รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๖๗๗/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะ
ของกรรมการและผูอํานวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน
(เพิ่มมาตรา ๕ วรรคสาม และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคสอง)
(๒) กําหนดคุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการองคการมหาชน
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ และเพิ่มมาตรา ๑๙/๑)
(๓) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลของ
องคการมหาชน (เพิ่มมาตรา ๒๔/๑ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)
(๔) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การสรรหาและแตงตั้ง
และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการขององคการมหาชน (เพิ่มมาตรา ๒๗/๑ และแกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐)
(๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของลูกจางขององคการมหาชน
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕)
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันการจัดตั้งองคการมหาชนยังไมสอดคลองกับแผนงาน
หรือนโยบายของรัฐบาลในการจัดทํากิจการอันเปนภารกิจของรัฐ ฉะนั้น เพื่อเปนการรองรับ
ในกรณีที่สมควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดานและ
จําเปนตองมีโครงสรางการบริหารที่แตกตางไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหการใช
ประโยชนทรัพยากรและบุคลากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงคนั้น
สมควรกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการและ
ผูอํานวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน ประกอบกับสมควร
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการองคการมหาชนใหม โดยปรับปรุง
คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการองคการมหาชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจน

๒
กําหนดใหตองมีการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว และกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหามที่จําเปนของผูอํานวยการและลูกจางขององคการมหาชน
เพื่อใหมีความสอดคลองกันทุกองคการมหาชน รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานของ
องคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
องคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
...................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
...................................................................................................
..................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“เพื่อใหการจัดตั้งองคการมหาชนบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการ
และผูอํานวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทั้งการยุบเลิกองคการมหาชน”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ปญหาทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด พรอมทั้งกําหนด
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ

๒
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเสนอความเห็นและรางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตอง
ไมเกินสิบเอ็ดคน โดยอาจประกอบดวยผูแทนของสวนราชการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง
ก็ได แตจะตองมีกรรมการซึ่งไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแตผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๙/๑ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวา
สามแหงมิได ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย
การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไมรวมการเปน
กรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๔/๑ การควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการมหาชน
ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๗/๑ การแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการแตงตั้งใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองแตงตั้งผูอํ านวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหขยายได
ไมเกินสามสิบวัน”

๓
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบเอ็ดปบริบูรณในวันที่คณะกรรมการมีมติแตงตั้ง
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๘) ไมเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนอื่น
(๙) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๐
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๗) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๙)”

๔
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขององคการมหาชน และเพื่อใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการ
ตามความเหมาะสมภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายที่แนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใต
ระบบการประเมินผลขององคการมหาชนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
มีอํานาจหนาทีก่ ํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี
และยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวของกับองคการมหาชนนั้น เพื่อการนี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้ง
การกระทําขององคการมหาชนที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบาย
ของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่เกี่ยวของกับองคการมหาชนนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได”
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการขององคการมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชนที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคณะกรรมการขององคการมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหเปนไปตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เกินกวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนง
กรรมการขององคการมหาชนหนึ่งองคการมหาชนใด หรือมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออก ใหถือวาผูนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการขององคการมหาชนที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับ ในวันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถามิไดมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวตอไป
มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ (๗) แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับผูอํานวยการ
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนง หรือขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการเกี่ยวกับ

๕
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
จะสิ้นสุดลง แลวแตกรณี
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชนที่ปฏิบัติงานอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี

