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คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคุรุสภา
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๕.๑/๓๕๙๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสังเกตต่อแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา) ขอยกเว้นกรอบวงเงิ นรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้ งส่ งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรระยะ ๓ ปี ซึ่งเป็ น
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. นั้น
คณะกรรมการพัฒ นาและส่ งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรของ
คุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นร้อยละ ๔๙.๑๙ โดยมีข้อสังเกตต่อแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ กพม.
กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐๘ ๓๔๕๒ ๖๖๕๘ (ยุทธชัย)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อสังเกตต่อแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
กรณี สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (คุรุสภา)
_______________________________________________________________

๑. คณะกรรมการขององค์ ก ารมหาชนควรพิ จ ารณาให้ ค วามสำคั ญ กั บ แนวทางการลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหรือแผนการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหรือวางแผนรองรับ
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุ คลากรให้ สอดคล้องกับทิศทางของงบประมาณที่มีแนวโน้มคงที่ห รือลดลง
ในระยะ ๓ - ๕ ปีถัดไป
๒. ปัจจุบันคุรุสภาได้นำเงินรายได้มาใช้ในการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารงานได้
ซึ่ งในอนาคตเงิน รายได้ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลง อี ก ทั้ งค่ าใช้ จ่ า ยด้ านบุ ค ลากรมี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น ประกอบกั บ
งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น คุรุสภาจึงควร
พิจารณาแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งการหารายได้จ ากรูปแบบอื่นเพิ่มเติม และกำหนด
เป้าหมายการลดรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและเพิ่มรายได้ให้เป็นรูปธรรม หรือระบุระยะเวลาที่ชัดเจน
๓. คุรุสภาควรมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ตาม
เป้ าหมาย/แผนฯ เพื่ อนำมาพิ จารณาปรั บปรุ งหรื อพั ฒ นาแผนฯ ในระยะต่ อไป ให้ สามารถควบคุ มค่ าใช้ จ่ าย
ด้านบุคลากรได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะประเด็นปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ควรเร่งรัด
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. คุ รุส ภาควรกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนิน การที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เงิน วิท ยฐานะ และ
เร่งทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เป็นไป
ตามแผนฯ และช่วยลดค่าใช้จ่ายบุคลากร
๕. คุรสภาควรติดตามแนวทางเรื่องการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ ได้ รั บเงิ น เดื อนสู งกว่ าขั้ นสู งของตำแหน่ งที่ ได้ รั บ และ
การปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็ จรายเดือน ว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้านบุคลากรได้ตามเจตนารมณ์ หรือ
แนวทางที่วางแผนไว้หรือไม่
๖. คุ รุ ส ภาจำเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า การปรั บ กลุ่ ม องค์ ก ารมหาชนจากกลุ่ ม ที่ ๓ (บริ ก าร
สาธารณะทั่ ว ไป) ไปเป็ น กลุ่ มที่ ๒ (บริ ก ารที่ ใช้ เทคนิ ค วิช าการเฉพาะด้ านหรือสหวิท ยาการ) จะส่ งผลต่ อ
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอย่างไร โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับงบประ มาณ
ข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ ายด้ า นบุ ค ลากรซึ่ งรวมถึ ง จำนวนบุ ค ลากรและอั ต ราค่ าตอบแทนทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคต
อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ควรกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาในแผนฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนด้วย
๗. ในปีนี้ คุรุสภาจัดส่งแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภามายังสำนักงาน ก.พ.ร.
ภายหลั งจากการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาและส่ งเสริ มองค์ การมหาชน (อ.กพม.) แล้ ว ดั งนั้ น
หากคุรุสภาจะขอยกเว้นกรอบวงเงินฯ ในปีงบประมาณถัดไป คุรุสภาจะต้องวางแผนการดำเนินการเสนอแผนฯ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
_______________________________________________________________

