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เรื่อง

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

เรียน ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และมีการจัดตั้ง
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนถึง 36 แห่ง โดยที่องค์การมหาชน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ โดยเฉพาะการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชนในประเด็นเกี่ยวกับ
หลักการ การกํากับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของ
กรรมการโดยตําแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิรสิ ัมพันธ์)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

ภารกิจการพัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานรูปแบบอื่นของรัฐฯ
โทร 02 356 9940
โทรสาร 02 356 9910

องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542
1. ความเป็นมา
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจของรัฐในการบริการ
สาธารณะรูปแบบอื่นนอกเหนือไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยการยอมรับความเป็นจริงว่า การจําแนก
องค์ กรจั ดทํา บริ ก ารสาธารณะไว้ เพีย งสองประเภทมี ข้อจํ ากั ด และเป็น อุป สรรคอย่ างมากสํ าหรั บงานบริ ก าร
สาธารณะบางประเภทที่ต้องการความคล่องตัวในการดําเนินงานสูง และเป็นภารกิจที่มิได้มีลักษณะของการ
ดําเนินการในเชิงพาณิชย์ ที่มุ่งหากําไรหรือสามารถหารายได้มาเลี้ยงตัวเอง

2. หลักการ
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and
Cultural Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม การกี ฬ า การพั ฒ นาและถ่ า ยทอดวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สวนสัตว์ การ
อํานวยการบริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่น ใด ซึ่งไม่เหมาะที่จ ะใช้วิธีการ
ของราชการในการบริห าร ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร อนึ่ง บริก ารสาธารณะขององค์การมหาชน
ต้ อ งไม่ เ ป็ น กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ ภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
3. การกํากับดูแลองค์การมหาชนของรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนได้กําหนดและออกแบบโครงสร้างการบริหารงานขององค์การมหาชน
ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
ผู้รักษาการ
โดยหลักการรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง จะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากส่วนราชการ กล่าวคือ จะกําหนดบทบาทของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชนในลักษณะของการกํากับ
ดูแล มิใช่การบังคับบัญชาส่วนราชการอย่างที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ
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พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 43 กํา หนดให้ รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการเป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบโดยตรงในการกํากับดูแลองค์การมหาชนให้ดําเนินการบรรลุความสําเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง
องค์การมหาชนนั้น ๆ
รัฐมนตรีผู้รักษาการมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ
มหาชนโดยรวม และรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รัฐมนตรีผู้รักษาการ
รับผิดชอบชี้แจงผลของงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยต้องทําหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ติดตามความก้าวหน้า
กํากับดูแลการดําเนินงานขององค์การมหาชนภายใต้กํากับของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดผลงานและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ กํ า หนดในกฎหมายและนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการของประชาชนหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความจําเป็นของประเทศ
ในการบริหารงานขององค์การมหาชนนั้น รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบอํานาจ (empower) และ
มอบหมายความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (accountability and responsibility) ให้คณะกรรมการ และผู้อํานวยการ
(chief executive officer : CEO) เพื่อลดภาระการกํากับดูแลของรัฐมนตรีในเรื่องการบริหารงานภายในองค์การ
มหาชน โดยรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคงบทบาทในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ
มหาชนซึ่งกําหนดกลไกการประเมินตามคํารับรองผลการดําเนินงานระหว่างรัฐมนตรีผู้รักษาการกับประธาน
กรรมการ เพื่อให้การดําเนินกิจการขององค์การมหาชนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
โดยสรุป บทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชน ได้แก่
(1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา 19)
(2) กําหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) กํ าหนดนโยบาย ทิ ศทางการดําเนินงานและเป้าหมายโดยรวม การลงนามในคํารั บรองการ
ปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานกรรมการ รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์การมหาชน
(4) กํากับดูแลการสรรหาผู้อํานวยการองค์การมหาชน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
(5) กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ และกําหนดเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ (มาตรา 26 และมาตรา 34)
(6) รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในองค์การมหาชนเป็น
การชั่วคราวได้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 36 วรรคแรก)
(7) สั่งให้องค์การมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขององค์การ
มหาชนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การมหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได้ (มาตรา 43)
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องค์ การมหาชนมิ ได้ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงหรือสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่เป็น
หน่วยงานที่อยู่ในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงหรือข้าราชการอื่นไม่
สามารถจะใช้อํานาจบังคับบัญชาต่อองค์การมหาชน
4. ความสัมพันธ์กับกระทรวง
องค์การมหาชนจะมีความสัมพันธ์กับกระทรวงในเรื่องหลัก ๆ ดังนี้
(1) การมีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการ
(2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
(3) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง อาจมีตัวชี้วัดร่วมที่เป็นความรับผิดชอบ
ขององค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
(4) การเสนอของบประมาณในภาพรวมของกระทรวง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาของรัฐมนตรี มิใช่
สํานักงานปลัดกระทรวง
(5) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงที่องค์การมหาชนมี
ส่วนเกี่ยวข้อง การรายงานการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(6) การกลั่ น กรองเรื่อ งที่ เ สนอต่อ รั ฐ มนตรี เป็น หน้า ที่ข องสํ า นัก งานรั ฐ มนตรี ยกเว้ นรั ฐ มนตรี
มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพิจารณา แต่มิใช่การกลั่นกรองเรื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวง
(7) ผู้ ต รวจราชการประจํ า กระทรวงอาจตรวจเยี่ ย มงานขององค์ ก ารมหาชนได้ หากเป็ น การ
มอบหมายของรัฐมนตรี หรือการตรวจการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่องค์การมหาชนมีส่วน
เกี่ยวข้อง
(8) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมอาจขอความร่วมมือมายังองค์การมหาชนเพื่อให้ส่ง
ผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
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5. การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการโดยตําแหน่ง
คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นองค์กรสูงสุดที่ทําหน้าที่ตัดสินใจ กําหนดนโยบายและวางระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การมหาชน
คณะกรรมการองค์การมหาชน มาจากการแต่งตั้งของคณะรั ฐมนตรีและจะต้องมี จํานวนตามที่
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยในจํานวนดังกล่าวอาจกําหนดให้เป็นกรรมการ
ผู้แทนของส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และ
จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย
เหตุผลของการกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการองค์การมหาชน เนื่องจากองค์การ
มหาชนเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะและไม่ใช้อํานาจรัฐ แต่การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
มหาชนในบางกรณีจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกื้อหนุนการทํางานของ
องค์การมหาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในประเด็น ดังนี้
(1) ควรไปประชุมด้วยตนเอง
(2) หากจําเป็นต้องมอบหมายผู้แทนขอให้ดําเนินการ ดังนี้
(2.1) ควรพิจารณามอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประโยชน์
ต่อกิจการขององค์การมหาชน
(2.2) ควรมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนเป็นการถาวร มิใช่สับเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งของการประชุม
(2.3) ควรมอบหมายผู้แทนในระดับที่มีอํานาจตัดสินใจ
(2.4) ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายควรทํารายงานสรุปผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ
กรณีที่ต้องการการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานขององค์การมหาชน

6. การขอจัดตั้งองค์การมหาชน
หลักการ
1) การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน
2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่
องค์การมหาชนนั้น จําเป็นต้องใช้อํานาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
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กรณีการจัดตั้งกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเงินคงคลัง หรือกรณีการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งต้องประสาทปริญญาบัตร จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้
2) ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชนดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
ขั้นตอนในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
ขั้นตอนในการขอจัดตั้งองคการมหาชน
รัฐมนตรีส่งคําขอ พร้อมคําชี้แจง
รวมถึง ร่าง พรฎ. จัดตั้ง

1

กระทรวง
รัฐมนตรีว่าการ
เสนอขอจัดตั้งต่อ
คณะรัฐมนตรี
พร้อมคําชี้แจง
มติ ก.พ.ร. และ
ร่าง พรฎ.
จัดตั้งที่ ก.พ.ร.
พิจารณาแล้ว

2

นําเสนอ
ก.พ.ร.

สํานักงาน ก.พ.ร.
3

4

ตอบมติ ก.พ.ร. พร้อมแนบร่างพรฎ. จัดตั้ง

5

หน่วยงานกลางและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา

8

ถามความเห็น

ส่งร่าง พรฎ.พร้อมมติ ครม.

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
9
ร่าง พรฎ. จัดตั้ง

นําเสนอ
6
พิจารณา

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
(ถ้ามี)
7
คณะรัฐมนตรี

10
ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งและ
เห็นชอบหลักการพรฎ. จัดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 กระทรวงที่ประสงค์จัดตั้งองค์การมหาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีหนังสือคําขอจัดตั้ง พร้อม
รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
โดยมีสรุปประเด็นของแบบคําชี้แจง ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นของงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนให้ชัดเจน ได้แก่ เมื่อจัดตั้งขึ้น
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด เหตุใดจึงจําเป็นต้องจัดตั้งเป็น
หน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถดําเนินภารกิจนั้น ๆ ได้
เหตุผลที่แสดงว่าการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ สามารถแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการดําเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร
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(2) ภารกิจที่จะดําเนินการ บทบาทขององค์การมหาชน
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าองค์การมหาชนที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบ้างที่จะดําเนินการ บทบาท
ขององค์การมหาชนนั้นคืออะไร มีอํานาจหน้าที่อย่างไร มีความแตกต่างจากการดําเนินกิจการของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทั้งนี้ ต้องจําแนกภารกิจให้ชัดเจนว่า ภารกิจใดเป็น
ภารกิจขององค์การมหาชน ภารกิจใดเป็นภารกิจของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ และ
มีระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างไร
ทั้งนี้ ภารกิจที่จะจัดตั้งต้องสอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
(3) ร่างแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน
หมายถึงร่างแผนกลยุทธ์ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ขององค์การ
มหาชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน จําแนกเป็นรายปี ใน
ระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อแสดงแผนที่เดินทาง (road map) ของการดําเนินภารกิจ
ขององค์การมหาชน
ซึ่งจะถูกกําหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณ์ตามพระราชกฤษฎีกา
และองค์การมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 3 ปีของการจัดตั้ง ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการประเมินและรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนแห่งนั้น
(4) ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal)
ต้องระบุถึงแผนรายรับว่าที่มาของทุน และรายได้ที่จะใช้สนับสนุนการดําเนินงานขององค์การมหาชน
ในระยะ 5 ปีแรก โดยให้ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมหรือเงินอุดหนุนรายปี เงิน
อุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น สําหรับค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจะต้องระบุรายละเอียดด้วยว่า จะเรียกเก็บ
เป็นเงินเท่าใด รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ขององค์การมหาชนจะมาจากทางใดได้บ้าง
และต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่าจะใช้เงินปีละเท่าไหร่ โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีแรก จะใช้
จ่ายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่อะไรบ้าง
(5) แผนการจัดตั้งหรือแผนการถ่ายโอน (Transition Plan)
ให้ระบุแผนการจัดตั้งหน่วยงาน ได้แก่ กรอบโครงสร้างของบุคลากรและค่าตอบแทน ได้แก่
โครงสร้างองค์กร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ต้องการในชั้นต้น (รวมทั้งตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่งต่าง ๆ) วางระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร กําหนดกรอบและวิธีการทําสัญญาจ้างบุคลากร
กําหนดกรอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ในกรณี ที่ เปลี่ ยนสภาพมาจากหน่ วยงานของรั ฐเดิ ม ให้ ระบุ ว่ าเปลี่ ยนมาจากส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับองค์การมหาชน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ
กิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดบ้าง
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(6) โครงสร้างการบริหารและการดําเนินกิจการ
ต้องระบุโครงสร้างองค์กรบริหาร ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการ หมายถึงคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยต้องระบุองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้ชัดเจน
2) ผู้อํานวยการซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งอาจจะเรียกชื่อตําแหน่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ในในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
รวมทั้ง ระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรขององค์การ
มหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
(7) ระบบการกํากับและประเมินผล
ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน และกรอบในการ
ประเมินองค์กรและการประเมินผู้บริหาร
(8) ร่างพระราชกฤษฎีกา
ให้หน่วยงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดย
จะต้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
(9) รายละเอียดอื่น ๆ
ให้ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือที่เป็น
ประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น
- ภารกิ จ ที่ จ ะดํ า เนิ น การต้ อ งการอํ า นาจมหาชนซึ่ ง สมควรจะจั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานตาม
พระราชบัญญัติ แต่การจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติต้องใช้เวลาในการจัดตั้งจึงขอเสนอจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวเพื่อดําเนินการตามภารกิจที่เร่งด่วนนั้น ๆ ในระหว่างขั้นตอนการขอจัดตั้งเป็น
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งจะแปรสภาพเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ
- การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีที่องค์การมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นการเฉพาะกิจ หรือตั้งขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เป็นต้น
แบบฟอร์มของแบบคําชี้แจง ปรากฏตามเอกสารแนบ
ขั้นตอนที่ 2 สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการดังนี้
(1) เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
ส่ว นราชการด้า นเศรษฐกิจ หรือ คณะอนุก รรมการพัฒ นาระบบราชการเกี่ย วกับ การทบทวนและปรับ ปรุง
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โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง รวมถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(2) เสนอคณะอนุก รรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิ จเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
องค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนของผู้อํานวยการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน และพิจารณา
ความสอดคล้องของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(3) เสนอมติของคณะอนุกรรมการฯ ต่อ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อกระทรวงที่ขอจัดตั้ง พร้อมร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
 กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง กระทรวงสามารถดําเนินการ
ให้ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสนอเรื่องขอจัดตั้งองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย (1) คําชี้แจง 9 ประเด็น (2) มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (3) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ฉบับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 7 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชน และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ขั้นตอนที่ 8 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน และมติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบการจัดตั้ง ต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ขั้นตอนที่ 9 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งไปยังสํานักงานเลขาธิการ
ขั้นตอนที่ 10 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการประกาศพระราชกฤษฎีการจัดตั้งองค์การมหาชนใน
ราชกิจจานุเบกษา

