แนวทางการดําเนินการตามพระราชบ ัญญ ัติ
องค์การมหาชน (ฉบ ับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันที ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โดย นายสุวท
ิ ย์ อมรนพรัตนกุล
ผู ้อํานวยการกองกิจการองค์การมหาชนฯ
.
สํานักงาน ก.พ.ร.

แนวทางและขนตอนการดํ
ั
าเนินงานฯ

๑. รูปแบบและต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา
จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
๒. ขนตอนและระยะเวลาในการดํ
ั
าเนินการแก้ไข
พระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน

๒

การดําเนินการตามพระราชบ ัญญ ัติองค์การมหาชน (ฉบ ับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การมหาชน
๑. ยกร่างแก ้ไข พรฎ.จัดตังภายใน ๑๘๐ วัน ในประเด็นหลัก
่ คณะกรรมการ เครืองแบบของ ผอ./จนท. ฯลฯ
เชน
๒. แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ส
ี ําคัญ
พระราชบ ัญญ ัติ
องค์การมหาชน
(ฉบ ับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๑ ตรวจสอบการดํารงตําแหน่งกรรมการองค์การมหาชน
ภายใน ๓๐ วัน (เป็ นกรรมการเกินกว่า ๓ แห่งไม่ได ้)
(อาจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ)
๒.๒ คณะกรรมการกําหนดแนวทางปฏิบต
ั งิ านให ้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหารกิจการบ ้านเมืองทีดี
๒.๓ การแต่งตัง ผอ. ๙๐ + ๖๐ วัน / รายงาน ครม.
กรณีไม่แล ้วเสร็จ
ฯลฯ
๓

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๑ แก้ไขคํานิยาม “คณะกรรมการ” ต ัดคณะกรรมการบริหารออก
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี
“วิจัยการเกษตร” หมายความว่า การ
ึ ษาตามหลักวิชาการ
ค ้นคว ้าทดลอง สํารวจหรือศก
เพือให ้ได ้ข ้อมูล ความรู ้ การประดิษฐ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ อันสามารถ
้
นํามาใชประโยชน์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ตลอดจนการเกษตรเชงิ พาณิชย์ ...
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการบริหารสําน ักงาน
“กรรมการ” หมายความว่า
กรรมการบริหารสํานักงาน
“ผู ้อํานวยการ” หมายความว่า
ผู ้อํานวยการสํานักงาน
...

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี
“วิจัยการเกษตร” หมายความว่า การ
ึ ษาตามหลักวิชาการ
ค ้นคว ้าทดลอง สํารวจหรือศก
เพือให ้ได ้ข ้อมูล ความรู ้ การประดิษฐ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ อันสามารถ
้
นํามาใชประโยชน์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ตลอดจนการเกษตรเชงิ พาณิชย์ ...
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการสําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัย
การเกษตร
“กรรมการ” หมายความว่า
กรรมการบริหารสํานักงาน
“ผู ้อํานวยการ” หมายความว่า
ผู ้อํานวยการสํานักงาน
...

๔

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ึ
ประเด็นที ๒ กําหนดให้คณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชนประกอบด้วยกรรมการซงไม่
เป็น
ข้าราชการหรือผูป
้ ฏิบ ัติงานในหน่วยงานของร ัฐไม่นอ
้ ยกว่ากึงหนึงของคณะกรรมการ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)
มาตรา ๑๓ ให ้มีคณะกรรมการคณะหนึง เรียกว่า
“คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร”
ประกอบด ้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ
ึ
ึ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ซงคณะรั
ฐมนตรีแต่งตังจากผู ้ซงมี
ี
ความรู ้ ความเชยวชาญ
และความชาํ นาญเป็ นทีประจักษ์ ใน
ด ้านการเกษตร ด ้านวิทยาศาสตร์ ด ้านอุตสาหกรรม ด ้านการ
บริหาร ด ้านการพาณิชย์ หรือด ้านอืนทีเกียวข ้องและเป็ น
ึ
ประโยชน์ตอ
่ กิจการของสํานักงาน จํานวนไม่เกินห ้าคน ซงใน
ึ ใชข
่ า้ ราชการทีมีตา
จํานวนนีจะต ้องเป็นบุคคลซงมิ
ํ แหน่ง
หรือเงินเดือนประจําหรือผูป
้ ฏิบ ัติงานในหน่วยงานของร ัฐ
รวมอยูด
่ ว้ ยเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคหนึงเลือกกรรมการคนหนึงเป็น
ประธานกรรมการ

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)
มาตรา ๑๓ ให ้มีคณะกรรมการคณะหนึง เรียกว่า
ํ น ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร”
“คณะกรรมการสา
ประกอบด ้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ
ึ
ึ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ซงคณะรั
ฐมนตรีแต่งตังจากผู ้ซงมี
ี
ความรู ้ ความเชยวชาญ
และความชาํ นาญเป็ นทีประจักษ์
ในด ้านการเกษตร ด ้านวิทยาศาสตร์ ด ้านอุตสาหกรรม
ด ้านการบริหาร ด ้านการพาณิชย์ หรือด ้านอืนทีเกียวข ้องและ
เป็ นประโยชน์ตอ
่ กิจการของสํานักงาน จํานวนไม่เกินห ้าคน
ึ
ึ ตา
ซงในจํ
านวนนีจะต้องไม่เป็นข้าราชการซงมี
ํ แหน่งหรือ
เงินเดือนประจํา พน ักงานหรือลูกจ้างของสว่ นราชการ
หน่วยงานของร ัฐ ร ัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่ น
ึ ษาของร ัฐ
ท้องถิน เว้นแต่เป็นผูส
้ อนในสถาบ ันอุดมศก

๕

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๓ กําหนดห้ามมิให้กรรมการขององค์การมหาชนเป็นกรรมการในองค์การมหาชนใน
เวลาเดียวก ันเกินกว่าสามแห่ง
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๑๖ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ วี าระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี
เมือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง หากยังมิได ้มีการ
แต่งตังกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ นใหม่
ึ
ให ้กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระนันอยูใ่ นตําแหน่งเพือดําเนินการ
ซงพ
ึ
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งได
้รับแต่งตังใหม่เข ้า
รับหน ้าที
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งพ
ได ้รับแต่งตังอีกได ้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได ้

มาตรา ๑๖ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒม
ิ วี าระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี
เมือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง หากยังมิได ้มีการ
แต่งตังกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ นใหม่
ึ
ให ้กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระนันอยูใ่ นตําแหน่งเพือดําเนินการ
ซงพ
ึ
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งได
้รับแต่งตังใหม่เข ้า
รับหน ้าที
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งพ
ได ้รับแต่งตังอีกได ้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได ้
กรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การ
มหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้ ทงนี
ั ให้น ับรวมการเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง และการได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบ ัติ
ราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย
การน ับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรค
หนึงไม่รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งทีได้มก
ี าร
มอบหมายให้ผอ
ู ้ นปฏิ
ื
บ ัติราชการแทน
๖

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๔ แก้ไขเพิมเติมอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการออกระเบียบ
ข้อบ ังค ับเกียวก ับเครืองแต่งกาย ของผูอ
้ ํานวยการ เจ้าหน้าทีและลูกจ้างขององค์การมหาชน
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน ้าทีควบคุมดูแล
สํานักงานให ้ดําเนินกิจการให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทกํ
ี าหนด
่ ว่านีให ้รวมถึง
ไว ้ อํานาจหน ้าทีเชน
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให ้ความ
เห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัตแ
ิ ผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ
ประจําปี ของสํานักงาน
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
ตลอดจนออกระเบียบ ข ้อบังคับ ประกาศ หรือข ้อกําหนด
เกียวกับสํานักงาน ในเรืองดังต่อไปนี
(ก) การบริหารงานทัวไปของสํานักงาน การจัดแบ่งสว่ นงาน
ของสํานักงานและขอบเขตหน ้าทีของสว่ นงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ ้าง และเงินอืนของเจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง การประเมินผลงาน
การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหน่ง การร ้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของ
เจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้าง รวมทังหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข
ในการจ ้างลูกจ ้าง

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน ้าทีควบคุมดูแล
สํานักงานให ้ดําเนินกิจการให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทกํ
ี าหนด
่ ว่านีให ้รวมถึง
ไว ้ อํานาจหน ้าทีเชน
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให ้ความ
เห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) อนุมัตแ
ิ ผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ
ประจําปี ของสํานักงาน
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทัวไป
ตลอดจนออกระเบียบ ข ้อบังคับ ประกาศ หรือข ้อกําหนด
เกียวกับสํานักงาน ในเรืองดังต่อไปนี
(ก) การบริหารงานทัวไปของสํานักงาน การจัดแบ่งสว่ นงาน
ของสํานักงานและขอบเขตหน ้าทีของสว่ นงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ ้าง และเงินอืนของเจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง การประเมินผลงาน
การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหน่ง การร ้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของ
เจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้าง รวมทังหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข
ในการจ ้างลูกจ ้าง
๗

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๔ แก้ไขเพิมเติมอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการแต่งตงคณะกรรมการ
ั
ตรวจสอบ การออกระเบียบ ข้อบ ังค ับเกียวก ับเครืองแต่งกาย ของผูอ
้ ํานวยการ เจ้าหน้าทีและลูกจ้างขององค์การ
มหาชน

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

ิ ของ
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สน
ี ละการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ จากบัญช ี
สํานักงาน รวมทังการบัญชแ
เป็ นสูญ
ิ ธิประโยชน์อนแก่
(จ) การจัดสวัสดิการและสท
ื
เจ ้าหน ้าทีและ
ลูกจ ้าง
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน ้าที หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเกียวกับการ
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีของผู ้ตรวจสอบภายใน
(ช) การคัดเลือกผู ้อํานวยการ การปฏิบัตงิ านของผู ้อํานวยการ
และการมอบหมายให ้ผู ้อืนปฏิบัตงิ านแทน
(ซ) วิธก
ี ารและหลักเกณฑ์ในการให ้ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือ
นักวิจัยด ้านการเกษตร
(๔) ให ้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) กระทําการอืนใดทีจําเป็ นหรือต่อเนืองเพือให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ิ จากบัญชเี ป็ นสูญตาม
ระเบียบเกียวกับการจําหน่ายทรัพย์สน
(๓) (ง) ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะรั
ี
ฐมนตรีกําหนด

ิ ของ
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สน
ี ละการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ จากบัญช ี
สํานักงาน รวมทังการบัญชแ
เป็ นสูญ
ิ ธิประโยชน์อนแก่
(จ) การจัดสวัสดิการและสท
ื
เจ ้าหน ้าทีและ
ลูกจ ้าง
(ฉ) การแต่งตงและอํ
ั
านาจหน้าทีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ช) ขอบเขตอํานาจหน ้าที หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเกียวกับการ
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและผู ้ตรวจสอบ
ภายใน
(ซ) การกําหนดเครืองแบบผูอ
้ ํานวยการ เจ้าหน้าที และ
ลูกจ้างขององค์การมหาชน และเครืองหมายองค์การ
มหาชน
(ฌ) การคัดเลือกผู ้อํานวยการ การปฏิบัตงิ านของผู ้อํานวยการ
และการมอบหมายให ้ผู ้อืนปฏิบัตงิ านแทน
(ญ) วิธก
ี ารและหลักเกณฑ์ในการให ้ทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือ
นักวิจัยด ้านการเกษตร
(๔) ให ้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) กระทําการอืนใดทีจําเป็ นหรือต่อเนืองเพือให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักงาน
ิ จากบัญชเี ป็ นสูญตาม
ระเบียบเกียวกับการจําหน่ายทรัพย์สน
(๓) (ง) ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะรั
ี
ฐมนตรีกําหนด ๘

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๕ กําหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนกําหนดแนวทางการปฏิบ ัติงานตาม
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

-

มาตรา ๑๙/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
องค์การมหาชน ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนว
ทางการปฏิบ ัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม
ึ อง
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ซงต้
ั
เป็นไปเพือประโยชน์สข
ุ ของประชาชน เกิดผลสมฤทธิ
ิ ธิภาพ ความคุม
ต่อภารกิจ ความมีประสท
้ ค่าในเชงิ ภารกิจ
ั สจ
ื ตย์
ความซอส
ุ ริต การลดขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน
ิ ใจ การอํานวยความสะดวก
การกระจายอํานาจการต ัดสน
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๖ แก้ไขเพิมเติมอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการองค์การมหาชนให้มอ
ี ํานาจแต่งตงั
ิ ธิได้ร ับเบียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอืนตามหล ักเกณฑ์ท ี
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีสท
คณะร ัฐมนตรีกําหนด
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ึ ความเชยวชาญให
ี
ซงมี
้เป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการ และมี
อํานาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบัตก
ิ าร
อย่างใดอย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายได ้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให ้นํ ามาตรา ๒๐ มาใชบั้ งคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ึ ความเชยวชาญให
ี
ซงมี
้เป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการ และมี
อํานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๙
(๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบัตก
ิ าร
อย่างใดอย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายได ้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให ้นํ ามาตรา ๒๐ มาใชบั้ งคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ ให ้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีปรึกษา และ
อนุกรรมการได ้รับเบียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอืนตาม
หลักเกณฑ์ทคณะรั
ี
ฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๒๒ ให ้ประธานกรรมการ กรรมการ ทีปรึกษา
กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการได ้รับเบียประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอืนตามหลักเกณฑ์ทคณะรั
ี
ฐมนตรีกําหนด

๑๐

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๗ กําหนดให้ดา
ํ เนินการสรรหาและแต่งตงผู
ั อ
้ ํานวยการขององค์การมหาชนให้แล้วเสร็จ
ิ ว ัน น ับแต่ว ันทีตําแหน่งผูอ
ภายในระยะเวลาเก้าสบ
้ ํานวยการขององค์การมหาชนว่างลง และหากมี
ิ ว ัน
เหตุผลจําเป็นให้ขยายได้ไม่เกินหกสบ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)
มาตรา ๒๓ ให ้สํานักงานมีผู ้อํานวยการคนหนึง
คณะกรรมการเป็ นผู ้มีอํานาจสรรหา แต่งตัง และถอดถอน
ผู ้อํานวยการ
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารสรรหาผู ้อํานวยการ ให ้เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดของคณะกรรมการ

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)
มาตรา ๒๓ ให ้สํานักงานมีผู ้อํานวยการคนหนึง
คณะกรรมการเป็ นผู ้มีอํานาจสรรหา แต่งตัง และถอดถอน
ผู ้อํานวยการ
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารสรรหาผู ้อํานวยการ ให ้เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดของคณะกรรมการ
ในการแต่งตงผู
ั อ
้ ํานวยการต้องดําเนินการแต่งตงให้
ั
แล้ว
ิ ว ันน ับแต่ว ันทีมีเหตุตอ
เสร็จภายในเก้าสบ
้ งแต่งตงั
ผูอ
้ ํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการ
ิ ว ัน หากดําเนินการ
ขยายระยะเวลาได้อก
ี ไม่เกินหกสบ
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาด ังกล่าว ให้คณะกรรมการ
่ เสริมองค์การ
รายงานผลให้คณะกรรมการพ ัฒนาและสง
มหาชน (กพม.) เพือรายงานคณะร ัฐมนตรี เพือพิจารณา

๑๑

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ิ ห้าปี บริบรู ณ์
ประเด็นที ๘ กําหนดการพ้นจากตําแหน่งของผูอ
้ ํานวยการเมือมีอายุครบหกสบ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๒๔ ผู ้อํานวยการต ้องเป็ นผู ้สามารถทํางานให ้แก่สาํ นั กงานได ้เต็ม
เวลาและต ้องเป็ นผู ้ทีมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้าม ดังต่อไปนี
ั ชาติไทย
(๑) มีสญ
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห ้าปี บริบรู ณ์
ึ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
(๓) เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งมี
เหมาะสมกับกิจการของสํานั กงานตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน ้าทีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามอย่างหนึงอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔)
(๕) หรือ (๖)
่ นได้เสย
ี ในกิจการทีกระทําก ับสําน ักงาน
(๕) ไม่เป็นผูม
้ ส
ี ว

มาตรา ๒๔ ผู ้อํานวยการต ้องเป็ นผู ้สามารถทํางานให ้แก่สาํ นั กงานได ้เต็ม
เวลาและต ้องเป็ นผู ้ทีมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้าม ดังต่อไปนี
ั ชาติไทย
(๑) มีสญ
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห ้าปี บริบรู ณ์
(๓) สามารถทํางานให ้แก่องค์การมหาชนได ้เต็มเวลา
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล ้มละลายหรือไม่เคยเป็ นบุคคลล ้มละลายทุจริต คนไร ้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร ้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได ้รับโทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให ้จํ าคุก เว ้นแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดทีได ้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็ นผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท ้องถินหรือ
ผู ้บริหารท ้องถิน กรรมการหรือผู ้ดํารงตําแหน่ง ซึงรับผิดชอบการ
บริหารพรรคการเมือง ทีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ ้าหน ้าทีพรรค
การเมือง
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให ้ออกจากราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน ้าที หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบในวงราชการ
(๘) ไม่เป็ นผู ้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ
มหาชนอืน
(๙) ไม่เป็ นข ้าราชการซึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํ า พนั กงานหรือ
ลูกจ ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู ้ปฏิบัตงิ านขององค์การมหาชนอืน
(๑๐)ไม่เป็ นผู ้มีสว่ นได ้เสียในกิจการทีกระทํากับองค์การมหาชนนั น หรือ
ในกิจการทีเป็ นการแข่งขันกับกิจการขององค์การมหาชนนั น ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ ้อม”
๑๒

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ิ ห้าปี บริบรู ณ์
ประเด็นที ๘ กําหนดการพ้นจากตําแหน่งของผูอ
้ ํานวยการเมือมีอายุครบหกสบ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)
มาตรา ๒๔ (ต่อ)
ึ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
(๑๑) เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒซ
ิ งมี
เหมาะสมกับกิจการของสํานั กงานตามทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์
และอํานาจหน ้าทีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๑๒) ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามอย่างหนึงอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๖)

๑๓

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ิ ห้าปี บริบรู ณ์
ประเด็นที ๘ กําหนดการพ้นจากตําแหน่งของผูอ
้ ํานวยการเมือมีอายุครบหกสบ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๒๖ นอกจากการพ ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ผู ้อํานวยการพ ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทกํ
ี าหนดไว ้ในข ้อตกลงระหว่าง
คณะกรรมการกับผู ้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให ้ออก เพราะบกพร่องต่อหน ้าที มีความ
ื
ี หรือหย่อนความสามารถ
ประพฤติเสอมเส
ย
(๕) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต ้องห ้ามอย่างหนึงอย่างใด
ตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให ้ผู ้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสามของ
(๔) ต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสย
จํานวนกรรมการเท่าทีมีอยูโ่ ดยไม่นับรวมผู ้อํานวยการ

มาตรา ๒๖ นอกจากการพ ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ผู ้อํานวยการพ ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีทกํ
ี าหนดไว ้ในข ้อตกลงระหว่าง
คณะกรรมการกับผู ้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให ้ออก เพราะบกพร่องต่อหน ้าที มีความ
ื
ี หรือหย่อนความสามารถ
ประพฤติเสอมเส
ย
(๕) ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลักษณะต ้องห ้ามอย่างหนึงอย่างใด
ตามมาตรา ๒๔
มติของคณะกรรมการให ้ผู ้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสามของ
(๔) ต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสย
จํานวนกรรมการเท่าทีมีอยูโ่ ดยไม่นับรวมผู ้อํานวยการ
การขาดคุณสมบ ัติตามมาตรา ๒๔ (๒) ให้ถอ
ื ว่าเป็น
ั
การพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสญญาจ้
าง

๑๔

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๙ กําหนดให้ผอ
ู ้ ํานวยการเป็นผูบ
้ ังค ับบ ัญชาเจ้าหน้าทีและลูกจ้างขององค์การมหาชนทุก
ตําแหน่ง
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๒๗ ผู ้อํานวยการมีหน ้าทีบริหารกิจการของสํานักงาน
ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ
ข ้อบังคับ ข ้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็ นผู ้บังคับบัญชาเจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้างทุก
ตําแหน่ง เว ้นแต่ผู ้ดํารงตําแหน่งผู ้ตรวจสอบภายในตามมาตรา
๓๕ วรรคสอง
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ
เพือให ้การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวต
ั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกียวกับผลการดําเนินงานด ้านต่าง ๆ
ของสํานักงาน รวมทังรายงานการเงินและบัญช ี ตลอดจนเสนอ
แผนการเงิน และงบประมาณของปี ต่อไปต่อคณะกรรมการเพือ
พิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกียวกับการปรับปรุงกิจการและการ
ิ ธิภาพและเป็ นไปตาม
ดําเนินงานของสํานักงานให ้มีประสท
วัตถุประสงค์ตอ
่ คณะกรรมการ
ผู ้อํานวยการต ้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหาร
กิจการของสํานักงาน

มาตรา ๒๗ ผู ้อํานวยการมีหน ้าทีบริหารกิจการของสํานักงาน
ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบียบ
ข ้อบังคับ ข ้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็ นผู ้บังคับบัญชาเจ ้าหน ้าทีและลูกจ ้างทุก
ตําแหน่ง
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ
เพือให ้การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวต
ั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกียวกับผลการดําเนินงานด ้านต่าง ๆ
ของสํานักงาน รวมทังรายงานการเงินและบัญช ี ตลอดจนเสนอ
แผนการเงิน และงบประมาณของปี ต่อไปต่อคณะกรรมการเพือ
พิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกียวกับการปรับปรุงกิจการและการ
ิ ธิภาพและเป็ นไปตาม
ดําเนินงานของสํานักงานให ้มีประสท
วัตถุประสงค์ตอ
่ คณะกรรมการ
ผู ้อํานวยการต ้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหาร
กิจการของสํานักงาน

๑๕

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๑๐ และ ๑๑ คุณสมบ ัติของเจ้าหน้าทีองค์การมหาชน และการกําหนดให้สามารถจ้าง
ชาวต่างชาติเป็นเจ้าหน้าทีขององค์การมหาชนได้ตามล ักษณะงาน
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๓๒ เจ ้าหน ้าที ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้าม
ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
ิ แปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสบ
ิ ปี บริบรู ณ์
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ
าสบ
(๓) สามารถทํางานให ้แก่สาํ นั กงานได ้เต็มเวลา
(๔) มีคณ
ุ วุฒห
ิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน ้าทีของสํานั กงาน
(๕) ไม่เป็ นข ้าราชการหรือลูกจ ้างของสว่ นราชการ พนั กงานหรือ
ลูกจ ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือพนั กงานหรือ
ลูกจ ้างของราชการสว่ นท ้องถิน
(๖) ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๕)
ี ในกิจการทีกระทํากับสํานั กงาน
(๗) ไม่เป็ นผู ้มีสว่ นได ้เสย
ความใน (๑) มิให ้ใชบั้ งคับแก่เจ ้าหน ้าทีชาวต่างประเทศซงึ
สํานั กงานจําเป็ นต ้องจ ้างหรือแต่งตังตามข ้อผูกพั นหรือตาม
ลักษณะกิจการของสํานั กงาน

มาตรา ๓๒ เจ ้าหน ้าที ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้าม
ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
ิ แปดปี บริบรู ณ์ และไม่เกินหกสบ
ิ ปี บริบรู ณ์
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ
าสบ
(๓) สามารถทํางานให ้แก่องค์การมหาชนได ้เต็มเวลา
(๔) ไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามมาตรา ๒๔ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
(๙) และ (๑๐)
ึ ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนั กงาน
(๕) ไม่เป็ นข ้าราชการซงมี
หรือลูกจ ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน หรือผู ้ปฏิบัตงิ านขององค์การ
มหาชนอืน เว ้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา ๓๔
(๖) มีคณ
ุ วุฒห
ิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน ้าทีของสํานั กงาน
้ ังค ับแก่เจ้าหน้าทีชาวต่างประเทศ
ความใน (๑) มิให้ใชบ
ึ
ซงองค์
การมหาชนมีความจําเป็นต้องจ้างตามล ักษณะงานของ
ํ
สาน ักงาน”
การขาดคุณสมบ ัติตามมาตรา ๓๒ (๒) ให้ถอ
ื ว่าเป็นการพ้น
ั
จากตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสญญาจ้
าง

๑๖

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ึ ็ นเจ้าหน้าทีของร ัฐมี
ประเด็นที ๑๒ กําหนดให้เจ้าหน้าทีและลูกจ้างขององค์การมหาชนซงเป
เสรีภาพในการรวมกลุม
่ ตามทีบ ัญญ ัติไว้ในร ัฐธรรมนูญ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)
-

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)
มาตรา ๓๒/๑ เจ้าหน้าทีและลูกจ้างขององค์การมหาชน
ิ ธิภาพ
มีเสรีภาพในการรวมกลุม
่ แต่ทงนี
ั ต้องไม่กระทบประสท
ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนืองในการจ ัดทํา
บริการสาธารณะและต้องไม่มวี ัตถุประสงค์ทางการเมือง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข และรายละเอียดแห่งการใช ้
เสรีภาพในการรวมกลุม
่ ตามวรรคหนึงให้เป็นไปตามทีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

๑๗

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ั ันธ์ของผูต
ประเด็นที ๑๓ กําหนดความสมพ
้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูอ
้ ํานวยการ
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)
ี องสํานั กงาน ให ้จัดทําตามหลักสากล
มาตรา ๓๕ การบัญชข
ตามแบบและหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกํ
ี
าหนด และต ้องจัดให ้มี
การตรวจสอบภายในเกียวกับการเงิน การบัญช ี และการพัสดุของ
สํานั กงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให ้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน ้อยปี ละครัง
ในการตรวจสอบภายใน ให ้มีผู ้ปฏิบัตงิ านของสํานั กงานทํา
หน ้าทีเป็ นผู ้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให ้รั บผิดชอบขึนตรง
ต่อคณะกรรมการตามระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)
ี ององค์การมหาชน ให้จ ัดทําตาม
มาตรา ๓๕ การบ ัญชข
ึ องเป็นไปตาม
หล ักเกณฑ์ทคณะกรรมการกํ
ี
าหนด ซงต้
มาตรฐานการบ ัญช ี และต้องจ ัดให้มก
ี ารตรวจสอบภายใน
เกียวก ับการเงิน การบ ัญช ี และการพ ัสดุขององค์การมหาชน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปี ละครงั
ในการตรวจสอบภายใน ให้มผ
ี ป
ู ้ ฏิบ ัติงานขององค์การ
มหาชนทําหน้าทีเป็นผูต
้ รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้
ร ับผิดชอบขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด
ในการแต่งตงั โยกย้าย เลือนขน
ั เลือนตําแหน่ง และ
ลงโทษทางวิน ัยของผูต
้ รวจสอบภายใน ให้ผอ
ู ้ ํานวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมก ัน แล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดําเนินการได้

๑๘

๑. ร่าง ต ัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงองค์
ั
การมหาชน
กรณี สําน ักงานพ ัฒนาการวิจ ัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเด็นที ๑๔ กําหนดระบบการประเมินผลขององค์การมหาชน
พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (เดิม)

พรฎ. จ ัดตงองค์
ั
การมหาชน (ใหม่)

มาตรา ๓๘ ภายใต ้บังคับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัต ิ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือประโยชน์ในการสง่ เสริม
ิ ธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานั กงานให ้
ประสท
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานทีได ้จัดทําไว ้ ให ้
สํานั กงานจัดให ้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานั กงานตาม
ระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด แต่ต ้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลตามวรรคหนึง ให ้จัดทําโดยสถาบันหรือ
ี
องค์กรทีเป็ นกลางและมีความเชยวชาญในด
้านการประเมินผล
กิจการของสํานั กงาน โดยมีการคัดเลือกตามวิธก
ี ารที
คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานั กงานจะต ้องแสดง
ิ ธิผล ในด ้านประสท
ิ ธิภาพ และ
ข ้อเท็จจริงให ้ปรากฏในด ้านประสท
ในด ้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอืนตามที
คณะกรรมการจะได ้กําหนดเพิมเติมขึน
ในกรณีทมี
ี เหตุจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให ้มีการ
ประเมินเป็ นครังคราวตามมาตรานีด ้วยก็ได ้

มาตรา ๓๘ ภายใต้บ ังค ับมาตรา ๔๒ ทีแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบ ัญญ ัติองค์การมหาชน (ฉบ ับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ิ ธิภาพและการตรวจสอบ
เพือประโยชน์ในการสง่ เสริมประสท
การดําเนินงานของสํานั กงานให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ
และแผนงานทีได ้จัดทําไว ้ ให ้สํานั กงานจัดให ้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานั กงานตามระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
แต่ต ้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลตามวรรคหนึง ให ้จัดทําโดยสถาบันหรือองค์กร
ี
ทีเป็ นกลางและมีความเชยวชาญในด
้านการประเมินผลกิจการของ
สํานั กงาน โดยมีการคัดเลือกตามวิธก
ี ารทีคณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานั กงานจะต ้องแสดง
ิ ธิผล ในด ้านประสท
ิ ธิภาพ และใน
ข ้อเท็จจริงให ้ปรากฏในด ้านประสท
ด ้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอืนตามทีคณะกรรมการจะ
ได ้กําหนดเพิมเติมขึน
ในกรณีทมี
ี เหตุจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให ้มีการประเมิน
เป็ นครังคราวตามมาตรานีด ้วยก็ได ้

๑๙

๒. ขนตอนและระยะเวลาในการดํ
ั
าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงั
องค์การมหาชน

การดําเนินการ

ภายในว ันที
๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙

๑. องค์การมหาชนสง่ ร่างแก ้ไข พรฎ.จัดตัง
มายังสํานักงาน ก.พ.ร.

๒. คณะกรรมการพัฒนาและสง่ เสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) พิจารณา

ภายในว ันที
๖ ส.ค. ๒๕๕๙

๓. สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอร่าง พรฎ. จัดตัง
ทีแก ้ไขต่อคณะรัฐมนตรี
๒๐

