รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๘๗๙/๒๕๕๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของ
กรรมการและผูอํานวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน
(เพิ่มมาตรา ๕ วรรคสาม และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคสอง)
(๒) กําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการของแตละองคการมหาชนที่เปน
ผูแทนสวนราชการมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกําหนดหามมิให
กรรมการขององคการมหาชนเปนกรรมการขององคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจในเวลาเดียวกัน
เกินกวาสามแหง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๑๙/๑)
(๓) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑)
(๔) กําหนดใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (เพิ่มมาตรา ๒๗/๑)
(๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่จําเปนของผูอํานวยการของ
องคการมหาชน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘)
(๖) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของลูกจางขององคการมหาชน
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕)
(๗) กําหนดระบบการประเมินผลขององคการมหาชน และกําหนดใหองคการ
มหาชนดําเนินกิจการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับองคการมหาชนนั้นดวย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)

เหตุผล
โดยที่ในปจจุบันการจัดตั้งองคการมหาชนยังไมสอดคลองกับแผนงานหรือ
นโยบายของรัฐบาลในการจัดทํากิจการอันเปนภารกิจของรัฐ ฉะนั้น เพื่อเปนการรองรับในกรณี
ที่สมควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดานและจําเปนตอง
มีโครงสรางการบริหารที่แตกตางไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหมีการใชประโยชน
ทรัพยากรและบุคลากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงคนั้น สมควร
กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวาง
นโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการและผูอํานวยการ
การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน ประกอบกับสมควรกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนใหม โดยกําหนดให
องคประกอบของคณะกรรมการขององคการมหาชนประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนสวนราชการ
มีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกําหนดหามมิใหกรรมการขององคการ
มหาชนเปนกรรมการขององคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจในเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหง
ตลอดจนกําหนดใหตองมีการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวดวย
และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่จําเปนของผูอํานวยการ และลูกจางขององคการ
มหาชนเพื่อใหมีความสอดคลองกันทุกองคการมหาชน รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานของ
องคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตลอดจนปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
องคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.....................................
.....................................
.....................................
......................................................................................................................
...................................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
......................................................................................................................
...................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“เพือ่ ใหการจัดตั้งองคการมหาชนบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวาง
นโยบาย มาตรการและหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการและผูอํานวยการ
การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชีขาด
้ พรอมทั้งกําหนดระเบียบ
แบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ และ

๒
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเสนอความเห็นและรางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะกรรมการขององคการมหาชนอาจประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงซึ่ง
เปนผูแทนของสวนราชการที่เกี่ยวของได แตตองมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๙/๑ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนเกินกวา
สามแหงมิได ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย
การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการเปน
กรรมการในรัฐวิสาหกิจดวย
การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมรวมถึง
การเปนกรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๔/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการมหาชน
ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๗/๑ การแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการแตงตั้งใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีม่ ีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหขยายได
ไมเกินหกสิบวัน”

๓
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.
๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนอื่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๕) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๖)”

๔
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องคการมหาชน และเพื่อใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความ
เหมาะสมภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายที่แนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบการ
ประเมินผลขององคการมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี
และยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวของกับองคการมหาชนนั้น เพื่อการนี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการ
กระทําขององคการมหาชนที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวของกับองคการ
มหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได”
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการขององคการมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชนที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคณะกรรมการขององคการมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวา
จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหเปนไปตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เกินกวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนง
กรรมการขององคการมหาชนหนึ่งองคการมหาชนใด หรือมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออก ใหถือวาผูนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับ ในวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถามิไดมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหสํานักงาน
ก.พ.ร. รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวตอไป

๕
มาตรา ๑๕ บทบัญญัติมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับผูอํานวยการซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบงั คับกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว
มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับลูกจางขององคการมหาชนที่
ปฏิบัติงานอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคุณสมบัติและลักษณะตองหามนั้นเกิดขึ้น
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
........................
นายกรัฐมนตรี

