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๑๒. การจัดทําประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
(ตองปฏิบต
ั ิ)
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๔ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา
๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
คณะกรรมการองคการมหาชนตองกํากับใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการ
มหาชนซึ่งประกอบดวย
(๑) คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
(๒) จริยธรรมขององคการมหาชน ประกอบดวย จริยธรรมองคการ จริยธรรมของ
คณะกรรมการ และจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน
(๓) กลไกและระบบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
(๔) ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงของการกระทํา

สารบัญ
๑. ที่มา
๒. วัตถุประสงค
๓. โครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชน
๔. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ (ตองปฏิบัติ)
๕. แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร (พึงปฏิบัติ)
๖. แนวทางการบริหารการเงิน
๗. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
๘. แนวทางการควบคุมภายใน (ตองปฏิบัติ)
๙. แนวทางการบริหารทั่วไป
๑๐. แนวทางการบริหารการประชุม
๑๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตองปฏิบัติ)
๑๒. การจัดทําประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ตองปฏิบัติ)
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กรรมการทุกรายที่เขารวมประชุมตัองรับผิดชอบรวมกันตอมติคณะกรรมการ
เวนแตไดแสดงการคัดคานในที่ประชุม โดยปรากฎในรายงานการประชุม หรือไดทําหนังสือ
ถึงประธานภายใน ๓ วันนับแตวันประชุม
กรรมการควรใชสิทธิซักถามในที่ประชุมกอนที่จะลงมติใดๆ รวมทั้งควรดูแล
ใหองคการมหาชนจัดทํารายงานการประชุมที่ครบถวน ถูกตอง และมีรายละเอียดพอสมควร
ดวย

๑๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงาน (ตองปฏิบัติ)
• การประเมินหนวยงาน
คณะกรรมการตองกํากับใหองคการมหาชนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลประจําป ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยประธานกรรมการ
จะเปนผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงานกับรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง
คณะกรรมการตองกํากับใหองคการมหาชนดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
• การคณะกรรมการ
คณะกรรมการตองจัดใหมีระบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยรวมกัน
จัดทําแบบประเมิน ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมินคณะกรรรมการจะ
รวมกันกําหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
• ผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและ
ผูบริหารระดับสูง (ผูบริหารที่รองจากผูบริหารสูงสุด ๑-๒ ระดับ) ซึ่งตองมีหลักเกณฑที่
ชัดเจน หมายถึง การกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก เปาหมาย ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม อยางเปดเผย
และตกลงรวมกันระหวางกรรมการและผูอํานวยการ/ผูบริหารระดับสูง รวมถึงการนําไปใช
ประโยชน เชน การจายคาตอบแทนผันแปร เมื่อสิ้นปของผูอํานวยการ การขึ้นเงินเดือน
ประจําป เปนตน

แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน

หนา ๑๖

แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน

๙. แนวทางการบริหารทัว
่ ไป
• คณะกรรมการตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการศึกษากฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับกับองคการมหาชนใหครบถวน
ติดตามขอมูลการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบขอบังคับเหลานั้นใหทันสมัยที่สุด เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการไดดี
• คณะกรรมการพึงสงเสริมใหองคการมหาชนนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR: Corporate Social Responsibility) มาปรับใชในการดําเนินงาน

๑๐. แนวทางการบริหารการประชุม
• คณะกรรมการตองกํากับใหมีการจัดประชุมทุกเดือนหรืออยางนอย ๒ เดือนตอครั้ง
ตามความเหมาะสม
• นอกจากนี้ ควรกํากับการบริหารการประชุมตามแนวทาง ดังนี้
ดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนดไว
ควรกําหนดอัตราขั้นต่ําของการเขารวมประชุมของกรรมการ หากกรรมการผูใด
ขาดการประชุมเกินกวา ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการอาจเสนอตอ
รัฐมนตรีผูรักษาการฯ ใหกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ
วาระสําคัญที่ควรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
- แผนยุทธศาสตร
- แผนการลงทุน
- แผนปฏิบัติการและแผนการเงินประจําป
- การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน

แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน
๑. ที่มา
โดยที่วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็เพื่อรองรับกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้น
ใหมแตกตางจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากร
และบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
แสวงหากําไรเปนหลัก
อยางไรก็ดี การบริหารงานของคณะกรรมการองคการมหาชนบางแหงยังไม
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ วา การดําเนินงานขององคการมหาชนและกองทุน และเงินทุน
หมุนเวียนบางแหง มีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับสวนราชการ แตมีการใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากร และการดําเนินงานในอัตราที่สูงและมีลักษณะไมประหยัด รัฐบาลควร
พิจารณาทบทวนภารกิจ ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร และคาใชจายตางๆ ของ
องคกร รวมทั้งอาจพิจารณายุบเลิกหนวยงาน ซึ่งมีผลการดําเนินการที่ไมคุมคากับการ
ลงทุน และไมเกิดประโยชนคุมคาอยางแทจริงลง ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน
ตามภารกิจใหชัดเจนโดยปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ และจําเปนตองมีการ
ประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรและประสิทธิผลจากการบริหารจัดการ
ของบุคลากรในองคกรเพื่อประกอบการพัฒนาและแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการหรือ
พิจารณายุบเลิกหนวยงานดังกลาวอยางจริงจัง
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทําขอเสนอการกําหนดแนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการองคการมหาชน เพื่อใหคณะกรรมการองคการมหาชนนําไปใชเปนแนวปฏิบัติ
เพื่อมุงใหคณะกรรมการองคการมหาชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารของคณะกรรมการสามารถจําแนกไดเปน ๒ ประเภท

- ระเบียบขอบังคับการบริหารงาน
- โครงสรางอัตรากําลัง อัตราเงินเดือน
- รายงานกิจการประจําป
- คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
- รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

หนา ๕

คือ
๑) แนวทางที่ตองปฏิบัติตาม ซึ่งมีที่มาจากการมีขอกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดไว รวมทั้ง แนวทางที่เปนหลักการพื้นฐานในการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒) แนวทางทึ่เปนขอเสนอแนะ ซึ่งมีที่มาจากตัวอยางการบริหารจัดการที่ดี
ของคณะกรรมการของหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ
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๒. วัตถุประสงค
๑) กําหนดมาตรฐานในการบริหารงานของคณะกรรมการองคการมหาชน
๒) คณะกรรมการองคการมหาชนนําไปใชเปนแนวปฏิบัติ
๓) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
องคการมหาชน

๓. โครงสรางคณะกรรมการองคการมหาชน
๑) องคประกอบและคุณสมบัติ (พึงปฏิบัติ)

องคประกอบ
คณะกรรมการองคการมหาชนมาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรีและ
จะตองมีจํานวนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกินสิบเอ็ดคน โดย
กําหนดเปน
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
• กรรมการโดยตําแหนง ซี่งเปนผูแ
 ทนของสวนราชการที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับภารกิจขององคการมหาชนรวมอยูดวยก็ได
อนึ่ง องคประกอบของกรรมการผูทรงคุณวูฒิ ควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะดานที่เหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชน ซึ่งสามารถจัดแบงตามประเภทของ
องคการมหาชน เชน
- องคการมหาชนที่ทําหนาที่ในการบริการสาธารณะโดยตรง
- องคการมหาชนที่ทําหนาที่ในการวิจัยพัฒนา กํากับ กําหนดมาตรฐานที่
ตองอาศัยความรูเปนฐานในการดําเนินการ
- องคการมหาชนที่ทําหนาที่ในการสงเสริม ประสานงาน พัฒนาเพือ
่
ผลักดันนโยบายเฉพาะดาน
- องคการมหาชนที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน/กองทุน
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๘. แนวทางการควบคุมภายใน (ตองปฏิบัติ)
คณะกรรมการตองกําหนดใหมีผูตรวจสอบภายในทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ และ
ตองกํากับใหฝายบริหารจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย
• สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศ
ของการควบคุม เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุก
คนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึง
ความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงไวซึ่งสภาพแวดลอมของ
การควบคุมที่ดี
• การประเมินความเสี่ยง
ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอและเหมาะสม
• กิจกรรมการควบคุม
ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
• สารสนเทศและการสื่อสาร
ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ และสื่อสารใหฝายบริหาร
และบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใช
สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
• การติดตามประเมินผล
ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหความ
มั่นใจวา ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ
จริง และมีประสิทธิผล
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• พึงใชระบบสัญญาจางกับเจาหนาที่ขององคการมหาชนทุกตําแหนง โดย
พิจารณาจําแนกเปนตําแหนงบริหารและตําแหนงผูปฏิบัติ
ตําแหนงบริหาร หมายถึง ตําแหนงรองผูอํานวยการ ผูจัดการสํานัก/สาขา
หรือเทียบเทาที่ต่ํากวาตําแหนงผูอาํ นวยการ ๒ ระดับ ซึ่งควรกําหนดใหมีการจัดทําสัญญา
จาง แตตองไมเกินคราวละ ๔ ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีกโดยไมจํากัดวาระ ทั้งนี้ ตองมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตําแหนงผูปฏิบัติ ซึ่งควรกําหนดใหมีการจัดทําสัญญาจาง โดย
กําหนดเวลาตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน สําหรับในระยะแรกควรมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเขมขนเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป โดยการจัดทําสัญญาระยะสั้น
หลังจากนั้น อาจตออายุสัญญาระยะยาวก็ได ทั้งนี้ ตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประเมินผลนี้ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนและ/หรือการเลื่อน
ตําแหนง ในกรณีที่ไมมีประสิทธิภาพอาจใหพนจากตําแหนงหรือเลิกจางได
• ตองกํากับใหผูอํานวยการใชประโยชนทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
• ตองกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งแบงออกเปน ๓ กลุม คือ

แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน

หนา ๗

คุณสมบัติ
ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการโดย
ตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย (ยกเวนกรรมการชาวตางประเทศที่องคการมหาชน
จําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น)
(๒) มีอายุไมต่ํากวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชน
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

กลุม

อัตราขั้นต่ําและขั้นสูงตอเดือน (บาท)

กลุมที่ ๑

๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐

(๗) ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

กลุมที่ ๒

๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐

กลุมที่ ๓

๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐

(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือ
ในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เปน ทั้งนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่องคการมหาชนเปนผูถือ
หุน

• ตองกําหนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการใหกับเจาหนาที่และลูกจางที่
เหมาะสมกับภาระงานและความสามารถในการจายคาตอบแทนของหนวยงาน และไมนอย
กวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
• พึงควบคุมคาใชจายดานบุคคลซึ่งรวมถึงคาเบี้ยประชุมตองไมใหเกินกวารอย
ละสามสิบของเงินอุดหนุนประจําป เวนแตมีความจําเปนในกรณีที่องคการมหาชนใดทํา
หนาที่ในดานวิชาการเปนหลักและงบประมาณสวนใหญเปนเรื่องในดานบุคคล
• ตองกํากับใหมีการจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง
• พึงสงเสริมใหมีการนําแนวคิดสมรรถนะ มาใชในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ไมวาจะเปนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมิน และการให
คาตอบแทน

๒) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (ตองปฏิบัติ)
• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปนผูกําหนดระเบียบวาดวยการ
สรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหการสรรหาเปนไปดวยความ
เรียบรอย เปดเผย โปรงใสและยุติธรรม เนื้อหาของระเบียบจะประกอบดวย การแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหา หนาที่ของคณะกรรมการสรรหา การไดรับเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการสรรหา
• การดํารงตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนจะดํารงตําแหนงเกินกวาสาม
แหงมิได โดยใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แตการนับจํานวนการดํารงตําแหนงไมรวมถึงการเปนกรรมการโดย
ตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
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หนา ๘

แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน

๓) การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตองปฏิบัติ)

หนา ๑๓

๓. การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามแผน

(๑) การไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน เปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ คือ

(๑) การกํากับใหมีการถายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมตาม
แผนปฏิบัติงาน

• รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปนผูพิจารณากําหนดคา
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตามชวงอัตราเบี้ยประชุม ตามการจัดกลุมขององคการ
มหาชน ซึ่งแบงออกเปน ๓ กลุม คือ

(๒) การติดตามและระบบรายงานเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมาย
ของแผนเปนระยะ

กลุม

อัตรา(ขั้นต่ําและขั้นสูง)ตอเดือน (บาท)

กลุมที่ ๑

๖,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐

กลุมที่ ๒

๖,๐๐๐ – ๑๖,๐๐๐

กลุมที่ ๓

๖,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐

• ใหกําหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน ดังนี้
กรรมการ ใหไดรับในชวงของอัตราตอเดือน ตามกลุมขององคการ
มหาชน
ประธานกรรมการ

ใหไดรับในอัตราสูงกวากรรมการรอยละ ๒๕

อนุกรรมการ ใหไดรับเปนรายเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด
แตไมเกินครึ่งหนึ่งของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ ใหไดรับในอัตราสูงกวาอนุกรรมการรอยละ ๒๕
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ใหไดรับในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
แตไมสูงเกินกวาอัตราเบี้ยประชุม
กรรมการ

(๓) ผลการปฏิบัติตามแผน

๖. แนวทางการบริหารการเงิน
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับการบริหารการเงินขององคการมหาชนโดยยึดแนวทาง
ดังนี้
• ตองกํากับใหมีการจัดวางระบบงานในดานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ และการจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการเงิน การ
จัดซื้อจัดจางเพื่อใหการบริหารงานคลองตัวและทันสมัยตามหลักสากล และใหมีการใช
จายอยางมีประสิทธิภาพ
• พึงกํากับใหมีการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององคการมหาชน โดย
พิจารณาจากตนทุนตอหนวย โดยเปรียบเทียบกับสวนราชการที่ปฏิบัติหนาที่คลายคลึงกัน
โดยมุงใหองคการมหาชนมีตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวา หรือผลผลิตที่สูงกวาหากคาใชจาย
เทากัน
• พึงกํากับใหองคการมหาชนลดคาใชจาย และ/หรือหารายได เพื่อชวยลดภาระ
การรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเพื่อใหพัฒนาไปถึงขั้นสามารถเลี้ยงตัวเองได

๗. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูอํานวยการและเจาหนาที่ในองคการ ไมไดรับเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือน
เฉพาะเดือนที่มีการประชุม และบุคคลนั้นไดเขารวมประชุมดวย
• ใหคณะกรรมการขององคการมหาชนแตละแหง เปนผูพิจารณากําหนดคา
เบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการมีหนาที่กํากับการบริหารงานบุคคลขององคการมหาชนโดยยึดแนวทาง
ดังนี้
• ตองกํากับใหฝายบริหารจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนด
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคขององคการมหาชน
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(๓) มีการระบุวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ในการนําปจจัยตอไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร
- ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งหนวยงานอืน
่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน
- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององคการ
มหาชน
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางดานเทคโนโลยีและดาน
อื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลตอบริการและการดําเนินการขององคการมหาชน
- จุดแข็งและจุดออน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของ
องคการมหาชน
- การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูไป
ใชกับบริการ หรือกิจกรรมที่มีความสําคัญกวา
- ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ
และดานอื่น ๆ
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก
- ลักษณะเฉพาะขององคการมหาชน
- จุดแข็ง จุดออนของหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน
(๔) กําหนดใหมีการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธหลัก แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และระบุ
ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมายเหลานั้น
(๕) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และเปดกวาง
ใหมีการสื่อสาร ทําความเขาใจของแผนปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร
(๖) วันที่จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณสําเร็จ
๒. การทบทวนและปรับแผน
(๑) การทบทวนปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ
(๒) การจัดทํารายงานหรือบันทึกแสดงเหตุผลการทบทวนและปรับปรุงแผน
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(๒) การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
กําหนดใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ไดรับประโยชนตอบแทนอื่น
เฉพาะในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานขององคการมหาชน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะฯ ในอัตราที่ราชการกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง สวน
อนุกรรมการใหไดรับในอัตราที่ราชการกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร
ระดับตน ซึ่งเปนการเบิกจายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
๔) คณะอนุกรรมการที่จําเปน (ตองปฏิบัติ)
คณะกรรมการสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานในการบริหาร
องคการมหาชน และเพื่อเชื่อมโยงการบริหารและติดตามงาน โดยควรกําหนดใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ อยางนอย ๒ คณะ ไดแก
(๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการ
ในการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รายงานผลสถานะทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ สอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผูตรวจสอบภายใน ที่เปนระบบตาม
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาแกคณะกรรมการ รวมทั้งตองมีการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ
หนวยงาน และเปดเผยในรายงานกิจการประจําป
(๒) คณะอนุกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการใน
การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการ
องคการมหาชน รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการประเมิน
เพื่อกําหนดไวในสัญญาจางของผูอ
 ํานวยการ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการนี้จะพิจารณา
กําหนดโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคการมหาชนดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เชน
คณะอนุกรรมการแผนงาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง อาจแตงตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและจําเปนของหนวยงาน ซึ่งจะตองไมใชที่ปรึกษาที่
องคการมหาชนจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญตามสัญญาจาง
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๔. บทบาทหนาทีค
่ วามรับผิดชอบ (ตองปฏิบัติ)
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลองคการมหาชนใหดําเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ขององคการมหาชน
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจําปขององคการ
มหาชน
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่อง ดังตอไปนี้
(ก) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวน
งานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง
และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน
(ค) การบริหารบุคลากรขององคการมหาชน
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- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
• การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
- ดานภารกิจหลัก เชน ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก การดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป การ
ดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญ การดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ หรืองานที่
คณะกรรมการมอบหมาย เปนตน
- ดานการเงิน เชน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอง การเบิกจายเทียบกับ
งบประมาณ/งบลงทุน เปนตน
• การรายงานผลการดําเนินงานประจําป/รายไตรมาส ตอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
• การแตงตั้ง ประเมิน และถอดถอนผูอํานวยการ รวมทั้งผูบริหารระดับสูง
• การสื่อสารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการมหาชนตอผูที่เกี่ยวของและประชาชน

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการ
มหาชน
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชน
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายใน
(๔) อํานาจหนาที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด
โดยสรุปคณะกรรมการมีหนาที่หลักที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
• การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ
ยุทธศาสตร แผนการลงทุน แผนปฏิบัติการประจําป
• การกํากับติดตามและทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบงานที่
สําคัญ
- การจัดโครงสรางองคการ
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

๕. แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร (พึงปฏิบัต)ิ
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับการวางแผนยุทธศาสตร โดยยึดแนวทาง ดังนี้
๑. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
(๑) การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน/คณะทํางานวางแผนในระดับ
จํานวนครั้งที่เหมาะสม
(๒) มีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้
- การกําหนดขั้นตอนและผูเกี่ยวของที่สําคัญ
- การกําหนดกรอบเวลาที่ใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และ
เหตุผลที่ใชในการกําหนดกรอบเวลาเชนนั้น
- การดําเนินกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับกรอบเวลาที่กําหนดไว

