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สิ่งที่สงมาดวย 3 

แบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองคการมหาชน 

  องคการมหาชนในที่นี้ครอบคลุมองคการมหาชน 2 รูปแบบ คือ 

1) องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

2) หนวยงานในกํากับของกระทรวงที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซี่งมี

ภารกิจในการใหบริการสาธารณะเชนเดียวกับองคการมหาชน ตาม

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

 ในการขอจัดตั้งองคการมหาชน ใหกระทรวงที่ประสงคจะขอจัดตั้งองคการมหาชน 

จัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามแบบคําช้ีแจงประกอบการขอจัดตั้งองคการมหาชน โดยมี

สาระที่ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

1. เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง  
ตองระบุเหตุผลความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนใหชัดเจน ไดแก  

1) เมื่อจัดตั้งข้ึนแลวจะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร

ของชาติในดานใด  

2) เหตุใดจึงจําเปนตองจัดตั้งเปนหนวยงานในรูปแบบองคการมหาชน 

3) เหตุผลของการท่ีองคกรรูปแบบสวนราชการไมสามารถดําเนินภารกิจนั้นๆ ได 

รวมทั้ง เหตุผลของการที่ไมจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริการรูปแบบ

พิเศษ ตลอดจนเหตุผลของไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ 

4) เหตุผลที่แสดงวาการจัดตั้งเปนองคการมหาชนจะกอใหเกิดประโยชนตอการ

บริหารราชการ สามารถแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินงานที่เปนอยูใน

ปจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ที่เก่ียวของ

ไดอยางไร และประชาชนจะไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นอยางไร  

2. ภารกิจที่จะดําเนินการ บทบาทขององคการมหาชน 

ตองระบุใหชัดเจนวา 

1) องคการมหาชนที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบางท่ีจะดําเนินการ บทบาทของ

องคการมหาชนนั้นคืออะไร  มีอํานาจหนาที่อยางไร มีความแตกตางจากการ

ดําเนินกิจการของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของ

กันอยางไร  

2) ตองจําแนกภารกิจใหชัดเจนวา ภารกิจใดเปนภารกิจขององคการมหาชน 

ภารกิจใดเปนภารกิจของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ  

3) และมีระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอยางไร  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.

2542 ตองเปนภารกิจที่สอดคลองกับมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542  
สําหรับองคการมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะตองแสดงเหตุผลความ

จําเปนของการที่ตองใชอํานาจรัฐในการกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการดําเนินการเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน 

3.  รางแผนการดําเนินงานขององคการมหาชน  

หมายถึงรางแผนกลยุทธ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ของ

องคการมหาชน ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

จําแนกเปนรายป ในระยะเวลาปที่ 1-3 ของการจัดตั้งองคการมหาชน เพ่ือแสดงแผนที่เดินทาง (road 

map) ของการดําเนินภารกิจขององคการมหาชน 

ซึ่งจะถูกกําหนดเปนขอตกลงระหวางคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณตามพระราช

กฤษฎีกา และองคการมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 3 ปของการจัดตั้ง ก.พ.ร.มีหนาที่ในการประเมิน

และรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองคการมหาชน

แหงนั้น  
ทั้งนี้ จะตองคาดการณถึงกําหนดการยุบเลิกขององคการมหาชน โดยตองนําเสนอวา 

องคการมหาชนที่จะจัดตั้งจะดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดในระยะเวลากี่ป 

4.  รางแผนการเงิน (Financial Proposal)  

1) ตองระบุถึงแผนรายรับวาที่มาของทุน และรายไดที่จะใชสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคการมหาชน ในระยะ 4 ปแรก โดยใหระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม

หรือเงินอุดหนุนรายป เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น สําหรับคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ

จะตองระบุรายละเอียดดวยวา จะเรียกเก็บเปนเงินเทาใด รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ ขององคการมหาชนจะมาจาก

ทางใดไดบาง 

2) และตองระบุถึงแผนรายจายในรายละเอียดวาจะใชเงินปละเทาไหร โดยเฉพาะใน

ระยะ 4 ปแรก จะใชจายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแตละกิจกรรมไดแกอะไรบาง  

5.  แผนการจัดตั้งหรือแผนการถายโอน (Transition Plan)  

    ใหระบุแผนการจัดตั้งหนวยงาน ไดแก โครงสรางองคกร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่

ตองการในชั้นตน  

   ในกรณีที่เปล่ียนสภาพมาจากหนวยงานของรัฐเดิม ใหระบุวาจะมีการถายโอนบุคลากร

จากสวนราชการหรือหนวยงานใด เม่ือจัดตั้งข้ึนแลวจะมีการยุบเลิกหรือรวมหนวยงานใดเขากับองคการ

มหาชน จะมีการถายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 

บุคลากร จากสวนราชการหรือหนวยงานใดบาง  
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6. โครงสรางการบริหารและการดําเนินกิจการ  
1) ตองระบุโครงสรางองคกรบริหาร ประกอบดวย คณะกรรมการและผูอํานวยการ โดย

ตองระบุองคประกอบของคณะกรรมการใหชัดเจน สําหรับผูอํานวยการอาจจะเรียกชื่อตําแหนงเปนอยาง

อ่ืนก็ได แตตองระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง 

 สําหรับกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ตอง

สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรา 19 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542  
2) รวมทั้ง ระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรของ

องคการมหาชนที่จะจัดตั้งข้ึนใหม  

7. ระบบการกํากับและประเมินผล  

   ตองระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององคการมหาชน และกรอบ

ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององคการมหาชน 

8. รางพระราชกฤษฎีกาหรือรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ใหหนวยงานที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนจัดทํารางกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน ซึ่งอาจ

เปนพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 

สําหรับกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ตองจัดทํา

รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน โดยจะตองมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 
9. รายละเอียดอ่ืนๆ  

ไดแก ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตั้งเปน

องคการมหาชน โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือ

เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เปนทางการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชนใน

การพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน นโยบายและแผนยุทธศาสตร

แหงชาติที่เก่ียวของกับองคการมหาชน ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงาน

สําคัญๆ การทําบันทึกขอตกลงในโครงการ หรือแผนงานความรวมมือระหวางองคการมหาชนกับ

หนวยงานอื่น ขอมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน เปนตน 

 
 
 
 



1. เหตุผลความจําเปนในการขอจดัตั้งองคการมหาชน 
1.1 เหตุผลความจําเปนในการจัดตั้งเปนองคการมหาชน

1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.2 เหตุผลของการทีไ่มสามารถดาํเนินภารกจิในรูปแบบสวนราชการ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.3 เหตุผลของการทีไ่มจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ 
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.4 เหตุผลของการทีไ่มจัดตั้งเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.5 เหตุผลของการไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.6 ประโยชนตอการบรหิารราชการ 
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.7 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรบัเพิ่มขึ้นจากการจัดตัง้องคการมหาชน
1. .............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Template 1: Template 1: เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้งองคการมหาชนเหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้งองคการมหาชน



2.1 ภารกิจขององคการมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
……………………………………………………………………………………

2.2 บทบาทขององคการมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
.....................................................................................................

2.3 อํานาจหนาที่ขององคการมหาชน 
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
......................................................................................................

2.4 ความแตกตางกับภารกิจของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ

2.5 ระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพนัธระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

Template 2: Template 2: ภารกิจภารกิจ  บทบาทขององคการมหาชนบทบาทขององคการมหาชน

ตารางแจกแจงบทบาท หนาที่

หนวยงาน บทบาท หนาทีด่าน
...

บทบาท หนาทีด่าน
...

บทบาท หนาทีด่าน
...

องคการมหาชน

หนวยงาน 1

หนวยงาน 2

รปูภาพแสดงความสัมพันธ
และ/หรือคําอธิบาย



Template  3: Template  3: รางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคการมหาชนรางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคการมหาชน 3  3 ปป  
((ปปที่ที่  11 --33))

แผนธุรกิจ(แผนปฏิบัติงาน)ประจําป ปที่ 1-3

ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร

2.2

3. 3.1

1. 1.1

1.2

2. 2.1

3.2
3.13.

2.3

ป3ป2ป1

3.2

2.2

2.12.

1.3

1.2

1.11.

กลยุทธเปาหมาย
(ผลผลิต)

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
(ผลลัพธ)

วสิัยทัศนวสิัยทัศนขององคการมหาชนขององคการมหาชน

ประเดน็ประเดน็ยุทธยุทธศาสตรศาสตรของรัฐบาลของรัฐบาล

ประเดน็ประเดน็ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรขององคการมหาชนองคการมหาชน



ป

กิจกรรม
2548 2549 2550 2551 2552

การจัดทํารายงาน
แหงชาติ ฉบับที่ 2

ประเมิน วิเคราะหขอมูล 
ระดมความคดิเห็นและยกราง

ขอเสนอ
โครงการ MC2

การขอรบัการ
สนับสนุนจาก 

GEF เพื่อจัดทํา 
NC2

จัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2

วิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์การคิดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
ในบัญชีการปลอยกาซเรือน

กระจกสาขาตาง ๆ

การสรางความสามารถในการ
ปรบัตัว (Adaptation) แกไขปญหาและสรางความสามารถในการปรบัตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องการอนุรักษดินและ

น้ํา การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรแบบผสมผสาน การปองกันสุขภาพอนามัย การจัดการโครงสราง
พื้นฐานอุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

การลด GHG (Mitigation)
ลด GHG จากแหลงกําเนิดและเพิ่มแหลงดูดซบัคารบอนโดยไมสงผลกระทบทางลบตอการพัฒนา ในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม 
คมนาคมขนสง ปาไม โดยการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การปรบั
เปลี่ยนไปใชเทคโนโลยี และพลังงานสะอาด การจัดการของเสีย การสงเสริมและพัฒนาระบบขนสงมวลชน การอนุรักษและขยายพื้นที่

ปาไม
การวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดทําฐานขอมลูการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําภาพจําลอง
สภาพภูมิอากาศ

ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาว

ศึกษาวิจัยเรื่องความ
ลอแหลมและการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอาภาศ

ศึกษาผลกระทบ
และการปรับตัวของระบบนิเวศ
ตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การกําหนดทาทีและการเจรจา

การเตรียมความพรอมและกําหนดทาทีของประเทศไทยในการเขารวมประชุมที่เกี่ยวของกับ UNFCCC และ Kyoto Protocol

กําหนดทาทีของประเทศไทยในการ
เจรจาในชวงเวลาพันธกรณีที่ 2

การบริหารจัดการ การสรางความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสรางขีดความสามารถขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรม
ตาม

พันธกรณี

กิจกรรมใน
ประเทศ
เพื่อ

สนับสนุน
และ

ใหความ
รวมมือ 
UNCCC

Road   Map การดําเนนิงานดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตวัอยาง Road Map



Template 4:  Template 4:  รางแผนการเงินขององคการมหาชนรางแผนการเงินขององคการมหาชน 4 4  ปป  

ประมาณการรายรับและรายจายขององคการรายละเอียด

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

สวนตางที่รัฐตอง
อุดหนุน

หมายเหตุ
เชน แหลงที่มาของเงิน

ปที่ 1 คาตอบแทนบุคลากร

คาเชาสํานักงาน/คาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

คาใชจายในการบรหิารสาํนักงาน

รายจายอื่นๆ

รายไดจาก
---
---

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4



องคการมหาชน

ฝาย... ฝาย... ฝาย... ฝาย...

Template 5:  Template 5:  กรอบโครงสรางขององคการมหาชนกรอบโครงสรางขององคการมหาชน  

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........



รัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูจัดการฝายผูจัดการฝาย ผูจัดการฝาย

ตัตัวอยางวอยาง Template  Template 6:  6:  โครงสรางการบริหารขององคการมหาชนโครงสรางการบริหารขององคการมหาชน

คณะอนุกรรมการ



ตัตัวอยางวอยาง  Template 6:Template 6:  วิธีการทํางานขององคการมหาชนวิธีการทํางานขององคการมหาชน    



Template 7:  Template 7:  บทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชนบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชน

7. ระบบการกํากับและประเมนิผล

องคการมหาชนมีแนวทางการกํากับและประเมินผลดงันี้

7.1 การกํากับดูแลดานนโยบาย 

..…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..

7.2 การกํากับดูแลดานระเบียบวิธีปฏิบัตงิาน 

………………………………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..                   

7.3 การกํากับดูแลดานผลการดําเนินงาน

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….



ตัตัวอยางวอยาง  TemplateTemplate 8:8:  รางพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งรางพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง  
กรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญตัิองคการมหาชนกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญตัิองคการมหาชน  พพ..ศศ.. 25422542

1. ชื่อขององคการมหาชน

2. ที่ตั้งของสํานักงานใหญ

3. วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการกิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคขององคการมหาชน

4. องคประกอบของคณะกรรมการ คณุสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง                

การพนจากตําแหนงของของกรรมการ รวมทัง้อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

5. คุณสมบตัิและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่            

ของผูอํานวยการ

6. คุณสมบตัิและลักษณะตองหามของเจาหนาทีข่ององคการมหาชน

7. ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน

8. การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น

9. การกํากบัดแูล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน

10. การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่ง 

เปนการเฉพาะกิจ หรอืตั้งขึน้โดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

11. ขอกําหนดอื่นๆ อันจําเปนเพื่อใหกจิการขององคการมหาชนดําเนินการไปไดโดยเรียบรอยและ               

มีประสิทธิภาพ

12. รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกา



ตัตัวอยางวอยาง  TemplateTemplate 9:9:  รายละเอียดอื่นๆรายละเอียดอื่นๆ

1.  ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสยี (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตัง้เปนองคการมหาชน 
1.1 ความเห็นของสวนราชการไดแก ………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ความเห็นของ…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

2.  นโยบายและแผนยุทธศาสตรแหงชาติทีเ่กี่ยวของกับองคการมหาชน        
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสําคญัๆ 
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. การทําบันทึกขอตกลงในโครงการ หรือแผนงานความรวมมือระหวางองคการมหาชนกบัหนวยงานอื่น
.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. ขอมูลเชงิสถติิแสดงปรมิาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน
.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


	    สำนักงาน ก.พ.ร.
	          11  กันยายน  2549
	เรื่อง   ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน
	เรียน   (เวียนกระทรวง กรม ผู้อำนวยการองค์การมหาชน)



