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เอกสารแนบมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การกาหนดกรอบวงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสาหรับองค์การมหาชน
มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑. ที่มา
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนด
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ
ขององค์การมหาชน และการพัฒนาการดาเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน ได้กาหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนไว้ดังนี้
“เห็นควรกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรสำหรับองค์กำรมหำชน เช่น เงินเดือน
ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี หำกองค์กำร
มหำชนใดไม่สำมำรถดำเนินกำรให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่ำวได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ยกเว้นเป็นรำย ๆ ไป”
และคณะรัฐ มนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็น “ให้นำเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจำรณำเป็นรำยกรณี โดยให้ขอควำมเห็นของ
กระทรวงกำรคลัง และสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย”
๑.๒ มาตรา ๕/๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหาร
และพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน
๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ และมติคณะรัฐ มนตรี
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน ให้ กพม. รับผิดชอบการกากับดูแล และกลั่นกรองเรื่อง
ขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่มอบหมาย
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบ
๑.๔ มติ กพม. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กาหนดให้ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ง ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
มิถุ น ายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง การทบทวนความจาเป็น ในการมี อยู่ ขององค์ การมหาชน โดยไม่เ พิ่ ม
อัตรากาลังเกินไปกว่ากรอบอัตรากาลังที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ก่อนวันที่
คณะรัฐ มนตรีมีมติ หากองค์การมหาชนใดมีความจาเป็น ไม่อาจดาเนินการได้ ให้เสนอ กพม.
พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณี
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-๒๑.๕ สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ให้เ หมาะสมและไม่เป็นภาระกับองค์การมหาชนที่ต้องดาเนินการเสนอคาขอยกเว้นฯ โดยต้อง
คงหลักการมิให้องค์การมหาชนมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจาเป็นและไม่เป็นภาระ
งบประมาณของประเทศ ซึ่งในการศึกษาจะพิจารณาถึง การจาแนกกลุ่มตามลักษณะภารกิจของ
องค์การมหาชน การประเมินความคุ้มค่าของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน การสารวจเงินทุนสะสม และรายได้ เป็นต้น การกาหนดกรอบวงเงินรวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ใหม่นี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน
ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ และทาให้องค์การมหาชนไม่ต้องเสนอขอยกเว้นกรอบวงเงิน
ดังกล่าวให้ กพม. พิจารณาอีกต่อไป
๒. หลักการเสนอขอกาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนใหม่ มีดังนี้
กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กาหนดหลักการเสนอขอกาหนด
กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนใหม่ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการองค์การมหาชนควรนาเงินทุนสะสม และรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงบเงินอุดหนุนทุกประเภทที่ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์การ
มหาชนลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนเอง
๒.๒ ควรกาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของ
แผนการใช้จ่ ายเงินประจ าปี โดยให้ นาเงินทุนสะสมที่คณะกรรมการองค์การมหาชนอนุมัติและ
ประมาณการรายได้ในปีนั้ น ซึ่งต้องไม่รวมเงินทุนที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห รือ สิ่งก่อสร้าง
มารวมคานวณด้วย
๒.๓ กาหนดให้ค ณะกรรมการองค์การมหาชนเป็น ผู้พิจารณากากับ การใช้ทรัพยากรบุค คลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มการหารายได้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งคาขอยกเว้นกรอบวงเงินรวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมายัง กพม. อีก ต่อไป รวมทั้ง ให้รายงานข้อ มูล ค่า ใช้จ่ายด้า นบุค ลากร
พร้อมรายงานผลประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๒.๔ สูตรการคานวณ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี

x ๑๐๐

(เงินอุดหนุนประจาปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

นิยาม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ เงินเดือน
ค่าจ้ าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติ งาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
เงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อานวยการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การ
มหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ
ซึ่งมีที่มาของเงินประกอบด้วย
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-๓๑) เงินอุดหนุนประจาปี หมายถึง งบประมาณที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรจากสานัก
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยรวมถึงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีจาแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการ และแผนงานบุคลากรภาครัฐ
ซึ่งไม่รวมงบประมาณสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
๒) เงินทุนสะสม หมายถึง กาไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี หรือเงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสม
มาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้
ในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้วที่ขอเปลี่ยนแปลง
มาใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน และไม่รวมเงินทุนที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง
๓) เงิ น รายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ข ององค์ การมหาชนในปีง บประมาณนั้ น
ซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ ความเห็ นชอบตามแผนการใช้ จ่ ายเงินประจาปี
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) รายได้จากการดาเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น
(๒) รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ เงินบริจาคต่าง ๆ เป็นต้น
๓. รายละเอียดของกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนใหม่
กพม. พิจารณาเห็นสมควรกาหนดรายละเอียดของกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชนใหม่ตามสูตรการคานวณข้อ ๒.๔ ดังนี้
๓.๑ กาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนร้อยละ ๓๒ ของแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจาปี ให้กับองค์การมหาชน จานวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒) สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่ องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๓) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ๕)
สถาบัน เพื่อ การยุติธ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เนื่องจากเป็นองค์การมหาชนที่มี
ลักษณะงานเป็นการให้บริการ จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพจานวนมาก มีรายได้น้อยหรือไม่มี
รายได้ และมีค่าตอบแทนบุคลากรสูง
๓.๒ กาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
ให้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก ๕ แห่งในข้อ ๑ และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงองค์การ
มหาชนทั้งสองประเภทที่จะได้รับการจัดตั้ง ในภายหลังด้วย
๓.๓ กาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ ๖๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี ให้กับ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เนื่องจากมีลักษณะงานที่ต้องใช้บุคลากรเป็นหลัก
จาเป็นต้องมีร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเฉลี่ยสูง และเป็นองค์กรที่ไม่สามารถหารายได้จาก
การดาเนินการ
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-๔๓.๔ ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อ
เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีที่กาหนดใหม่ตามข้อ ๑ - ๓ เสนอ กพม. พิจารณาโดยจะต้อง
ส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทาง
ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว
๓.๕ กาหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนทั้งที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและที่จัดตั้งโดยพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รับผิดชอบกากับการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้องค์การมหาชนทุกแห่งรายงาน
ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพร้อมกับรายงานผลประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การ
มหาชน (ตามคาสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๓.๖ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ขอปรับปรุงมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ในส่วนของการกาหนดกรอบ
วงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสาหรับองค์การมหาชน และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เพื่อกาหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๕ ให้มีผล
ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔.๑ เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกาหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การกาหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดาเนินงาน
และการประเมินผลองค์การมหาชน) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง แนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๔.๒ ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ยกเว้น
องค์การมหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรี กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้สานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไก
ในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่ ง
อย่ างต่ อเนื่ อง โดยคานึ งถึ งภารกิ จ รายได้ และเงิ นทุนสะสมของแต่ ละองค์ การมหาชน รวมทั้ ง
ยึด หลั กการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจาเป็น และไม่เป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศ และให้นาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.................................................
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