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เรื่อง

ขอหารือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้รถขององค์การมหาชน

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/1762 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/12852 ลงวันที่
8 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์
การกำหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน
2. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
3. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก ที่ นร 1208/096 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
เรื่องแจ้งผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์
ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่ง
ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สอบถามเกี่ยวกับการใช้รถขององค์การ
มหาชนเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้รถขององค์การมหาชน ตามมติของ
คณะกรรมการรถราชการ นั้น
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์ การ
มหาชน ขอเรียนว่า โดยที่พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 24
บัญญัติให้ คณะกรรมการของแต่ล ะองค์ก ารมหาชนมี อำนาจหน้าที่ ควบคุ มดูแลโดยทั่ว ไปซึ่งกิจ การและ
การดำเนินงานขององค์การมหาชน ประกอบกับ มาตรา 32 (2) บัญญัติให้ผู้อำนวยการมีอำนาจในการวาง
ระเบียบเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององค์การมหาชนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้น การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้รถขององค์การมหาชนจึง อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการองค์การมหาชนแต่ละแห่ง
ในการกำหนดระเบีย บโดยไม่ ขัด หรื อ แย้ งกับระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ที่คณะกรรมการขององค์การมหาชนนั้นกำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการและผู้อำนวยการองค์การ
มหาชนแต่ละแห่งจะกำหนดระเบียบฯ เกี่ยวกับการใช้รถขององค์การมหาชนซึ่งรวมถึงรถประจำตำแหน่งและ
รถส่วนกลางขององค์การมหาชน ในปัจจุบันจึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้รถของ
องค์การมหาชนที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับองค์การมหาชนทุกแห่ง
อย่างไรก็ตาม กรณีการใช้รถของผู้อำนวยการองค์การมหาชนนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้การกำหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน ระบุรายละเอียดกำหนดให้ผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ได้รับประโยชน์...

๒
ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นเงินรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจำ โดยครอบคลุ ม
ค่าพาหนะหรือรถยนต์ประจำตำแหน่ง ดังนั้น ผู้อำนวยการองค์การมหาชนจึงไม่มีสิทธิใช้ยานพาหนะส่วนกลางของ
องค์การมหาชนเสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
นอกจากนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีมติรับทราบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง และ
ให้องค์การมหาชนปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และพิจารณาปรับปรุง
ระเบีย บว่าด้ว ยการใช้ร ถยนต์ให้ส อดคล้อ งตามข้ อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัยของหน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินการแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้องค์การมหาชนทุกแห่งทราบเพื่อดำเนินการต่อไป รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่ครอบคลุมค่าพาหนะหรือรถยนต์ประจำตำแหน่งด้วย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘996, ๐๘ 3452 6658 (ยุทธชัย)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชนและหลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
ด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นเครื่องมือใช้กับองค์การมหาชนในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้ อํ า นวยการ ตามมาตรา 34 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และจะต้ อ ง
กํ า หนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นการกํ า หนดให้ ค ณะกรรมการได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ก.พ.ร. จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
1.1 หลักการในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1) องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซี่งมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ
ในลักษณะเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในมาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐเมื่อเทียบหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้แก่ ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ มีสถานะขององค์การอยู่ระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3) ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายในการประเมินค่างานและพิจารณา
จัดกลุ่มองค์การมหาชน ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติความรับผิดชอบในการบริหารงาน
มิติประสบการณ์ของผู้บริหาร และมิติสถานการณ์ ผลจากการประเมินค่างานสามารถจัดกลุ่มองค์การ
มหาชนได้เป็น 3 กลุ่ม (รายละเอียดตามข้อ 1) ของ 1.3
4) ให้ค ณะกรรมการขององค์ก ารมหาชนเป็น ผู้มีอํา นาจและรับ ผิด ชอบในการกําหนด
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามช่วงอัตราค่าตอบแทนตามการจัดกลุ่ม
ขององค์การมหาชน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
5) อัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื ่น ของผู ้อํ า นวยการองค์ก ารมหาชน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ค่าตอบแทนพื้นฐาน เป็นค่าตอบแทนที่กําหนดเป็นอัตราต่ํ าสุด-สู งสุด ซึ่ งจะ
แตกต่างกันไปตามกลุ่มขององค์การมหาชน (รายละเอียดตามข้อ 2) ของ 1.3
หน้า 1

(2) ค่าตอบแทนผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
(รายละเอียดตาม 1.4)
6) บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นและอัต ราเงิน เดือ นของเจ้า หน้า ที่ห รือ ผู ้ป ฏิบัต ิง านในองค์ก าร
มหาชนไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการ เพราะผู้อํานวยการนอกจากจะต้องเข้า
และออกตามวาระที่มีในสัญญาและข้อตกลงเป็นการเฉพาะตัวแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อการบรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ารมหาชนต่ อ คณะกรรมการโดยตรง ซึ่ ง ต่ า งจากเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การมหาชนที่ผูกพันอยู่กับผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใน ดังนั้นอัตราเงินเดือนของ
ผู้อํานวยการจึงไม่เป็นปัจจัยในการปรับอัตราเงินเดือนหรือการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
7) การกํา หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของผู้ อํา นวยการ ให้
คณะกรรมการคํานึงถึง
(1) สภาพกิจการขององค์การมหาชน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน ความคุ้มค่า
ราคาตลาด ความเสมอภาค ความยุติธรรม และไม่เป็นภาระงบประมาณด้านรายจ่ายประจําของรัฐ
มากเกินควร
(2) รายได้ขององค์การมหาชน
(3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานในอดีต และผลงานที่คาดหวัง
ที่ผู้อํานวยการจะสร้างให้แก่องค์การ
(4) ความจําเป็นขององค์การมหาชนในแต่ละช่วงที่อาจจะต้องการผู้อํานวยการที่มี
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งในองค์การมหาชนหนึ่ง ๆ อาจจะมี
การกําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้อํานวยการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้ ให้ใช้การเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่เหมาะสมในช่วงของขั้นต่ําและขั้นสูงที่กําหนด
8) เงื่อนไขของการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ
(1) ให้องค์การมหาชนกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับ
องค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน
1

1

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 กําหนดว่า
กรอบวงเงินสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 นั้น หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือนและค่าจ้าง 2) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจําปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินบําเหน็จ
เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น และค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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ประจําปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดําเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป2
(2) ในการสรรหาผู้อํานวยการขององค์การมหาชน เห็นควรให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
และคณะกรรมการองค์การมหาชนกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบ
วงเงินค่าตอบแทน แล้วแจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบก่อนประกาศรับสมัครผู้อํานวยการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปด้วย
(3) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจําในระยะเริ่มแรก
ไม่ควรกําหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงาน
เป็นระยะ ๆ ตลอดอายุสัญญา
(4) ให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน และ ก.พ.ร. ตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานขององค์การมหาชนต่าง ๆ หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินงาน หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง หรือมีความซ้ําซ้อนกัน ให้พิจารณายุบเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1.2 องค์ประกอบของอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรวม

=

ค่าตอบแทนพื้นฐาน
(100% + 25%)

+

ค่าตอบแทนผันแปร
(25%)

ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายรวมถึง เงินเดือนประจํา (base salary) และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็น
ตัวเงิน (cash allowance) และจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ
ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ ให้ได้รับเป็นการเฉพาะตัว และ
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยกําหนดให้
องค์การมหาชนที่ไม่สามารถดําเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวให้นําเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2
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ค่ า ตอบแทนผั น แปร หมายถึ ง ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ น กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อํา นวยการ
องค์การมหาชน (performance based pay) โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจํา
1.3 หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าตอบแทนพืน้ ฐาน
1) การประเมินค่างาน พิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญ 3 มิติ คือ
(1) มิติด้านความรับผิดชอบในการบริหารงาน เป็นการประเมินในแง่ของลักษณะ
ภารกิจที่แตกต่างกันในด้านผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์การ ขนาด ขอบเขต และ
ความซับซ้อน ในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การ โดยพิจารณาจากเทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่ใช้ความหลากหลายของผู้รับบริการ ขอบเขตความครอบคลุมของการให้บริการ ตลอดจนผลกระทบที่มี
ต่อส่วนรวมขององค์การมหาชนนั้น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยส่วนรวม
(2) มิติด้านประสบการณ์ของผู้อํานวยการ เป็นการประเมินในแง่ความรู้ความสามารถ
ของผู้อํานวยการที่ต้องการในการบริหารองค์การมหาชน ทั้งความรู้วิชาการ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการบริหารองค์การมหาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ทักษะการติดต่อ
สื่อสารในการบริหารองค์การมหาชน
(3) มิติด้านสถานการณ์ เป็นการประเมินในแง่ความสําคัญของภารกิจและวัตถุประสงค์
ขององค์การมหาชนที่มีต่อความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น
หรื อ จํ า กั ด รวมถึ ง ความจํ า เป็ น ในแต่ ล ะช่ ว งที่ อ าจจะต้ อ งการผู้ อํ า นวยการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่แตกต่างกัน
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กลุ่มองค์การมหาชน การประเมินค่างานที่พิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญ 3 มิติข้างต้น
สามารถจัดกลุ่มขององค์การมหาชน ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาและ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผล
พัฒนาและดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน ในทางปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหาร
ที่ มี ค วามสามารถสู ง ในการบริ ห ารงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารเครือข่ายหรือการบริหารองค์กรที่มีสาขา ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารมหาชนที่ จ ะถู ก จั ด ลงในกลุ่ ม ที่ 1
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
กลุ่มที่ 2

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ใ ช้
บริการทีใ่ ช้เทคนิควิชาการเฉพาะ วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านหรือสหวิทยาการ
ที่ จํา เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเฉพาะ และ
ความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย
มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมในระดับประเทศหรือต้อง
ดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
กลุ่มที่ 3
บริการสาธารณะทั่วไป

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ดํ า เนิ น งาน
ศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป หรืองานปกติประจํา
หรื อ งานให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า /ผู้ รั บ บริ ก ารเฉพาะ
ครอบคลุ มในขอบเขตจํา กั ด ใช้ ผู้มีค วามรู้ ค วามสามารถ
ในการบริหารองค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย

2) การกําหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน : เงินเดือนประจํา
หลักการ
(1) กําหนดจากค่างานบนพื้นฐานของกลุ่มองค์การมหาชนที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน
กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน หรือ สหวิทยาการ
กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป
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(2) อัตราค่าตอบแทนที่กําหนด ได้กําหนดจากพื้นฐานอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และสถาบันอิสระที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกับองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่ได้สํารวจในปี พ.ศ.2547
(3) กําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจําของผู้อํานวยการ
ในขั้นต่ําที่อัตราเดือนละ 100,000 บาท ทุกกลุ่ม ซึ่งได้จากการเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของ
หน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับองค์การมหาชนและราคาตลาด บนหลักการที่ถือว่า
ผู้บริหารองค์การของรัฐในลักษณะองค์การมหาชนจะต้องมีสมรรถนะพื้นฐานขั้นต่ําที่เท่ากัน
อัตราเงินเดือนผู้อํานวยการองค์การมหาชน
กลุ่ม

อัตราขั้นต่ําและขัน้ สูงต่อเดือน

กลุ่มที่ 1

100,000 – 300,000

กลุ่มที่ 2

100,000 – 250,000

กลุ่มที่ 3

100,000 – 200,000

(4) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนในครั้งแรกไม่ควรกําหนดเริ่มต้นที่ขั้นสูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถปรับเงินเดือนในแต่ละปีได้อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
3) การกําหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน : ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (cash allowance)
หลักการ
(1) กําหนดให้เพื่อเป็นสวัสดิการในการจูงใจแก่ผู้อํานวยการองค์การมหาชน โดย
ครอบคลุมถึงค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
เงินสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ให้มีอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจํา
(2) คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการเป็นผู้กําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน
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1.4 หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนผันแปร
หลักการ
1) กํา หนดขึ้น เพื่อ เป็น ค่า ตอบแทนพิเ ศษที่ขึ้น กับ ผลการปฏิบัติง านของผู้อํา นวยการ
องค์การมหาชน (performance based pay) คิดเป็นอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจํา
2) คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการเป็นผู้กําหนดค่าตอบแทนผันแปร
3) ค่ า ตอบแทนผั น แปรจะจ่ า ยภายหลั ง ประเมิ น ผลงานสิ้ น ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานที่ผู้อํานวยการทําสัญญากับประธานคณะกรรมการ หากมี
ผลงานดีเลิศจะได้รับเต็ม 25% ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงสถานะทางการเงิน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและความยุติธรรมประกอบด้วย
1.5 ขั้นตอนการให้ได้รับค่าตอบแทน
1) ก.พ.ร. แจ้งมติหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน ไปยังองค์การมหาชน
2) คณะกรรมการขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐาน
ของผู้อํานวยการตามช่วงอัตราค่าตอบแทนตามการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน และเสนอให้รัฐมนตรี
รักษาการให้ความเห็นชอบ
3) เมื่อครบกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปี คณะกรรมการขององค์การมหาชน
แต่ละแห่ง พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนผันแปรในอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจําให้แก่
ผู้อํานวยการตามผลการปฏิบัติงาน (based on performance) ซึ่งเปรียบเทียบกับคํารับรองการ
ปฏิบัติงานที่ผู้อํานวยการทําสัญญาไว้กับประธานกรรมการ และเสนอรัฐมนตรีรั กษาการให้ความ
เห็นชอบ
ขั้นตอนการประเมินผลงานของผู้อํานวยการองค์การมหาชน ควรดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้อํานวยการองค์การมหาชน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ซึ่งกําหนดเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
2) การประเมิ น ผลงานตามผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องงานตามที่ กํ า หนด โดยให้ ป ระเมิ น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
3) คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
รับทราบ
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2. หลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
2.1 หลักการ
1) คงปรัช ญาพื้ น ฐานของการจั ด ตั้ง องค์ก ารมหาชนซึ่ ง เป็ น องค์ก ารของรั ฐ ที่ รับผิดชอบ
ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะ ที่ไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์ตอบแทนเชิงพาณิชย์
2) อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน เทียบเคียงได้กับการปรับปรุงอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และ
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3) มีความแตกต่างกันตามกลุ่มขององค์การมหาชน ที่ใ ช้ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน
4) รัฐ มนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชน
แต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตามการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน
5) คณะกรรมการขององค์ ก ารมหาชนแต่ ล ะแห่ ง เป็ น ผู้ กํ า หนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
6) กรรมการและอนุก รรมการมีสิท ธิไ ด้รับ เบี้ย ประชุม เป็น รายเดือ น ทั้ง นี้เ ฉพาะเดือน
ที่มีการประชุมและบุคคลนั้นได้เข้าร่วมประชุมด้วย
2.2 หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนกําหนดเป็นกลุ่ม โดยแบ่งองค์การมหาชน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 องค์ การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพั ฒนาและดําเนิ นการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้านให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาจํากัด และมีระยะเวลาสิ้นสุด
ขององค์การ กําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นงานบริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือ
สหวิทยาการที่ใช้วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมาย
ในการริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรม ที่จําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ มีขอบเขตการทํางานครอบคลุม
ในระดับประเทศหรือต้องดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับต่างประเทศ กําหนด
เบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 16,000 บาทต่อเดือน
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กลุ่มที่ 3 องค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นงานศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป หรือ
งานปกติประจํา หรืองานให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการเฉพาะ มีขอบเขตการทํางานครอบคลุม
ในขอบเขตจํากัด กําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 12,000 บาทต่อเดือน
อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการตามกลุ่มขององค์การมหาชน
กลุ่ม

อัตรา(ขั้นต่าํ และขัน้ สูง)ต่อเดือน

กลุ่มที่ 1

6,000 – 20,000

กลุ่มที่ 2

6,000 – 16,000

กลุ่มที่ 3

6,000 – 12,000

ทั้งนี้ ให้กําหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน ดังนี้
(1) กรรมการ ให้ได้รับในช่วงของอัตราต่อเดือน ตามกลุ่มขององค์การมหาชน
(2) ประธานกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
(3) อนุกรรมการ ให้ได้รับเป็นรายเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่าอนุกรรมการร้อยละ 25
(5) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ให้ได้รับในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่สงู เกินกว่า
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(6) ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ในองค์การ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
2.3 การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะใน
กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานขององค์การมหาชน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯ ในอัตราที่
ราชการกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนระดับ 103 ส่วนอนุกรรมการให้ได้รับในอัตราที่ราชการ
กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนระดับ 94 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3
4

หมายถึง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในปัจจุบัน
หมายถึง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้นในปัจจุบัน
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2.4 การกําหนดให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
องค์ ก ารมหาชนสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การมหาชนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานอิสริยาภรณ์
กําหนด
3. การนําหลักเกณฑ์ไปใช้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
คณะรัฐ มนตรีเ ห็น ควรให้นํ า หลัก เกณฑ์ก ารกํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององค์การมหาชน ไปใช้
กับ หน่ว ยงานของรัฐ ที ่จ ัด ตั ้ง ตามพระราชบัญ ญัต ิเ ฉพาะซี ่ง มีภ ารกิจ ในการให้บ ริก ารสาธารณะ
เช่นเดียวกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 รวม 8 แห่ง
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
4. การบังคับใช้หลักเกณฑ์ทั้งสอง
4.1 ให้หลักเกณฑ์ทั้งสองมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
4.2 เว้น แต่องค์ การมหาชนที่ มีผู้อํานวยการองค์การมหาชนปฏิ บัติหน้ าที่ตามสัญ ญา
อยู่แล้ว และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราตามที่หลักเกณฑ์ใหม่กําหนด ให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลรับไป
ดําเนินการจัดทําข้อตกลงกับผู้อํานวยการองค์การมหาชนที่ยังไม่หมดสัญญาจ้างและอยู่ในข่ายได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ โดยอาจนําส่วนต่างของเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมกับเงินเดือนใหม่ไปจ่าย
เป็นเงินตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย
บันทึก
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
ที่มา
เพื ่อ ให้อ งค์ก ารมหาชนปฏิบ ัต ิต ามมติค ณะรัฐ มนตรีแ ละมติ ค ณะกรรมการพัฒ นาและส่ง เสริม
องค์ การมหาชน (กพม.) ได้ โ ดยถู กต้ องและเป็ น บรรทั ดฐานเดี ยวกั น เพื่ อให้ การใช้ ทรั พยากรและบุ คลากร
เกิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ทางานโดยมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์แ ละยึด ผลประโยชน์ส ่ว นรวมของประชาชน
และบรรลุวัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ตั้งองค์ก ารมหาชน สานักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดอัตราเงินเดื อนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้อานวยการองค์การมหาชน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๔๗ : ปรั บ ปรุ ง หลั กเกณฑ์ การก าหนดอั ตราเงิ นเดื อน
และประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ของผู้ อ านวยการองค์ การมหาชน ซึ่ ง ก าหนดองค์ ป ระกอบของอั ต ราเงิ น เดื อ น
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
๑) ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายรวมถึงเงินเดือนประจา และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน
และจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสารอง
เลี้ยงชีพ ให้ได้รับเป็นการเฉพาะตัว และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนกาหนด
๒) ค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
องค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจา
ค่าตอบแทนรวมของผู้อานวยการ = ค่าตอบแทนพื้นฐาน (เงินเดือนประจา) + ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ของเงินเดือนประจา) + ค่าตอบแทนผันแปร (ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจา)

อัตราเงินเดือนแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามการจัดกลุ่มองค์การมหาชนซึ่งจาแนกจากการประเมินค่า
งานในมิติด้านความรับผิดชอบในการบริหารงาน มิติด้านประสบการณ์ของผู้อานวยการ และมิติด้านสถานการณ์
กพม. เป็นผู้มีอานาจในการประเมินค่างานและพิจารณาจัดกลุ่ มองค์การมหาชนในขั้นตอนการขอจัดตั้ง องค์การ
มหาชน ทั้งนี้ กพม. จะทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนเมื่อมีเหตุจาเป็น หรือกรณีที่องค์การมหาชนขอทบทวน
การจั ดกลุ่ มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และการปรับบทบาทภารกิจขององค์กร โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลุ่มได้ทั้งสองทาง เช่น เปลี่ยนจากกลุ่มที่ ๓ หรือกลุ่มที่ ๒ ไปเป็นกลุ่มที่ ๑ และเปลี่ยนจากกลุ่มที่ ๑
ไปเป็นกลุ่มที่ ๒ หรือกลุ่มที่ ๓
กรอบอัตราเงินเดือนจาแนกตามกลุ่มขององค์การมหาชน
กลุ่มขององค์การมหาชน
กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐเฉพาะด้าน
กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ
กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป

อัตราเงินเดือน
อัตรา (ขั้นตาและขั้นสูง) ต่อเดือน
๑๐๐,000 – ๓๐0,000 บาท
๑๐๐,000 – ๒๕0,000 บาท
๑๐๐,000 – ๒๐0,000 บาท

๒
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ
๑.๑ การกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้อานวยการองค์การมหาชน
คณะกรรมการองค์การมหาชนไม่ควรกาหนดเงินเดือนปีแรกของผู้อานวยการเต็มหรือใกล้เคียงกับอัตรา
ขั้น สูงตามกรอบที่กาหนดจากการจัด กลุ่ มองค์การมหาชน ควรเริ่มต้นที่อัตราที่เหมาะสมและทยอยปรับ ขึ้น
เงินเดือนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นเป็ น อ านาจของคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนที่ จ ะพิ จ ารณาก าหนดไว้
ในสัญญาจ้าง เงินเดือนที่ปรับแล้วต้องไม่เกินอัตราสูงสุดตามกลุ่มองค์การมหาชน
๑.๒ การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอืนของผู้อานวยการองค์การมหาชน
๑) สัญญาจ้างผู้อานวยการต้องระบุขอบเขตของประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ผู้อานวยการได้รับเป็นเงิน
รายเดือนให้ชัดเจน และครอบคลุมทุกรายการในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจา เช่น ค่าพาหนะ
(รถยนต์ประจาตาแหน่ง) ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสารองเลี้ยงชีพให้ได้รับ
เป็นการเฉพาะตัว และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนกาหนด เช่น การรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ผู้อานวยการไม่มีสิ ทธิได้รับสวัส ดิการอย่างอื่นอีก ไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและไม่ส ามารถขอใช้
ยานพาหนะส่วนกลางขององค์การมหาชน และไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
หากคณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนก าหนดให้ ผู้ อ านวยการได้ รั บ รถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง
ให้หักค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกจากประโยชน์ตอบแทนอื่นดังกล่าว โดยอ้างอิง จากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจ าต าแหน่ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ในอัตราสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่าอธิบดี)
๒) กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศโดยเครื่ อ งบิ น ผู้ อ านวยการมี สิ ท ธิ เ บิ ก
ค่าเครื่องบินในอัตราที่ราชการกาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ การกาหนดค่าตอบแทนผันแปรของผู้อานวยการองค์การมหาชน
๑) คณะกรรมการองค์ก ารมหาชนเป็น ผู ้พิจ ารณากาหนดอัต ราการจ่า ยค่า ตอบแทนผัน แปร
ซึ ่ง เป็น ค่า ตอบแทนพิเ ศษที ่ขึ ้น กับ ผลการปฏิบ ัต ิง าน ให้แ ก่ผู ้อ านวยการ โดยจ่า ยตามผลการประเมิน
เมื่อครบกาหนด ๑๒ เดือนตามรอบปีงบประมาณ มิใช่ทุกรอบ ๖ เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
๒) อั ต ราการจ่ า ยค่ า ตอบแทนผั น แปรขึ้ น อยู่ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมาย
ที่ ผู้ อ านวยการได้ ตกลง/ท าสั ญญาไว้ กั บคณะกรรมการองค์ การมหาชน รวมถึ งภารกิ จที่ ได้ รั บมอบหมายพิ เศษ
จากคณะกรรมการองค์การมหาชนในรอบการประเมิน ที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของงานได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ มีอัตราตั้งแต่ร้อยละ ๑ - ๒๕ ของเงินเดือนประจารวมทั้งปี (ไม่รวมเงินที่จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น)
โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน มิใช่ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ ๒๕ ทุกกรณี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้อานวยการ
รวมอยู่ภายใต้กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งกาหนดให้ไม่เกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจาปี ยกเว้นองค์การมหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดกรอบวงเงินฯ ไว้สูงกว่าร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้
จ่ายเงินประจาปี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๓
๓) กรณีปีแรกของสัญญาจ้าง ผู้อานวยการมีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑๒ เดือน เนื่องจากได้รับสรรหา
และแต่งตั้งในช่วงระหว่างปีงบประมาณ หรือกรณีปีสุดท้ายของสัญญาจ้าง ผู้อานวยการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑๒ เดือน
คณะกรรมการองค์การมหาชนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการตามหลักทั่วไปของการกากับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งผู้ ว่ า จ้ า งและผู้ รั บ จ้ า ง เพื่ อ น าผลการประเมิ น ประกอบการพิ จ ารณาก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนผันแปรได้ “ตามสัดส่วนของระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ” โดยต้องคานึงถึงอัตราการจ่ายให้ สอดคล้อง
กับภาระงานที่ไม่ครบหนึ่งปีด้วย
๑.๔ การกาหนดอั ตราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื นของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที แทนผู้ อ านวยการ
องค์การมหาชน
โดยที่ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนส่ ว นใหญ่ ก าหนดให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชน ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ อ านวยการไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสตามลาดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ นั้ นจึ งดารงตาแหน่งรักษาการผู้ อานวยการเป็นการชั่วคราว และไม่ได้ผ่ าน
กระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อานวยการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐)
คณะกรรมการองค์การมหาชนมีหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ในการกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ แต่ง ตั้ ง ปฏิบั ติ ห น้ าที่ ผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชนโดยทางานเต็ ม เวลาให้ เหมาะสมตามหลัก การ
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) กรณีรองผู้อานวยการเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการองค์การมหาชนจะไม่ได้รับเงินเดือน
และประโยชน์ ต อบแทนอื่น ในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ เนื่อ งจากเป็น การปฏิ บั ติห น้า ที่ต ามที่ กฎหมายก าหนด
ทั้งนี้ มาตรา ๒๔ (๓) (จ) แห่ ง พระราชบั ญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ อานาจ
คณะกรรมการออกระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดในเรื่องการให้เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
แก่รองผู้อานวยการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการองค์การมหาชนได้
๒) กรณีไม่มีรองผู้อานวยการ คณะกรรมการองค์การมหาชนสามารถมีมติมอบหมายให้กรรมการ
ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใดที่ มีความเหมาะสมเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติห น้า ที่แทนผู้ อานวยการองค์ การมหาชน โดยได้รั บ อัตราเงิน เดือ น
ตามกลุม่ องค์การมหาชน และตามความเหมาะสม สอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทั้งนี้ ต้องไม่กาหนดจากกรอบอัตราขั้นสูง พร้อมทั้งคานึงถึงขอบเขตงานความรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน
กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการองค์การมหาชนมีสิทธิได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ทนผู้อานวยการองค์การมหาชน และได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจา
ทุกเดือน รายละเอียดการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นให้ปฏิบัติตามข้อ ๑.๒ โดยอนุโลม
กรรมการผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชนไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนผั น แปร
เนื่ องด้วยการปฏิบั ติงานดังกล่ าวมีลั กษณะชั่วคราว มิใช่การปฏิบัติงานตามตั ว ชี้วั ดและเป้าหมายของผลงาน
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่เข้าลักษณะที่คณะกรรมการองค์การมหาชนจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรให้ได้

๔
๒. การจ่า ยค่า ตอบแทนการเลิก จ้า งให้ แ ก่ ผู้อ านวยการองค์ก ารมหาชน เจ้า หน้า ที หรือ ลูก จ้า ง
ขององค์การมหาชน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ : ก าหนดแนวทางการจ่ า ยค่ า ชดเชย
ให้ แ ก่ ผู้ อ านวยการ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งขององค์ ก ารมหาชน ซึ่ ง ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ปรั บปรุ งแนวทางฯ
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด และแจ้ง แนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนการเลิ กจ้างให้ แก้ผู้ อานวยการ เจ้าหน้าที่และลู กจ้างขององค์การมหาชน (หนังสื อส านักงาน ก.พ.ร.
ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้
 การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่ผู้อานวยการองค์การมหาชน
1) การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างผู้อานวยการ
1.1) องค์ก ารมหาชนพึง จ่า ยค่า ตอบแทนการเลิก จ้า งให้แ ก่ผู ้อานวยการกรณีเ ลิก จ้า ง
เนื่องจากองค์การมหาชนไม่ให้ผู้อานวยการทางานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ด้วยเหตุที่องค์การมหาชนถูกยุบเลิก
หรือไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือโดยเหตุอื่นที่กาหนดไว้ในข้อบังคับขององค์การมหาชน โดยให้ระบุ
การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างไว้ในสัญญาให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง
1.2) องค์การมหาชนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิ กจ้าง เนื่องจากผู้อานวยการ
ไม่ผ่านการประเมินผลการทางาน หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
หรื อขาดคุณสมบั ติหรื อมีลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็นผู้ อานวยการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน หรือ การเลิก จ้า งตามเงื่อ นไข
ที่กาหนดในสัญญา หรือกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่องค์การมหาชน
(๒) จงใจทาให้องค์การมหาชนได้รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ฝ่า ฝืน ระเบีย บ ข้อ บัง คับ เกี ่ย วกับ การท างาน หรือ ค าสั ่ง ของคณะกรรมการ
หรือ องค์ก ารมหาชนอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และคณะกรรมการหรือ องค์การมหาชนได้ตักเตือน
เป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง คณะกรรมการหรือองค์การมหาชนไม่จาเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือน
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้อานวยการได้กระทาผิด
(๕) ละทิ้ง หน้าที่เป็นเวลาสามวัน ทางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวัน หยุดคั่นหรือ ไม่ก็ต าม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในกรณี (๖) ถ้า เป็น ความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโ ทษ ต้องเป็น
กรณีที่เป็นเหตุให้องค์การมหาชนเสียหาย
2) การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้อานวยการ
องค์ ก ารมหาชนไม่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเลิ ก จ้ า งให้ แ ก่ ผู้ อ านวยการเมื่ อ สิ้ น สุ ด
สัญญาจ้าง โดยระบุเรื่องการไม่จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนในสัญญา

๕
 การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าทีหรือลูกจ้างขององค์การมหาชน
๑) องค์ ก ารมหาชนพึ ง จ่ า ยค่า ตอบแทนการเลิ ก จ้ า งให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งกรณีเ ลิก จ้า ง
เนื ่อ งจากองค์ก ารมหาชนไม่ใ ห้เ จ้า หน้า ที ่ห รือ ลูก จ้า ง ท างานต่อ ไป และไม่จ ่า ยค่า จ้า งให้ ด้ ว ยเหตุ ที่
องค์ ก ารมหาชนถู ก ยุ บ เลิ ก หรื อ ไม่ ส ามารถด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ หรื อ โดยเหตุ อื่ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
ขององค์ ก ารมหาชนเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเลิ ก จ้ า งกรณี เ ลิ ก จ้ า งก่ อ นครบอายุ สั ญ ญาจ้ า ง
โดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ ให้ระบุการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างไว้ในสัญญาให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง
๒) องค์การมหาชนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ไม่ผ่านการประเมินผลการทางาน หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มส าหรั บ การเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน หรือการเลิกจ้าง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรือกรณีหนึ่งกรณีใดเช่นเดียวกับผู้อานวยการตามข้อ ๒ ข้อย่อยที่ ๑.๒
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ : การจ่ายค่าตอบการเลิกจ้างให้กับผู้อานวยการองค์การมหาชน
๑) การจ่ ายค่าตอบแทนการเลิ กจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้อานวยการองค์การมหาชนไม่สามารถ
กระทาได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการองค์การมหาชน
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗) ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้จ่ายเฉพาะเงินเดือนประจา ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อานวยการ
องค์การมหาชนเท่านั้น คณะกรรมการองค์การมหาชนจึงไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง
แก่ผู้อานวยการ
๒) มาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดไว้แล้วว่า การขาดคุณสมบัติของผู้อานวยการ
องค์การมหาชนเพราะเหตุอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
องค์การมหาชนจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาเพราะเหตุผู้อานวยการอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ : การจ่ายค่าตอบการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าทีองค์การมหาชน
มาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ว่า
การขาดคุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ เ พราะเหตุ อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสั ญญาจ้าง ซึ่งมิใช่การเกษียณอายุ ราชการและไม่ได้รับบาเหน็จหรือบานาญเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ ประกอบกับองค์การมหาชนได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ดังนั้น องค์การมหาชนจึงไม่ต้องจ่าย
ค่ า ตอบแทนการเลิ ก จ้ า งเมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเพราะเหตุ อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ แต่ อ าจจ่ า ยในรู ป แบบ
ของประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๒๔ (๓) (ข) และ (จ) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การมหาชน เป็นอานาจของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ดูกรณีศึกษา : บันทึก
ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า เรื ่อ ง การจ่า ยค่า ชดเชยในกรณีก ารออกจากงานเพราะเกษีย ณอายุ
ของเจ้า หน้า ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (องค์การมหาชน)) แต่ต้องคานึงถึงสถานะทางการเงินขององค์การ
มหาชนและภาระต่องบประมาณแผ่นดินด้วย
(บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยในกรณีการออกจากงานฯ)

๖
๓. ความหมายของประโยชน์ตอบแทนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้กิจการขององค์การมหาชน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีความเห็นว่า ประโยชน์ตอบแทนตามมาตรา ๓๘ หมายถึง ประโยชน์ ตอบแทน
โดยรวมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว มิใช่ประโยชน์ตอบแทนทุกรายการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
แต่ละฉบับ
๔. การกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์การมหา ชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 : กาหนดไม่ให้องค์การมหาชนมีการเพิ่มอัตรากาลังขึ้นอีก
โดยที่ คณะกรรมการพั ฒนาและส่ งเสริ มองค์ การมหาชน (กพม.) ในการประชุ มครั้ งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติให้องค์การมหาชนทุกแห่งปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ น ภาระแก่ ง บประมาณแผ่ น ดิ น โดยไม่ เ พิ่ ม อั ต ราก าลั ง เกิ น กรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการองค์การมหาชน ก่อนวันที่ คณะรัฐ มนตรีมีม ติ (ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2560) ยกเว้ น
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้ปฏิบัติตามกรอบอัตรากาลังที่เสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 หากองค์การมหาชนใด
มีความจาเป็นไม่อาจดาเนินการได้ให้เสนอ กพม. พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นรายกรณี
ต่อมา กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแนวทาง
การซักซ้อมการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจ
๑) ให้ อ งค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยเคร่งครั ด โดยให้มีกรอบ
อัตรากาลังตามที่ กพม. อนุมัติในขั้นตอนการขอจัดตั้ง
๒) คณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนอาจเสนอ กพม. เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขอยกเว้ น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ทุกสามปี ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจาเป็น
เร่งด่วน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จัดตั้ง การปรับบทบาทภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ให้เสนอ กพม. พิจารณาเป็นรายกรณี
พร้อมแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและวิธีการปฏิบัติงานโดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ด้วย ทั้งนี้ กาหนดเวลา
การขอทบทวนครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

