีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
- กําหนดขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ
- กําหนดกรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และเหตุผล
ที่ใช้ในการกําหนดกรอบเวลาเช่นนั้น
- ดําเนินกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบ
เวลาที่กําหนดไว้
(3) มีการระบุวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการ
นําปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
- ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององค์การมหาชน
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางด้านเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ
ซึ่งอาจมีผลต่อบริการและการดําเนินการขององค์การมหาชน
- จุดแข็งและจุ ดอ่อน รวมถึง ทรัพยากรบุค คลและทรัพ ยากรอื่น ๆ ของ
องค์การมหาชน
- การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับ
บริการ หรือกิจกรรมที่มีความสําคัญกว่า
- ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่น ๆ
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก
- ลักษณะเฉพาะขององค์การมหาชน
- จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน
(4) กําหนดให้มีการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก
แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และระบุระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
(5) การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเปิดกว้างให้มี
การสื่อสารทําความเข้าใจของแผนปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร
(6) วันที่จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณสําเร็จ
2) การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
(1) การทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
(2) การจัดทํารายงานหรือบันทึกแสดงเหตุผลการทบทวนและปรับปรุงแผน

- ๑๘ -

3) การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
(1) การกํากับให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพื่อนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
(2) การติ ด ตามและกํ า กั บ ให้ มี ร ะบบรายงานเปรี ย บเที ย บผลสํ า เร็ จ ของงานกั บ
เป้าหมายของแผนเป็นระยะ
(3) ผลการปฏิบัติตามแผน
5.3.2 แนวทางการบริหารการเงิน
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับการบริหารการเงินขององค์การมหาชน โดยยึดแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
กํากับให้มีการจัดวางระบบงานในด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และ
การจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
คล่องตัวและทันสมัยตามหลักสากล และให้มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) กํากับให้มีการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การมหาชน โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้องค์การมหาชนมีต้นทุนต่อหน่วย
ที่ต่ํากว่า หรือผลผลิตที่สูงกว่าหากมีค่าใช้จ่ายเท่ากัน
2) กํากับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการลดค่าใช้จ่าย และ/หรือ
หารายได้ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
5.3.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน โดยยึดแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) กํ ากั บให้ ฝ่ ายบริ หารจั ดทํ าระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศหรื อข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน
2) กํากับให้ผู้อํานวยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- ๑๙ กลุ่มองค์การมหาชน
กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐเฉพาะด้าน
อัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการ (เงินเดือนประจํา)
100,000 – 300,000 บาท

กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน
หรือสหวิทยาการ
อัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการ
100,000 – 250,000 บาท

กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป
อัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการ
100,000 – 200,000 บาท

ลักษณะขององค์การมหาชน
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูงในการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือการบริหาร
องค์กรที่มีสาขา ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้
องค์ การมหาชนที่ จะถู กจั ดลงในกลุ่ มที่ 1 ต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
องค์การมหาชนที่ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บ ริการที่ใช้วิชาชี พ
ระดั บ สู ง ซั บ ซ้ อ น หรื อ เป็ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรม
ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถเฉพาะ และ
ความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย
มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมในระดับประเทศหรือต้อง
ดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ดําเนินงานศึกษาวิจัย
ทั่วไปหรืองานบริการทั่วไปหรืองานปกติประจํา หรืองาน
ให้บริการแก่กลุ่ มลูกค้า/ผู้รับบริ การเฉพาะครอบคลุมใน
ขอบเขตจํากัด ใช้ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
องค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย

อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชนประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายรวมถึงเงินเดือนประจํา และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน และ
จ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษา
ของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ ให้ได้รับการเฉพาะตัว และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชน
กําหนด และค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจํา
ค่าตอบแทนรวมของผู้อํานวยการ = เงินเดือนประจํา + 25% เป็นประโยชน์ตอบแทนอื่น + 25% ค่าตอบแทนผันแปร

4) กําหนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เหมาะสมกับภาระงาน
และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงาน และไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ว ย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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5) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ยกเว้น องค์การมหาชน
ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ หากจําเป็น ต้องกํากับให้องค์การมหาชนหารายได้เพื่อนํามา
จ่ายในส่วนที่เกินกว่าที่กําหนด
กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร =

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

X 100

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี
(เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
คําอธิบาย 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง เงินเดือนและค่าตอบแทน
ผันแปรของผู้อํานวยการ
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งมีที่มาของเงินประกอบด้วย เงินอุดหนุน
ประจําปี เงินทุนสะสม และเงินรายได้

6) กํากับให้มีการจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตําแหน่ง
7) กํากับให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
(1) กรณีเลิกจ้างผู้อํานวยการก่อนครบอายุสัญญาจ้าง ให้จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
กรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้าง เว้นแต่ ผู้อํานวยการไม่ผ่านการประเมินผล
การทํางาน หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ หรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนหรือกฎหมายจัดตั้ง
องค์การมหาชน หรือการเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือกรณีอื่น ๆ อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจ
ทําให้องค์การมหาชนได้รับความเสียหาย ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(2) กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้อํานวยการ ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง
(3) กรณีเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้าง (กรณีเลิกจ้างก่อน
ครบสั ญ ญาจ้ า งโดยไม่ มี ค วามผิ ด) ให้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนการเลิ ก จ้า งตามที่ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจ้ าง หรื อ ระเบี ย บ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) กําหนดให้ใช้ระบบสัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง โดยพิจารณา
ระยะเวลาของสัญ ญาจ้า งตามความเหมาะสมกั บลั ก ษณะงาน ทั้ง นี้ ควรกํ า หนดให้ มีก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนหรือการดํารงอยู่ในตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่งหรือเลิกจ้าง
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ผู้อํานวยการองค์การมหาชนเป็นผู้ ปฏิบัติงานขององค์ก ารมหาชนตามสัญ ญาจ้า ง
มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนตามนัย
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ผู้อํานวยการถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 4 (15) แห่งพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2) ส่งเสริมให้มีการนําแนวคิดสมรรถนะ มาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมิน และการให้ค่าตอบแทน
3) กําหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ที่มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจ่า ยเงิ นที่ ชัด เจน เช่น องค์ก ารมหาชนมี ผ ลการประเมิ น การปฏิบั ติง านที่ แ สดงให้เ ห็ น
การบรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนที่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษมีผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับทีมงานและระดับบุคคลเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น
4) ประกาศนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการในภาพรวม
ขององค์การมหาชนให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่จําเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกปี
5.3.4 แนวทางการควบคุมภายใน (ต้องปฏิบัติ)
คณะกรรมการต้องกําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน โดยมี
ผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ และต้องกํากับให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของ
การควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจ
เกิดจิตสํานึ กที่ดีใ นการปฏิบัติงานในความรับผิ ดชอบ และตระหนักถึ งความจํา เป็น และความสําคัญ ของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
2) การประเมินความเสี่ยง
ฝ่า ยบริ ห ารต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3) กิจกรรมการควบคุม
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน
หรื อลดความเสี ย หาย ความผิ ด พลาดที่อ าจเกิด ขึ้ น และให้ส ามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ข อง
การควบคุมภายใน
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4) สารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่
เหมาะสมและทันเวลา
5) การติดตามประเมินผล
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่าง การ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติจริง และมีประสิทธิผล
5.3.5 แนวทางการบริหารทั่วไป
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
คณะกรรมการต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการศึกษากฎหมาย
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ องค์ ก ารมหาชนให้ ค รบถ้ ว น ติ ด ตามข้ อ มู ล
การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นให้ทันสมัยที่สุด
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดนโยบายให้กรรมการขององค์การมหาชนต้องผ่าน
หลักสูตรการอบรมสําหรับกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) หรื อ
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของ
สถาบั น พระปกเกล้ า เป็ นต้ น หรือ กรณี ก รรมการที่ อ ยู่ใ นวาระยั งไม่ผ่ า นการอบรมในหลัก สูต รกรรมการ
ควรกําหนดให้ต้องเข้ารับการอบรมภายในวาระการดํารงตําแหน่ง
2) คณะกรรมการควรส่งเสริมให้องค์การมหาชนนําแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) มาปรับใช้ในการดําเนินงาน
3) คณะกรรมควรกํากับให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ
ในรายงานประจําปี หรือ เว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผย ดังนี้
3.1) รายงานการประจําปี มีเรื่องที่ควรเปิดเผย อาทิ ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญขององค์การ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ที่ ผ่ า นมา ภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ในปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ แ ละคํ า อธิ บ ายภาพรวม
แผนยุ ท ธศาสตร์แ ละเป้า หมายการปฏิ บัติ ง านขององค์ก ารในระยะเวลา 3-5 ปี ข้ า งหน้ า โครงสร้ า งของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์การ
งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
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3.2) เว็บ ไซต์ ขององค์ก ารมหาชน มีเรื่ องที่ค วรเปิ ดเผย อาทิ รายงานประจําปี
โครงการลงทุ น ที่ สํ า คั ญ (ถ้ า มี ) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การแถลงทิ ศ ทางนโยบายขององค์ ก ารโดยผู้ บ ริ ห าร
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) แผนงานที่สําคัญ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน รายงานผลการประเมิน
ความคุ้มค่าการดําเนินงานขององค์การมหาชน
5.3.6 แนวทางการบริหารการประชุม
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับการบริหารการประชุม โดยยึดแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
คณะกรรมการต้องกํากับให้มีการจัดประชุมทุกเดือนหรืออย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ตามความเหมาะสม
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
1) คณะกรรมการควรกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร
(ผู้อํานวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
2) คณะกรรมการควรกํากับการบริหารการประชุมตามแนวทาง ดังนี้
(1) ดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนดไว้
(2) ควรกําหนดจํานวนขั้นต่ําของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการไว้ในข้อบังคับ
ขององค์การมหาชนว่า หากกรรมการผู้ใดขาดการประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการอีกต่อไปเพราะบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการ
อาจจะเสนอต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ให้กรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง
(3) วาระสําคัญที่ควรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
- แผนและรายงานผลการลงทุนและการเงิน
- การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
- ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกําหนดการบริหารงาน
- โครงสร้างอัตรากําลัง อัตราเงินเดือน
- แผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านภารกิจหลัก
- รายงานกิจการประจําปี
- รายงานผลการดําเนินการขององค์การมหาชนแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
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(4) กรรมการทุกรายที่เข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อมติคณะกรรมการ
เว้นแต่ได้แสดงการคัดค้านในที่ประชุม โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทําหนังสือถึงประธานภายใน
3 วันนับแต่วันประชุม
(5) กรรมการควรใช้สิทธิซักถามในที่ประชุมก่อนที่จะลงมติใด ๆ รวมทั้งควรกํากับให้
องค์การมหาชนจัดทํารายงานการประชุมที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควรด้วย
5.3.7 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการมีหน้าที่กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยยึด
แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
1) การประเมินหน่วยงาน
(1) คณะกรรมการต้ อ งกํ า กั บ ให้ อ งค์ ก ารมหาชนดํ า เนิ น กิ จ การให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(2) คณะกรรมการต้องกํากับให้องค์การมหาชนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ กพม. กําหนด
2) การประเมินคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องจัด ให้มีระบบการประเมินคณะกรรมการ โดยมีการประเมิน
ตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมินคณะกรรมการจะร่วมกันกําหนดแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
3) การประเมินผู้อํานวยการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ อํ า นวยการและ
ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารที่รองจากผู้อํานวยการ 1-2 ระดับ) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หมายถึง มีตัวชี้วัด
น้ําหนัก และเป้าหมาย เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และเป็นการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปีงบประมาณ/ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน รวมถึงต้องนําไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรเมื่อสิ้นปีของ
ผู้อํานวยการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการขึ้นเงินเดือนประจําปี เป็นต้น
แนวทางที่เป็นคําแนะนํา
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ
คณะต่าง ๆ
5.3.8 การจัดทําประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ต้องปฏิบัติ)
คณะกรรมการต้องกํากับให้มีการกําหนดประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
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