๒

ที่ นร ๑๒๐๓/ ๒๐๕

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เรียน ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ สวส.สว๑/๒๑๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขอหารือสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสำนักงานฯ ในกรณีที่สำนักงานฯ
มีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงินประจำปีตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานฯ ไม่ได้รับจัด สรร
งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสำนักงานฯ นั้น
สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การ
มหาชนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนผันแปรภายหลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ ซึ่งคณะกรรมการ
องค์การมหาชนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนผันแปรตามผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของผลงานที่กำหนดไว้กับประธานกรรมการองค์การมหาชน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
สถานะทางการเงิน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและความยุติธรรมประกอบด้วย
๒. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมถึง ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การ
มหาชนนับเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาคำนวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึง่ กำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี หากองค์การมหาชนที่ มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบ
วงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่กำหนดใหม่ ให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
พิจารณา โดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี พร้อมรายละเอียดการขอยกเว้น
กรอบวงเงินรวมฯ มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
๓. การพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา ๑๙ (๑๐) (ข) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ รวมทั้งข้อกำหนด
ในสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีที่สำนักงานฯ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสำนักงานฯ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและ
ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง สำนักงานฯ ควรดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ที่ชัดเจน กล่าวคือ มีตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดและประเมินผล
ภาพรวม และต้องตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือน
และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓.๒ ควรจัดทำรายละเอียด...

๒
๓.๒ ควรจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทุกรายการทั้งในส่วนของเงินเดือนประจำ ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าตอบแทน
ผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชนด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐๙ ๔๕๕๗ ๙๐๘๔ (สุณี)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้อำนวยการสำนั กงานส่ง เสริมวิ สาหกิ จเพื่อสัง คม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่ อสัง คม ชั้น ๑๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ ระบบ Zoom Meeting
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
๒. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
๓. นายพัฒนา สิทธิสมบัติ
๔. นายกวี จงคงคาวุฒิ
๕. นางสาวธัญญ์พิชชา ทองฟัก
เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับมอบหมาย
๖. นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที ่ ได้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของผู ้ อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหั สบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิ ก ส์
ระบบ zoom meeting นั้น
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุ มดั งกล่าว แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทราบ
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติ ม
มติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการประเมินผลการปฏิบั ติ งาน
ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิ สาหกิจ เพื่ อ สังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อ สังคม พ.ศ. ....
ฝ่ า ยเลขานุ การนำเรียนต่ อที่ ประชุ มว่ า ตามที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการประเมิ นผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่ อสั งคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข
การประเมิ นผลการปฏิ บั ต ิง านของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ง เสริ มวิ สาหกิ จเพื ่อ สัง คม พ.ศ. .... เพื ่อ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญ ญั ติส่ง เสริ มวิสาหกิจ เพื่อ สัง คม พ.ศ.
๒๕๖๒ และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบและบังคับใช้ตามลำดับ นั้น
สำนักงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั ง คม จัดประชุ มคณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ น กรอง
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบั ญญั ติส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
และจัดประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิจเพื่ อสั งคม เมื่อวั นพุ ธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ ประชุ มมี มติ
เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิจเพื่ อสั งคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่งเสริ มวิสาหกิ จเพื่ อสั งคม พ.ศ. .. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ประเด็น
ข้อกฎหมาย

สาระสำคัญ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔ ผู ้ อ ำนวยการจะต้ อ งได้ ร ั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง า น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
สรุปสาระสำคัญของ
ข้ อ ๕ การประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิง านของผู ้อ ำนวยการให้ พิจารณา
ร่างระเบียบฯ
จากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
และสมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิ บั ติงานของผู้ อำนวยการอย่ างน้ อ ยปี ละ
หนึ ่ งครั ้ ง ภายในเก้ าสิบวั นนั บแต่ ว ั นสิ ้ นปี บ ั ญชี โดยในการพิ จารณาผลการประเมิ นผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการให้พิจารณาการปรับอั ตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่ น
ของผู้อำนวยการตามผลการประเมินด้วย
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการมี มติ เห็นชอบผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของผู ้ อำนวยการและอั ตราเงิ นเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื ่ นของผู ้ อำนวยการแล้ว
ให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมิ นให้ผู้อำนวยการทราบ
ข้อ ๘ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเบื้องต้นก็ได้ โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่
และอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒

มติที่ประชุม

คณะอนุ ก รรมการฯ รั บ ทราบประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื ่ อ สั ง คม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ อำนวยการสำนั กงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่ อสั งคม พ.ศ. ..

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ สรุปการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่งเสริมวิ สาหกิ จ
เพื่อสังคม และการตรวจเยี่ ยม (Site Visit) สำนักงานส่งเสริมวิ สาหกิ จเพื่ อสังคม
ฝ่ายเลขานุการนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้ อเสนอ
ของคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิจเพื่ อสั งคมพิ จารณาในการประชุ มครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวั นที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุ มมี มติ เห็นชอบร่ างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ อำนวยการสำนัก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ คือ ประเด็นที่ไม่
นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้อำนวยการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อั นเนื่องมาจากข้อจำกั ด
ที ่ ส ่ งผลกระทบต่ อการดำเนิ นงานภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา (COVID - 19)
ใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย ได้แก่ ๑) มีบุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานไม่น้อยกว่า ๒๑ คน และ ๒) มีกิจการที่ได้รับการ
จดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิจการ นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมผลการปฏิบัติ งานและประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ อำนวยการฯ
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่ อสั งคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอที่ ได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิ จเพื่ อสั งคมเป็นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เพื่อเสนอให้ คณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาสรุ ปการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจเพื่อสั งคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลงาน
งานที่คณะกรรมการ
สัญญาจ้าง
มอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
ระดับดี (๘๙.๒๙)

องค์ประกอบที่ ๒
สมรรถนะทางการบริหาร
ผลการประเมิน
ระดับดี (๗๘.๗๒)

สรุปผลการประเมิน
(ภาพรวม)
ระดับดี (๘๖.๑๒)

๓

องค์ประกอบ
ประเด็นการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การประเมิน
ประเมิน
๑. การประเมินผลงานผู้อำนวยการองค์ก ารมหาชน (Performance)
๑.๑ สัญญาจ้างฯ ๑) การจัดตั้ง
สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

๒) การจัดทำกฎหมาย
ลำดับรอง (ตามความ
สำคัญเร่งด่วน)

๓) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
และกลุ่มกิจการ
๔) การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ส่งเสริม

๑. มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ๑. สถานที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริม
ที่เหมาะสม
วิสาหกิจเพื่อสังคม เลขที่
๒. วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบ
ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน
ซัม่ ชั้น ๑๒ B ถนนศรี
อยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๒. มีวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่
พร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณและ
ได้รับอนุมัติใช้เงินคงเหลือ
ของสำนักงานฯ จากคณะ
กรรมการฯ จำนวน ๙๓
รายการ
๑. มีกฎหมายลำดับรอง ม ี กฎหมายลำดั บรอง ต า ม
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิส าหกิ จ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ เสนอ
ไม่น้อยกว่า ๕ ฉบับ
ต่ อคณะอนุ กรรมการพิ จารณา
๒. มีกฎหมายลำดับรอง
กลั ่ นกรองกฎหมายลำดับรองฯ
ที่เสนอต่อคณะอนุ
และคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กรรมการฯ ไม่น้อยกว่า
วิสาหกิจเพื่ อสังคมพิ จ ารณาให้
๕ ฉบับ
ความเห็นชอบโดยมีผลบั ง คั บใช้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ ฉบับ
มีจำนวนระบบฐานข้อมูล จัดทำ Website ขององค์ก รเพื่ อ
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา เป็นช่องทางการประชาสั ม พั น ธ์
ใช้อย่างน้อย ๑ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูล และอำนวยความ
สะดวกในการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล
เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
คือ www.osep.or.th
๑. จำนวนไม่น้อยกว่า
ดำเนิ นการประชาสั มพันธ์สร้าง
๕ ช่องทาง
การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่ งเสริ ม
๒. จำนวนไม่น้อยกว่า
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐ ครั้ง
และการดำเนิ นงานที ่ เกี ่ยวข้ อง

สรุปผล
ประเมิน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

๔

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เป้าหมาย

วิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ งานที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

รวม ๗๐ ครั ้ ง ผ่ านช่ องทาง
ประชาสัมพันธ์ดังนี้
๑. สื ่ อ ออนไลน์ Facebook:
ส ำ น ั ก ง า น ส ่ ง เ สริ ม
วิสาหกิจเพื่อสังคม - สวส.
, www.osep.or.th ,Line
Official : @osep
๒. สื่อวิทยุ
๓. สื่อโทรทัศน์
๔. สื่อสิงพิมพ์
๕. การจัดกิจกรรมสร้ า ง การ
รับรู้และประชาสัมพันธ์
ม ี กิ จ กา รที ่ ไ ด้ รั บการจด ค่าเป้าหมาย
ทะเบี ย นวิ ส าหกิ จเพื่ อสั งคม
ขั้นสูง
เพิ ่ ม ขึ ้ น จากปี ง บประม า ณ
๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๕.๖ จำนวน
๑๖๒ กิจการ โดยแบ่งเป็น
• วิ สาหกิ จเพื ่ อสั งคมที ่ ไ ม่
ประสงค์ จะแบ่ งปั นกำไร
ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่ วน หรื อผู้
ถือหุ้น จำนวน ๑๓๑ กิจการ
• วิ สา หกิ จเ พื ่ อสั ง คมที่
ประสงค์ จะแบ่ งปันกำไร
ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่ว นหรื อ ผู้
ถือหุ้น จำนวน ๓๑ กิจการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม
ค่าเป้าหมาย
กิจการเพื่อสังคม จำนวน ๑๑๘
ขั้นสูง
กิจการ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

๕) การจดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม/
การจดแจ้งกิจการ
เพื่อสังคม

มีกิจการที่ได้รับการจด
ทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ของจำนวนวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (๑๓๐ กิจการ)

๖) การส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
และกลุ่มกิจการ
เพื่อสังคม

วิ สาหกิ จเพื ่อสั งคมและกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคม อย่างน้ อย
จำนวน ๑๐๐ กิจการได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศั ก ยภาพ
ด้ านการบริหารจั ดการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ดำเนินการได้ตามที่
๑) การเปิดตลาดและการส่งออก
คณะกรรมการมอบหมาย
สินค้าในต่างประเทศผ่าน
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ
ผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Business
Matching – OBM) ร่วมกับ

๑) กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด
และการสร้างความ
ร่วมมือเครือข่าย

สรุปผล
ประเมิน

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

๕

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

๒) ประสานติดตาม
การดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จำนวน ๒ ครั้ง ผลการซื้อ
ขายเป็นจำนวนเงิน
๑๕,๒๔๑,๐๐๐ บาท
๒) การเชื่อมโยงเครือข่ายการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) จำนวน ๑๘
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ได้แก่ ๑) ด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
๒) ด้านทุน ๓) ด้านการ
ระดมทุน ๔) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มกิจการ
เพื่อสังคมสำหรับคนพิการ
๕) ด้านการสนับสนุนข้อมูล
(Open data) และส่งเสริม
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ดำเนินการได้ตามที่
ประสาน สนับสนุนข้อมูล และ
คณะกรรมการมอบหมาย ติ ดตา ม กา รดำ เ นิ น งานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริ ม สิ ทธิ
ประโยชน์ให้กับวิสา หกิ จเ พื่ อ
สังคม ดังนี้
๑) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
..) พ.ศ. …. (การปรับปรุง
มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อ
สังคม) เสนอโดย
กระทรวงการคลังและ

สรุปผล
ประเมิน

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

๖

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒) สิทธิประโยชน์ตาม
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามมติครม. เมื่อวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ.
๒๕๖๓ เพื่อกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัด
จ้างผลิตผล ชิ้นงาน หรือ
บริการที่ผลิตหรือจัดทำ
ขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจ
เพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หรือจะใช้วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีการคัดเลือกก็ได้
ทั้งนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ วรรค
หนึ่ง (๓) โดยได้ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๔

๒. สมรรถนะทางการบริหารของผู้อำนวยการ (Competency)
สมรรถนะ
ทางการบริหาร

๑) ภาวะผู้นำ
๒) วิสัยทัศน์

- ระดับดีมาก ผลคะแนน ผลประเมินระดับดี (๗๙.๗๒)
เฉลี่ยตั้งแต่ ๙๐.๐๐-๑๐๐ ผลประเมินระดับดี (๘๑.๙๔)

ระดับดี
(๗๘.๗๒)

๗

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน
๓) การวางกลยุทธ์
๔) ศักยภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยน
๕) การควบคุมตนเอง
๖) การสอนงานและ
การมอบหมาย

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙
- ระดับพอใช้ ผลคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
- ระดับต้องปรับปรุง
ผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
๖๐ คะแนน

ผลประเมินระดับดี (๗๘.๓๓)
ผลประเมินระดับดี (๗๘.๘๙)

สรุปผล
ประเมิน

ผลประเมินระดับดี (๘๗.๗๘)
ผลประเมินระดับพอใช้
(๖๕.๘๓)

ความเห็นที่ประชุม
อนุกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพื่ อเสนอแนะให้เป็ นแนวทางในการพั ฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติงานในปี งบประมาณถั ดไป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้
๑) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสั งคมและกลุ่มกิจการเพื่อสั งคม
ควรมีการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่
เพิ่มขึ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อ สังคมเป็นรายกิจการ
๒) การสื่อสารประชาสั มพันธ์ และสร้างการรับรู้ ควรมีการประเมินผลด้ านกลุ่ มเป้ า หมาย
และจำนวนกลุ่ มเป้าหมายที่เข้ าถึ งสื่อประชาสั มพันธ์ ในแต่ ละประเภทให้มีความชั ดเจนเพิ่ มมากขึ้น
มติที่ประชุม

คณะอนุ ก รรมการฯ เห็น ชอบสรุป การประเมิ นผลการปฏิ บ ัต ิ งานของผู ้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ ดี
ผลคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางการปรับเงินเดือ นประจำปี และค่ าตอบแทนผั น แปร
ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ สังคม
ฝ่ ายเลขานุ การนำเรี ยนต่ อที่ ประชุ มว่ า ตามที ่ สำนั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำหนดอั ตราเงิ นเดื อ นและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ อำนวยการองค์การมหาชน โดยให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนเป็นผู้ มีอำนาจและ
รับผิดชอบในการกำหนดอั ตราเงิ นเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของผู้ อำนวยการองค์ การมหาชนตามช่ ว งอั ต รา
ค่าตอบแทนตามการจัดกลุ่ มขององค์ การมหาชน โดยคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิ จเพื่ อสั งคม ได้กำหนดค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะรั ฐมนตรีกำหนด ซึ่งผู้อำนวยการฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามกรอบอัตราเงิ น เดื อ น
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน กลุ่มที่ ๓ บริการสาธารณะทั่วไป ประกอบด้วย ๑) ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายถึง เงินเดื อน
ประจำ (base salary) และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงิน (cash allowance) และจ่ายเป็นรายเดือน ในส่ วนของ
เงินเดือนประจำมีอั ตราขั้ นต่ ำต่ อเดื อนเท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และอัตราขั้นสู งต่ อ เดื อ นเท่ า กั บ
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และประโยชน์ตอบแทนอื่นจ่ายเป็นตั วเงินไม่เกิ นร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของเงินเดื อน
๘

ประจำ ๒) ค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้ นกั บผลการปฏิบั ติงานของผู้ อำนวยการ (performancebased pay) โดยจ่ายภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติ งานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของเงินเดื อน
ประจำ นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเรียนต่อที่ประชุ มเพื่ อประกอบการพิจารณาแนวทางการปรั บเงิ น เดื อน
ประจำปีและค่าตอบแทนผันแปรของผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริมวิสาหกิจเพื่ อสั งคม ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และประเด็นการดำเนิ น การ
ของสำนักงานส่งเสริมวิ สาหกิ จเพื่อสังคม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ประเด็นการดำเนินการของสำนักงานฯ
๑) การปรับขึ้นเงิ นเดื อนของผู้ อำนวยการ เป็นอำนาจของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นองค์การ
คณะกรรมการองค์ การมหาชนที่จะพิจารณากำหนดไว้ ใ น มหาชน กลุ่มที่ ๓ บริการสาธารณะทั่วไป โดยมี
สัญญาจ้าง เงินเดือนที่ปรับแล้วต้องไม่เกินอั ตราสู งสุ ดตามกลุ่ ม อัตราเงินเดือนผู้ อำนวยการ อัตราขั้นต่ำและขั้ นสู ง
องค์การมหาชน
๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๒) การกำหนดค่าตอบแทนผั นแปรของผู้อำนวยการฯ
๒.๑) คณะกรรมการโดยความเห็ นชอบของรั ฐ มนตรี ๑) คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ มีอำนาจหน้าที่ใน
รักษาการเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผันแปร
การรายงานสรุปผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
๒.๒) ค่าตอบแทนผั นแปรกำหนดขึ้ นเพื่ อเป็ นค่ า ตอบแทน ของผู้อำนวยการฯ พร้อมแนวทางการปรับหรือเลื่ อน
พิ เศษที ่ ข ึ ้ นกั บผลการปฏิบ ั ต ิงานของผู ้อำนวยการองค์ การ เงิ นเดื อนประจำปี และค่ าตอบแทนผั นแปรให้กับ
มหาชน คิดเป็นอัตราไม่เกิ นร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ ผู้อำนวยการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๒.๓) ค่าตอบแทนผั นแปรจะจ่ายภายหลั งประเมิ น ผลงาน ๒) สำนักงานฯ ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมิ น
สิ้นปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนิ นงานตามคำรั บ รองการ องค์การมหาชน จึงยังไม่มีผลการประเมิน องค์ การ
ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการทำสั ญญากับประธานคณะกรรมการ มหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ ่ งหากมี ผลการประเมิ นองค์ การมหาชนและผู ้ อำนวยการ
องค์การมหาชนอยู่ ในระดับ “คุณภาพ” ผู้อำนวยการสามารถ
ได้รับค่าตอบแทนผันแปรได้ เต็ มตามจำนวน ทั้งนี้ ให้คำนึ งถึ ง
สถานะทางการเงิ น ความสามารถในการจ่ ายค่ าตอบแทน
ที่เหมาะสมและยุ ติธรรมประกอบด้ วย
๓) เงื่อนไขของการได้รับเงิ นเดื อนประโยชน์ตอบแทนอื่ น และ
ค่ าตอบแทนผั นแปรของผู ้ อำนวยการ ให้ องค์ การมหาชน สำนักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
กำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้ านบุ คลากร เช่น เงิ นเดื อน ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๒๑,๔๕๘,๑๐๐ บาท
(ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของ โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน
ผู ้ อำนวยการ เป็ นต้น ไว้ ไม่ เกิ นร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๒,๑๒๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙
ค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิ นประจำปีที่ ได้ รั บ อนุ มัติ จาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน
๙

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ประเด็นการดำเนินการของสำนักงานฯ
ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรในส่วนของการปรับเพิ่มเงินเดือน
ได้รับสูงสุดร้อยละ ๖ ของเงินเดือน

๒) เกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของผู้อำนวยการฯ
ระดับดีมาก
ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน
ระดับพอใช้
ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง
ผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๖๐ คะแนน
ความเห็นที่ ประชุม
คณะอนุ กรรมการฯ ได้พิจารณาหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ กำหนดตามมติ คณะรั ฐ มนตรี ฯ
และประเด็นการดำเนินการของสำนั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิจเพื่ อสั งคม รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้อำนวยการฯ แล้ว จึงมีความเห็นร่ วมกัน ดังนี้
๑) แนวทางการปรั บเงินเดือนประจำปี ของผู้ อำนวยการฯ
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ พิ จารณาปรั บเงิ นเดื อนประจำปี ตามเกณฑ์ การประเมิ นผล
การปฏิบัติงานใน ๓ ระดับ และตามสถานะทางการเงินและความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของสำนักงานฯ ดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการปรับเงินเดือน
ระดับดีมาก ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป
ร้อยละ ๖ ของเงินเดือนประจำ
ระดับดี
ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือนประจำ
ระดับพอใช้ ผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ คะแนน
ร้อยละ ๒ ของเงินเดือนประจำ
คณะอนุ กรรมการฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ อำนวยการ
สำนั กงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จเพื่ อสังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู ่ ในระดั บดี ผลคะแนนเฉลี ่ ย ๘๖.๑๒
จึงเสนอปรับเงินเดือนประจำปี เป็นร้ อยละ ๔ ของเงินเดือนประจำ โดยประโยชน์ตอบแทนอื่นจ่ายเป็นตัวเงิ นร้อยละ ๒๕
ของเงินเดือนประจำที่ปรั บเพิ่มตามที่เสนอ
๒) ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการฯ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสถานะทางการเงิน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน
และเงื่อนไขของการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้ อำนวยการฯ แล้ว พบว่า มีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายบุ คลากร
เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้ จ่ายเงินประจำปี จึงขอเสนอที่จะไม่ พิจารณาให้ มี การจ่ า ย
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการฯ
มติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแนวทางการปรั บเงิ นเดื อนประจำปี และค่ าตอบแทนผั นแปร
ของผู้อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคมตามความเห็ นที่ ประชุ ม และให้

๑๐

เสนอต่อคณะกรรมการส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม เพื่อโปรดพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวธัญญ์พิชชา ทองฟัก)
เลขานุการอนุกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ของผู้อำนวยการสำนั กงานส่งเสริมวิสาหกิ จเพื่ อสังคม
ผู้จดรายงานการประชุ ม

(รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์)
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ของผู้อำนวยการสำนั กงานส่งเสริมวิสาหกิ จเพื่ อสังคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๑

-๑-

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

สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๒

-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
สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๒

-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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