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เรื่อง

คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน
สานักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การออกข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการส านั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อสานักงาน ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จาเลย
หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

เรียน ประธานกรรมการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ้างถึง หนังสือสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด ที่ พกฉ ๐๑๐๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) (พกฉ.) ขอหารื อส านั กงาน ก.พ.ร. ว่าคณะกรรมการ พกฉ. จะสามารถออกข้อบังคับเพื่ อช่วยเหลื อ
คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสานักงานที่ถูกกล่าวหา ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลย หรืออาจเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้หรือไม่ และหาก พกฉ. ไม่สามารถดาเนินการออกข้อบังคับดังกล่าวได้
พกฉ. จะสามารถดาเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสานักงานที่ถูกกล่าวหา ตกเป็น
ผู้ต้องหาหรือจาเลย หรืออาจเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ นั้น
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อ วัน ที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๔ พิจ ารณาแล้ว มีม ติ เห็นชอบร่างแนวทางการให้ค วามช่ว ยเหลือกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามที ่ส านัก งาน ก.พ.ร. เสนอ และขอส่ง แนวทางการให้ค วามช่ว ยเหลือ กรรมการ ผู ้บ ริห าร และ
ผู้ป ฏิบ ัติง านขององค์ก ารมหาชนที่ถูก กล่า วหาหรือ ถูก ฟ้อ งคดีอ าญาเนื่อ งจากการปฏิบัติห น้า ที่ เพื่อ ให้
คณะกรรมการ พกฉ. พิจารณาดาเนินการออกข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางฯ ต่อไป รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
ฝ่ายเลขานุการ กพม.
กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โทร. ๐๘ ๕๕๖๖ ๙๖๖๑ (ธนิศร) ๐๘ ๖๕๗๗ ๒๕๕๕ (ธนกิจ)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
๑. ที่มา
๑.๑ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕/๑ กาหนดให้
มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กพม.” และมาตรา ๕/๘ (๒)
กาหนดให้ กพม. มีอานาจหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลาง
ที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
๒. แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่ถูกกล่าวหา
หรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยที่เป็นการสมควรให้องค์การมหาชนที่มีความจาเป็นต้องมีระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยการให้
ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้ องคดีอาญา
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่องค์การมหาชน คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยกาหนดให้องค์การมหาชนดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ กาหนดประเภทผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือ โดยอาจกาหนดให้ครอบคลุมทั้งกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว แต่ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
องค์การมหาชน ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือขององค์การมหาชนดังกล่าวให้เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
ตัวบุคคลขององค์การมหาชนเท่านั้น
๒.๒ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จะอยู่ในข่ายได้รับ
ความช่วยเหลือ จะต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การ
มหาชน ตามอานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยระเบียบแบบแผนขององค์การมหาชน และองค์การ
มหาชนมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง
๒.๓ กาหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่ต้องหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน
พนักงานอัยการ และชั้นศาล
๒.๔ กาหนดผู้มีอานาจพิจารณาว่าการกระทาที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดี นั้น เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่องค์การมหาชน ตามอานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยระเบียบแบบแผนขององค์การ
มหาชน และองค์การมหาชนมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้น หรือไม่ เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนผู้อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือแสดงความจานงขอรับความช่วยเหลือจากองค์การมหาชน
๑

๒.๕ กาหนดหลักประกันที่จะใช้ในการประกันตัว กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การมหาชน ให้สอดคล้อง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด หรือศาล ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
การเรียกประกันหรือหลักประกัน ทั้งนี้ ให้องค์การมหาชนพิจารณาคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสม ในกรณี
กาหนดหลักเกณฑ์การนาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นไปใช้เป็นหลักประกันตัว
๒.๖ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทาสัญญาประกันในกรณีบุคคลดังกล่าวกระทาการผิดสัญญาประกัน
๒.๗ อาจกาหนดแนวทางความช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิเช่น
๒.๗.๑ การประสานงานขอความช่วยเหลือด้านคดีกับพนักงานอัยการ
๒.๗.๒ การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี
๒.๗.๓ การให้ความช่วยเหลือในการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านคดี
๒.๗.๔ การให้ความช่วยเหลือทางคดี เช่น การจัดที่ปรึกษากฎหมาย การจัดหาทนายความ
เพื่อให้คาปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี
๒.๗.๕ การให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีอาญา โดยให้
องค์การมหาชนจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามจานวนที่ทางราชการเรียกเก็บ

๒

