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สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอหารือของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนผันแปรของผู อำนวยการ
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อางถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 6309/๖/2565
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ในฐานะฝายเลขานุ การคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ขอหารือเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน
2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่ นของผู อำนวยการองค์การมหาชน
ในประเด็นการบังคับใชหลักเกณฑ์กับคณะกรรมการและองค์ การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นั้น
สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแลวขอเรียนวา
1. มติ คณะรัฐมนตรี เมื ่ อวั นที ่ 7 กั นยายน 2547 เห็ นชอบใหนำหลั กเกณฑ์การกำหนดอั ตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู อำนวยการองค์การมหาชน ไปใชกับองค์ การมหาชน 2 ประเภท ไดแก
องค์การมหาชนที่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่ งมีภารกิจในการใหบริ การสาธารณะในลักษณะเชนเดียวกับที่กำหนดไวในมาตรา 5
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ดังนั้น สกสว. จึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนดวย
2. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูอำนวยการองค์การมหาชน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 7 กันยายน 2547 กำหนดใหคณะกรรมการขององค์การมหาชนเปนผูมีอำนาจและ
รับผิดชอบในการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของผูอำนวยการ อันประกอบดวย คาตอบแทน
พื ้นฐานและคาตอบแทนผั นแปร และโดยที่พระราชบั ญญั ติสภานโยบายการอุ ดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 บัญญั ติใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีหนาที่ในการบริหารและควบคุมดูแล
การดำเนินงานของ สกสว. และอำนาจในการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู อำนวยการและกำหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผูอำนวยการ เชนเดียวกับหนาที่และอำนาจดังกลาวของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ มเติม ดังนั้น คณะกรรมการอำนวยการของ สกสว.
จึงเปนคณะกรรมการองค์ การมหาชนตามหลักเกณฑ์ การกำหนดอั ตราเงิ นเดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของ
ผูอำนวยการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กองกิจการองค์การมหาชนและหนวยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. 0 2356 9999 ตอ 8996 และ 08 3452 6658 (ยุทธชัย)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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ที่ อว 6309/6/2565
18 ตุลาคม 2564
เรื่อง

ข้อหารือของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สิ่งที่อ้างถึง

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติ ที่อ้างถึง มาตรา 47 ประกอบมาตรา 25 กำหนดให้ คณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ ำนวยการ สกสว. และมาตรา 49 ประกอบมาตรา 36 กำหนดให้คณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. เป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ สกสว. ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน และ 7 พฤษภาคม
2564 ได้มีมติให้กำหนด ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสว. พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดว่า ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้ใช้เป็ น
องค์ประกอบในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
เมื่อคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 อันเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุ กูล
ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
จึงพิจารณาเรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ สกสว. ตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน ซึ่งให้ใช้กับองค์การมหาชนประเภทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติด้วย โดยกำหนดว่า อัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อนประจํ า และประโยชน์ ตอบแทนอื ่ นที ่ เป็ นตั ว เงิ น กั บ (2) ค่ า ตอบแทนผั น แปร ซึ ่ ง เป็ น
ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการองค์การมหาชน ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาจ้างผู้อำนวยการ
สกสว. คนปัจจุบัน เลขที่ 1/2564 ทำเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดว่าอาจได้รับ ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ
ค่าตอบแทนผันแปรได้
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผันแปรสำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยกำหนดกรอบร้อยละที่ต่ำลงกว่าปีปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นไปตามนัยยะข้อเสนอแนะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แต่เพื่อ
ความรัดกุมและถูกต้อง จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการหารือมายัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
/ระบบราชการ (กพร.)...

ระบบราชการ (กพร.) แล้วนำผลการหารือแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณามีมติกำหนดและให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการต่อไป
การนี้ สกสว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอเรียนหารือสอบถามมายังท่าน ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชนนั้น ให้นำมาใช้กับองค์การมหาชนประเภทที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติด้วยหรือไม่
2. ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การ
มหาชน ที ่ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบนั ้ น กำหนดให้ เป็ น อำนาจของคณะกรรมการองค์ การมหาชนในการกำหนด
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการหรือไม่
ในกรณีของ สกสว. เนื่องจากมีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะ
หนึ่ง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติที่ อ้างถึง ซึ่งมีลักษณะเป็นคณะกรรมการของระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คล้ายกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของระบบการ
อุดมศึกษา และแม้ สกสว. จะเป็นฝ่ายเลขาของ กสว. แต่พระราชบัญญัติที่อ้างถึง ก็กำหนดให้ในการดำเนินกิจการ
ทั่วไปของ สกสว. มีคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อีกคณะหนึ่ง ทั้งยังมีอำนาจหน้าที่มาตรา 36 โดยอนุโลม ในการ
กำหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของ กพม. ข้างต้น คำ
ว่าคณะกรรมการองค์การมหาชนย่อมหมายถึงคณะกรรมการอำนวยการขององค์การมหาชนหรือไม่
ทั้งนี้คำตอบข้อหารือของท่าน จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
และ สกสว. ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ กพม. กำหนดต่อไป
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตอบข้อหารือ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ)
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร สกสว.
(ปกรัฐ) โทรศัพท์ 08 4219 6116 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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