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ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ถนนพิษณุโลก  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 
16 พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนและกำรแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำร

รูปแบบพิเศษ 

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
อ้ำงถึง (๑) หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งและกำรประเมินผลหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
(๒) หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๔๙ 

เรื่อง ข้ันตอนกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน 
สิ่งที่ส่งมำด้วย (๑) แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้ันตอนกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน 
 (๒) แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้ันตอนกำรแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
 
  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (๑) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้ง
และกำรประเมินผลหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ และหนังสือที่อ้ำงถึง (๒) เกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้ง
องค์กำรมหำชน เนื่องจำกมีกำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) มีอ ำนำจหน้ำที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบกำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกองค์กำรมหำชน ประกอบกับระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก ำหนดให้ กพม. ท ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแปลงสภำพเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ   
แทนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ซึ่งมีอ ำนำจอยู่เดิม   

เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติของส่วนรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงขอปรับปรุง
แนวทำงปฏิบัติเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน และกำรแปลงสภำพเป็น 
หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ข้ำงต้น และขอแจ้ง
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนฯ ดังกล่ำว เพ่ือให้ส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติต่อไป  รำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยปกรณ์  นิลประพันธ์) 
เลขำธิกำร ก.พ.ร. 

 
กองพัฒนำระบบรำชกำร ๑                         
โทร  ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ 9945 (นำงสำวณฐิณีฯ) และ ๘๙๘๔ (นำงสำวอโนมำฯ)  
โทรสำร  ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘ 
www.opdc.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.opdc.go.th/


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน
กรณีที่ ๑ : กรณีมีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการ และปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการเสนอค าขอและ
รายละเอียดประกอบค าชี้แจง

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส านักงาน ก.พ.ร. 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการเสนอค าขอและ
รายละเอียดประกอบค าชี้แจงไปยัง

ส านักงาน ก.พ.ร.

ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ค าขอ
และรายละเอียดประกอบค าชี้แจง

เสนอ ค.ร.ม. พิจารณา

ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจ้งมติ กพม.

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง
เสนอเร่ืองเข้า ค.ร.ม.

๑ ๔

เสนอ อ.กพม.ฯ 
พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน 

๕

๖

๗

จัดท า พ.ร.ฎ.จัดต้ังองค์การมหาชนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เสนอ กพม. 
พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ 
พิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ก.พ.ร. 
พิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ

ด าเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เสนอ ก.พ.ร. ทราบ

๙

๑๐

๒

๓

รัฐมนตรีว่าการส่งมติ ค.ร.ม. พร้อมร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการให้ส านักงาน ก.พ.ร.

๘

แจ้งมติ ค.ร.ม.

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน
กรณีที่ ๒ : กรณีไม่มีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการ และไม่ปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส านักงาน ก.พ.ร. 

รัฐมนตรีว่าการเสนอค าขอและ
รายละเอียดประกอบค าชี้แจงไปยัง

ส านักงาน ก.พ.ร.

ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์
ค าขอและรายละเอียด

ประกอบค าชี้แจง

ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจ้งมติ กพม.

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

จัดท า พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การมหาชน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง
เสนอเร่ืองเข้า ค.ร.ม.

๑ ๒

๓

๔

๕

เสนอ อ.กพม.ฯ พิจารณา
การขอจัดต้ัง 

เสนอ กพม. 
พิจารณาการขอจัดต้ัง

เสนอ ค.ร.ม. พิจารณา

แจ้งมติ ค.ร.ม.



 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขัน้ตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 

 
 
กรณีที่ 1 : การจัดตั้งองค์การมหาชน   

กรณีมีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการ และปรับแกไ้ขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 

ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานหรืองานที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เสนอค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง 
(ตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน) และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มี 
การปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพ่ือพิจารณา 

2. คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน 
พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการพิจารณา 

3. รัฐมนตรีว่าการลงนามในหนังสือเสนอค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข พร้อมมติคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

4. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน รวมถึงความเหมาะสม
ในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ ระบบการก ากับดูแล
และประเมินผลพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เพ่ือพิจารณา 

5. อ.กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) เพ่ือพิจารณา 

6. กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เมื่อ กพม. พิจารณาแล้วเสร็จ ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ 
ดังนี้ 

 ๖.๑ เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพื่อทราบ  
 ๖.๒ แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบ  กรณ ีกพม. มีมติเห็นชอบการจัดตั้งองค์การมหาชน 

ให้ส่วนราชการด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
7. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เมื่อมีมติเห็นชอบ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดส่ง 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ กพม. เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายและแจ้งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

8. รัฐมนตรีว่าการส่งมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๘ พร้อมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส านักงาน ก.พ.ร.
เพ่ือพิจารณาการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 



๒ 
 

9. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และตรวจสอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเสนออนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ างส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) เพ่ือพิจารณา 
การปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

10. ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือพิจารณา เมื่อ ก.พ.ร. 
มีมติเห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่งมติ  ก.พ.ร.และ 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอน  
ทางกฎหมายและด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

  



๓ 
 
 

 กรณีที่ ๒ : การจัดตั้งองค์การมหาชน  
กรณีไม่มีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการ และไม่ปรับแกไ้ขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

 
 

ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานหรืองานที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
และเสนอรัฐมนตรีว่าการลงนามในหนังสือเสนอค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน พร้อมรายละเอียดประกอบ 
ค าชี้แจง (ตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน)  ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

2. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบค าขอจัดตั้งองค์การมหาชน ตามแบบค าชี้แจง
ประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน รวมถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงาน 
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ ระบบการก ากับดูแลและประเมินผลพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) 
เพ่ือพิจารณา 

3. อ.กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) เพ่ือพิจารณา 

4. กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน กรณี กพม. มีมติเห็นชอบการจัดตั้งองค์การมหาชน 
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการแจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบเพ่ือให้ส่วนราชการ
ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

5. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการจัดส่งร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ กพม. เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายและแจ้งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือด าเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

หัวหน้าส่วนราชการเสนอค าขอและ
รายละเอียดประกอบค าชี้แจง

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส านักงาน ก.พ.ร. 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการเสนอค าขอและ
รายละเอียดประกอบค าชี้แจงไปยัง

ส านักงาน ก.พ.ร.

ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ค าขอ
และรายละเอียดประกอบค าชี้แจง

เสนอ ค.ร.ม. พิจารณา

ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจ้งมติ กพม.

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

๑

๓

๕

เสนอ อ.กพม.ฯ 
พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็น  

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

๖

๗

๘

ด าเนินการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

เสนอ กพม. 
พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็น  

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ 
พิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ก.พ.ร. 
พิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ

ด าเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เสนอ ก.พ.ร. ทราบ

๑๒

๒
เสนอคณะท างานแบ่งส่วนราชการ

ภายในกรมพิจารณา

๔

รัฐมนตรีว่าการด าเนินการตาม มติ ค.ร.ม. 
และส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ให้ส านักงาน ก.พ.ร.
ส านักงาน ก.พ.ร. 

น าเร่ืองเสนอ ค.ร.ม.

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ ค.ร.ม.
ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

๙

๑๐

๑๑

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒



 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขัน้ตอนการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 
 

ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานที่ประสงค์จะแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เสนอค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง (ตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ) และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่อคณะท างานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมเพ่ือพิจารณา 

2. คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณาค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข หากเห็นชอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพ่ือพิจารณา 

3. คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ  พร้อมรายละเอียดประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการพิจารณา 

4. รัฐมนตรีว่าการลงนามในหนังสือเสนอค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พร้อมรายละเอียด
ประกอบค าชี้แจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

5. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบค าขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
รวมถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ 
ระบบการก ากับดูแลและประเมินผล เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(อ.กพม.) เพ่ือพิจารณา 

6. อ.กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพ่ือพิจารณา 

7. กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อ กพม. พิจารณาแล้วเสร็จ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ด าเนินการ ดังนี้ 
7.1 เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพื่อทราบ  
7.2 แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบ   
7.3 กรณี กพม. มีมติเห็นชอบการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ส านักงาน ก.พ.ร. 

ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
8. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
9. ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการขั้นตอนทางกฎหมาย

เพ่ือประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต่อไป 
10. รัฐมนตรีว่าการส่งมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๘ พร้อมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือพิจารณาการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
 
 



๒ 
 

11. ส านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และตรวจสอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเสนออนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  (อ.ก.พ.ร.ฯ) เพ่ือพิจารณา 
การปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เพ่ือพิจารณา 

12. ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือพิจารณา เมื่อ ก.พ.ร. 
มีมติเห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่งมติ  ก.พ.ร.และ 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอน  
ทางกฎหมายและด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 



 

 

 

เอกสารที่อ้างถงึ 



 

 

 

 

 

 

หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10  

ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2550 

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรขอจัดตั้ง 

และกำรประเมินผลหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 



 

 

 

 

ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๐ 

 
 

 

 

 

 

    สํานักงาน ก.พ.ร. 

    ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

 

           ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

เรียน    (เวียน กระทรวง ทบวง กรม) 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

สืบเนื่องจากการบังคับใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนผลใหสวนราชการตางๆ มีความประสงคที่จะแปลง

สภาพหนวยงานหรือภารกิจที่มีอยูของสวนราชการเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนจํานวนมาก แต

โดยที่ยังมิไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษไวอยางชัดเจน  

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้ง

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

เสนอตอ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ และ ก.พ.ร. ไดมีมติ

เห็นชอบกับแนวทางปฏิบัติดังกลาว  

ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอสงแนวทางปฏิบัติและคําชี้แจงประกอบคําขอ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ เพื่อใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

            (นายทศพร  ศิริสัมพันธ) 

       เลขาธิการ ก.พ.ร. 

กลุมพัฒนาระบบโครงสรางราชการ 

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๔๐    โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐ 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตัง้หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

๑. แนวคิดและหลักการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

(๑) หนวยบริการรูปแบบพิเศษมีสถานะเปนหนวยงานใหบริการภายในของระบบ

ราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ (arm’s length) แตไมมีสถานะเปนนิติบุคคลยังคงถือเปนสวน

หนึ่งของกระทรวงหรือกรม และอยูภายใตการบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีสุด

แลวแตกรณี มีเปาหมายใหบริการหนวยงานแมเปนอันดับแรก และหากมีกําลังการผลิตสวนเกิน

จะใหบริการหนวยงานอื่นและประชาชนได ในการสงมอบผลผลิตตองมีระบบการประกัน

คุณภาพ ทั้งนี้ การใหบริการแกประชาชนตองไมเปนการแขงขันกับเอกชน 

(๒)  มีลักษณะของการจัดโครงสรางการบริหารในแบบการกระจายอํานาจ แยก

สวนออกมาเปนหนวยงานเอกเทศ หรือเรียกกันวา ศูนยรับผิดชอบ (responsibility center) ที่

สามารถดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรและการสงมอบผลผลิตของตนเอง 

(๓) ยังคงเปนกิจการและเปนสวนหนึ่งของสวนราชการเจาสังกัด เนื่องจาก

หนวยบริการรูปแบบพิเศษไมมีสถานะเปนนิติบุคคล การดําเนินงานใดๆ ของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษจึงตองไดรับการมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ซึ่งเปนผลทําให หนวยบริการ

รูปแบบพิเศษตองมีภาระรับผิดชอบตอผลงาน (accountability for results) ตอหนวยงานตน

สังกัด และฝายผูมอบอํานาจยังสามารถเขาไปกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยบริการรุปแบบ

พิเศษอยู เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งอยางแทจริง 

(๔) หนวยบริการรูปแบบพิเศษสามารถกําหนดระเบียบวิธีการบริหารจัดการที่จะ

ทําใหการทํางานเกิดความคลองตัวโดยไมตองยึดกับระเบียบที่ใชอยูในสวนราชการ 

(๕) เปนทางเลือกใหมของการจัดโครงสรางองคการในภาคราชการที่จะชวยทํา

ใหขนาดของสวนราชการเดิมเล็กลง มีการถายโอนและโยกยายขาราชการและลูกจางบางสวน

ออกไป ลดภาระตนทุนคาใชจายรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน

ใหดีขึ้น 

(๖)  การจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษมีหลักการที่แตกตางจากองคการ

มหาชน ในแงของลักษณะของภารกิจหรือหนวยงานที่ยังไมสมควรแยกออกเปนนิติบุคคลอยาง

เปนอิสระอยางเด็ดขาดจากหนวยงานตนสังกัด เพราะการดําเนินงานตองอาศัยภายใตหรือมี

ขนาดคอนขางเล็กและขอบเขตที่จํากัดกวา หรือไมมีคุณลักษณะของประเด็นในเชิงนโยบาย

สาธารณะอยางเดนชัดที่จําเปนตองมีระดับของความเปนอิสระอยางคอนขางสูง 

 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑
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๒.  แนวทางการพิจารณาเพื่อจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) หนวยงานที่จะแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง 

หนวยงานภายในระดับต่ํากวากรมของสวนราชการ และหมายความรวมถึงภารกิจของหนวยงาน

หรือสวนราชการ 

(๒)  มีลักษณะงานเปนงานใหบริการที่มีขีดความสามารถที่นอกจากจะปฏิบัติ

หนาที่ใหแกสวนราชการตนสังกัดแลว ยังสามารถใชวัสดุหรืออุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นใดของ

หนวยงานนั้นใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือประชาชนไดดวย 

 (๓) การแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะเปนประโยชนแกการ

ใหบริการสาธารณะไดอยางกวางขวาง จะกอใหเกิดความคลองตัว คุมคา และสามารถลด

คาใชจายภาครัฐลงได 

 (๔) มีการปรับโครงสรางของสวนราชการใหสอดคลองกับการแปลงสภาพ

หนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

 (๕) การดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการภาครัฐเปนสําคัญ และเมื่อมีกําลังการผลิตหรือขีดความสามารถ

เหลืออยู จึงจะใหบริการแกประชาชนได และผูมีอํานาจควบคุมมีหนาที่ในการวางหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขในการใหบริการแกประชาชนเพื่อมิใหเปนการแขงขันกับภาคเอกชน 

 (๖) สวนราชการเจาสังกัดตองกําหนดเปาหมายปริมาณงานบริการที่สวน

ราชการเจาสังกัดประสงคจะไดรับบริการจากหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และแจงใหหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษทราบลวงหนาเปนประจําทุกปงบประมาณ 

 (๗) สวนราชการเจาสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษไมได เวนแตเปนงบประมาณสําหรับคาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวย

บริการรูปแบบพิเศษ หรือคาใชจายในการลงทุนระยะเริ่มแรก 

๓.  ภารกิจหรือหนวยงานที่อาจกําหนดเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ   

จะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

(๑) มีลักษณะงานที่เปนการใหบริการ 

(๒) สามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดขึ้น 

(๓) มีความสัมพันธเชื่อมโยงและสรางภาระรับผิดชอบตอหนวยงานเจา

สังกัดได 

(๔) สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางชัดเจนเปนรปูธรรม 

(๕) มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอตอการแยกสวนออกมาจากหนวยงานเจา

สังกัด 
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(๖) ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง 

ตัวอยาง ภารกิจของรัฐท่ีสามารถแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 งานศูนยขอมูล/ศูนยสารสนเทศ 

 งานฝกอบรม/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 งานออกแบบและกอสราง/ควบคุมการกอสราง 

 งานหองปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร/งานทดสอบคุณภาพ

มาตรฐานหองปฏิบัติการ 

 งานตรวจวิเคราะหสินคา 

 งานบริหารกองทุน 

 งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ/หรือสังคมศาสตร 

 งานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ 

 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา/งานติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 งานใหบริการในโรงพยาบาล 

 งานใหบริการคําปรึกษาแนะนํา 

 งานใหบริการเฉพาะดาน เชน โรงกษาปณ โรงพิมพของสวนราชการ 

 งานปฏิบัติการใหบริการอื่นๆ 

๔.  ขั้นตอนการขอจัดตั้ง  มี ๖ ขั้นตอน คือ 

(๑) หนวยงานเจาสังกัดวิเคราะหความเหมาะสมของหนวยงานที่ประสงคจะ

จัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ

ของกระทรวงเพื่อพิจารณา (กรณีสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชา

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงให

นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของสวนราชการ)  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงพิจารณา

ขอเสนอ หากเห็นชอบใหปลัดกระทรวงสงคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษมายังสํานักงาน 

ก.พ.ร. พรอมรายละเอียดแบบรายการคําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้ง 

(๓) สํานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะหความเหมาะสมในการในดานภารกิจ ศักยภาพ

ของหนวยงานดานตางๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ และระบบการกํากับดูแลจากหนวยงาน

เจาสังกัด เพื่อเสนอ ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบ 

(๔) ก.พ.ร. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  



 ๔

(๕) สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงทราบ 

(๖) ประกาศแปลงสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิ เศษ  และแกไข

กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานเจาสังกัด (ถามี) ในราชกิจจานุเบกษา 

แสดงขั้นตอนตามแผนภูมิแนบทาย 

๕.  แบบรายการคําช้ีแจงประกอบคําขอจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ใหจัดทํารายละเอียดโดยมีหัวขอ ดังนี้ 

๑) เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง  

ตองระบุเหตุผลความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ให

ชัดเจน ไดแก  

(๑) เหตุใดจึงจําเปนตองจัดตั้งเปนหนวยงานในรูปแบบหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ  

(๒)  เหตุผลของการที่องคกรรูปแบบสวนราชการไมสามารถดําเนินภารกิจนั้นๆ ได 

รวมทั้ง เหตุผลของการที่ไมจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตลอดจนเหตุผล

ของไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ 

(๓)  เหตุผลที่แสดงวาการจัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใหสามารถ

ใหบริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่นและประชาชนไดดวย 

๒)  เปนการแปลงสภาพหนวยงานเดิม 

   ตองระบุใหชัดเจนวาเปนการแปลงสภาพหนวยงานที่มีอยูเดิม  

(๑) เปนหนวยงานหนวยงานตามนิยามขอ ๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) มีคําสั่งมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

(๓) มีการแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานเจาสังกัด 

๓) ภารกิจท่ีจะดําเนินการ บทบาท ขีดความสามารถของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ตองระบุใหชัดเจนวา 

(๑) หนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งอยางไร 

กรอบภารกิจอะไรบางที่จะดําเนินการ บทบาทของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษนั้นคืออะไร  มีอํานาจหนาที่อยางไร  

(๒) ตองแสดงความสัมพันธและภาระรับผิดชอบตอสวนราชการเจาสังกัด  

(๓)   ตองแสดงวาหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีขีดความสามารถที่

นอกจากจะปฏิ บัติหน าที่ ใหแกส วนราชการ เจ าสั งกัดไดอย างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการแลว ยัง

สามารถใชวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากรอื่นใดของหนวยงานั้นใหบริการแก

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น หรือประชาชนไดดวย 

๔)  ประโยชนของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ตองระบุใหชัดเจนวา เมื่อมีการแปลงสภาพหนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษแลว จะกอใหเกิดความคลองตัว คุมคา และลดคาใชจายภาครัฐยิ่งขึ้น 

๕) รางแผนการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  

หมายถึงรางแผนกลยุทธ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ของ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมายปริมาณงานบริการที่สวนราชการ   

เจาสังกัดประสงคจะไดรับบริการจากหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ผลลัพธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

จําแนกเปนรายป ในระยะเวลาปที่ ๑-๓ ของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อแสดงแผนที่

เดินทาง (road map) ของการดําเนินภารกิจของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ซึ่งจะถูกกําหนดเปนขอตกลงในการซื้อบริการระหวางสวนราชการเจาสังกัดกับ

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด ๑ ปของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ

จะตองจัดทํารายงานตามแบบแสดงรายงานประจําป เสนอตอสวนราชการเจาสังกัด และ ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ก.พ.ร. และสวนราชการเจาสังกัดมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ และรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษแหงนั้น  

๖) รางแผนการเงิน (Financial Proposal)  

(๑)  ตองระบุถึงแผนรายรับวาที่มาของทุน และรายไดที่จะใชสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ในระยะ ๔ ปแรก โดยใหระบุรายละเอียดของประมาณการ

รายได ประมาณการงบประมาณสําหรับคาตอบแทนหรือคาบริการของสวนราชการเจาสังกัดในการใช

บริการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งรายไดอื่นๆ ของหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะมาจากทาง

ใดไดบาง  

(๒)  ตองระบุวิธีการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการ 

(๓)  ตองระบุถึงแผนรายจายในรายละเอียดวาจะใชเงินปละเทาไหร โดยเฉพาะ

ในระยะ ๔ ปแรก จะใชจายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแตละกิจกรรมไดแกอะไรบาง รวมทั้ง

รายละเอียดของงบประมาณคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก (ถามี) 

 (๔)  การออกแบบระบบการคํานวณตนทุนคาใชจายและการวางระบบการ

รายงานเพื่อการควบคุมทางการเงิน 
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๗) แผนการถายโอน (Transition Plan)  

    ใหระบุโครงสรางองคกร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ตองการในชั้นตน และใหระบุ

วาจะมีการถายโอนบุคลากรจากสวนราชการใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแลวจะมีการยุบเลิกหรือรวม

หนวยงานใดเขากับหนวยบริการรูปแบบพิเศษ จะมีการถายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหนาที่ 

ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากสวนราชการหรือหนวยงานใดบาง 

รวมทั้ง แผนการดําเนินการกับอัตรากําลังสวนเกิน (ถามี) 

๘) ระบบการกํากับดูแลจากหนวยงานเจาสังกัด โครงสรางการบริหารและการดําเนินกิจการ  

(๑)  ตองระบุระบบการกํากับดูแลจากหนวยงานเจาสังกัด  

(๒)  โครงสรางการบริหาร โครงสรางคณะกรรมการ (ถามี) ซึ่งตองสอดคลองกับ

ขอกําหนดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 

๒๕๔๘  

(๓)  ระบุแนวทางการบริหารทรัพยากรของหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 

ไดแก 

- ระบบบริหารทั่วไป 

- ระบบการคลัง 

- ระบบบริหารงานบุคคล 

 (๔)  ระบุแนวทางการสรรหาผูอํานวยการ 

๙) รายละเอียดอื่นๆ  

ไดแก ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตั้งเปน

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัด

ประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เปนทางการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชน

ในการพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน ความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ขอมูล

เชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนตน 

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

สืบเนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชนับแตวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ตามขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา “ใหสวนราชการเจาสังกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตอ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด และให ก.พ.ร. ศึกษาและวิเคราะหรายงานดังกลาว

เพื่อนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาโครงสรางและระบบการปฏิบัติงานของทางราชการ” และขอ 

๑๘ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา “เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ให ก.พ.ร. รวมมือกับสวนราชการเจาสังกัดในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ” 

ขั้นตอนการดําเนินการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 ก.พ.ร. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนี้ 

๑. ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทํารายงานประจําปตามแบบแสดงรายงาน

ประจําปหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่ ก.พ.ร. กําหนดเสนอตอสวนราชการเจาสังกัด และให             

สวนราชการเจาสังกัดจัดทําความเห็นประกอบรายงาน แลวรายงานตอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับจากนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดบังคับสําหรับสวนราชการที่มีการ

จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๒. เมื่อหนวยบริการรูปแบบพิเศษดําเนินการครบ ๔ ป ใหหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษจัดทํารายงานตามกรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่ ก.พ.ร. กําหนดเสนอตอ         

สวนราชการเจาสังกัด และใหสวนราชการเจาสังกัดจัดทําความเห็นประกอบรายงาน แลวรายงาน

ตอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากนับแตวันสิ้นปบัญชีในปนั้น 

แบบรายงานประจําปและกรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ก.พ.ร. เห็นควรกําหนดแบบรายงานประจําป หนวยบริการรูปแบบพิเศษและ 

กรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษใชเปนแนวทางใน

การเขียนรายงานประจําป และราย ๔ ป เสนอตอหนวยงานเจาสังกัด และ ก.พ.ร. ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 



 ๒

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายงานประจําป 

 

สิ้นสุดวันท่ี ………………… 

 

 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ ………………………………………………………. 
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สารบัญ 

หนา 

 

 

สวนท่ี ๑   ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

สวนท่ี ๒   หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๑. ลักษณะการประกอบการ 

๒. การวิจัยและพัฒนา 

๓. โครงการในอนาคต 

๔. การจัดการ 

๕. การควบคุมภายใน 

๖. ฐานะการเงิน 

๗. ผลการดําเนินงาน 

 

สวนท่ี ๓   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของหนวยงาน 



 ๔

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

สรุปสาระสําคัญของขอมูลในสวนที่ ๒ หนวยบริการรูปแบบพิเศษโดยยอ เพื่อใหเขาใจ 

ภาพรวมของการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  
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สวนท่ี ๒ 

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

ชื่อหนวยงาน        

ที่ตั้ง          

โทรศัพท      โทรสาร     

 

๑. ลักษณะการประกอบการ 

(๑) อธิบายประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักของ

หนวยงาน   

(๒) ระบุสัดสวนรายไดของหนวยงานจากแตละบริการ ตามงบกําไรขาดทุน

รวมของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี้ (พรอมทั้งอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวของ) 

โครงสรางรายได 

ประเภทสินคา/บริการ % รายได ป ๒๕..

รายได 

 

% 

ป ๒๕..

รายได

 

% 

ป ๒๕.. 

รายได 

 

% 

สินคา/บริการประเภทที่ ๑        

สินคา/บริการประเภทที่ ๒ 

สินคา/บริการประเภทที่ ๓ 

       

รวม   ๑๐๐  ๑๐๐  ๑๐๐ 

 

(๓) เปาหมายการดําเนินงาน (goal) : อธิบายเปาหมายการดําเนินงานของ

หนวยงานที่มุงหวังไวในระยะเวลา ๓-๕ ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลขหรือไมก็ได) 

(๔) ความเชื่อมโยงเปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของหนวยงานเจา

สังกัด : อธิบายถึงการที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษไดจัดทําแผนกลยุทธที่ถายทอดภารกิจ จาก

แผนกลยุทธของหนวยงานเจาสังกัด มายังผลลัพธ ผลผลิต และกิจกรรมของหนวยงาน เชน 

strategic map  

(๕) ขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับหนวยงานเจาสังกัด : 

อธิบายถึงสาระสําคัญของขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับหนวยงานเจาสังกัด ทั้งนี้ 

ตองระบถุึงเปาหมายที่หนวยงานเจาสังกัดตองการใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษดําเนินการในแตละป 
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 ๒.   การวิจัยและพัฒนา 

 อธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ  เชน การพัฒนาสินคา/

บริการใหมหรือปรับปรุงสินคา/บริการเดิม พรอมทั้งแสดงรายจายในรอบปที่ผานมาสําหรับการทํา

วิจัยและพัฒนาดังกลาว กรณีที่ไมมี ขอใหระบุวาไมมี พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดวย 

 ๓. โครงการในอนาคต (future plan) 

 ในกรณีที่หนวยบริการรูปแบบพิเศษมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะ

โครงการ ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งปจจัยที่อาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไป

ตามแผนได   

 ๔. การจัดการ 

  (๑) โครงสรางการจัดการ : 

    (๑ .๑)  อธิบายโครงสรางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวา

ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดกี่ชุด เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด 

  (๑.๒)  ระบุรายชื่อกรรมการ นอกจากนี้ ขอใหระบุหลักเกณฑในการ

คัดเลือกกรรมการไดแก คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ดวย 

     (๑.๓)  จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่

กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการ ในปที่ผานมา 

     (๑.๔)  ระบุชื่อและตําแหนงของผูบริหาร  

      ทั้งนี้ ขอใหแนบขอมูลของคณะกรรมการอํานวยการ  และผูบริหาร 

เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ 

(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ตามเอกสารแนบ 

(๒) การสรรหาผูบริหาร : ระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหาร  

 (๓) คาตอบแทนผูบริหาร : อธิบายในประเด็นดังนี้ 

 (ก) แสดงคาตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการในปที่

ผานมา ในรูปเบี้ยประชุม  

 (ข) แสดงคาตอบแทนรวมของผูบริหารในปที่ผานมา และอธิบาย

ลักษณะคาตอบแทนทั้งคาตอบแทนประจําและคาตอบแทนที่เปนตัวเงินอื่นๆ ดวย เชน รถประจํา

ตําแหนง สิทธิการรักษาพยาบาล เงินรางวัล ฯลฯ (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา 

ผูบริหารสูงสุด รองผูบริหารสูงสุด และสี่รายแรกตอจากผูบริหารสูงสุด)  

(๔) การกํากับดูแลกิจการ : อธิบายวาที่ผานมาหนวยบริการรูปแบบพิเศษมี

การประยุกตใชแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม เพียงใด  



 ๗

(๕) บุคลากร : แสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 

สายงานหลัก นอกจากนี้ ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น 

(เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบาย

ในการพัฒนาพนักงาน 

 ๕. การควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการเกี่ยวกับความเพียงพอและความ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน และที่ผานมาหนวยงานมีขอบกพรอง

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบาง  ถามี หนวยงานไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จ

ส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ตางไปจาก

ความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการ หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ประการใด ใหระบุไวในที่นี้  

 ๖. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  (๑) งบการเงิน 

   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ ๓ ปที่ผานมา (หรือ

เทาที่มีการดําเนินงานจริง) โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 

    (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

   (ข) ตารางสรุปงบการเงิน โดยแสดงรายการและตัวเลขที่ปรากฏใน

ตารางดังกลาวตองตรงกับที่ปรากฏในงบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  

   (ค) แสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานในกิจกรรมหลักของหนวยงาน 

  (๒) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

    อธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปจจัยที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ หากมีแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลตอฐานะ

การเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคตใหอธิบายดวย  

   (๓) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

   แสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

  (๔) คาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

   แสดงวิธีการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการในการใชบริการของหนวย

บริการรูปแบบพิเศษ  



 ๘

สวนท่ี ๓ 

การรับรองความถูกตองของรายงาน 

การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการหนวยบริการรูปแบบพิเศษทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนง

บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีใหลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราหนวยงาน (ถามี) ในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายงาน

ประจําปแทนดวย โดยใหใชขอความและรปูแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะคณะกรรมการอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดใน 

สายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น

สําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(๑) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจําป  

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

กระแสเงินสดของหนวยงานแลว  

(๒) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหหนวยงานมีระบบการเปดเผยขอมูล

ที่ดีเพื่อใหแนใจวาหนวยงานไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของหนวยงานอยาง 

ถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(๓) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน ณ วันที่        ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของหนวยงานแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของหนวยงาน 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให                   

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ     

                          กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

                      ชื่อ             ตําแหนง               ลายมือชื่อ 

๑.                                                                              

๒.                                                                  

๓.                                                                                 

๔.                                                                        

๕.                                                                        



 ๙

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                     

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายงานประจําปตอสํานักงาน ก.พ.ร. มีเหตุ

จําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายงานประจําปได เมื่อเหตุ

ดังกลาวหมดสิ้นแลว หนวยบริการรูปแบบพิเศษตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุ

ที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไม

สามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต หนวย

บริการรูปแบบพิเศษไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายงานประจําป 



 ๑๐

             เอกสารแนบ  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

๑.  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

 

ประสบการณทํางานในระยะ ๕ ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการ

ศึกษา  

(๑) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ 

สวนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒)

 

 

 

 

     

 

หมายเหตุ (๑) ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและ

สถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (เชน การ

อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

  (๒)  ใหระบุประสบการณเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ  

 

 

 



 ๑๑

 

 

กรอบการประเมินหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 

กําหนดการประเมินใน ๓ ดาน คือ  

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองคการโดยรวม 

๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๓. การจัดทํารายงานและการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองคการโดยรวม 

๑.๑ การประเมินที่อิงวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยศึกษาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

๑.๒ การประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายในหนวยงาน ที่เอื้อหรือขัดขวางการทํา

ใหหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษบรรลุตามวัตถุประสงค (เนนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะการเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และเงื่อนไขของกฎหมาย) 

๑.๒.๑  โครงสรางการบริหาร 

• คณะกรรมการ :  

o องคประกอบ 

o อํานาจหนาที่ 

o บทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร 

o การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ   

• ผูบริหาร : 

o การสรรหา 

o การกําหนดคาตอบแทน 

o วิธีการประเมิน และผลการประเมิน 

o บทบาทในการกําหนดกลยุทธและแผนงานโครงการของ

หนวยงาน 

• การจัดโครงสรางองคกร 

๑.๒.๒  ระบบบริหารงานบุคคล 

• ความคลองตัวของระบบการบริหารงานบุคคลในการสรรหา 

รักษาบุคคลเขามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน รวมทั้งการรับโอนบุคคลจากหนวยงานเจาสังกัด 

• จํานวนความเหมาะสมของบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน 

• Profile และขีดสมรรถนะของบุคลากรในการดําเนินงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

๑.๒.๓  ระบบงบประมาณ : 

• แหลงที่มาของรายได 

• สัดสวนรายจาย : งบลงทุน/ งบดําเนินงาน/ งบบุคลากร 

• ปญหาอุปสรรคของหนวยงานเจาสังกัดในการซื้อบริการจาก

หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๑.๒.๔  กฎระเบียบ 

• ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คลองตัวกวาระเบียบราชการ 

• หลักเกณฑการคิดคาตอบแทนหรือคาบริการ 

๑.๒.๕  ระบบการควบคุมตรวจสอบ 



 ๑๓

• การตรวจสอบภายใน 

• การตรวจสอบจากหนวยงานเจาสังกัด 

• การตรวจสอบจากภายนอก 

๒. การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๒.๑   ทิศทางและกลยุทธของหนวยงาน 

  ๒.๑.๑  วิสัยทัศน 

  ๒.๑.๒  พันธกิจ 

  ๒.๑.๓  วัตถุประสงคหลักของหนวยงาน 

 ๒.๑.๔  ความเชื่อมโยงเปาหมายของหนวยงานกับเปาหมายของ 

   หนวยงานเจาสังกัด 

๒.๑.๕  เอกสารขอตกลงการดําเนินงานระหวางหนวยงานกับ 

 หนวยงานเจาสังกัด 

๒.๒     ผลผลิตของหนวยงาน  

 ๒.๒.๑  ผลผลิตของหนวยงาน 

 ๒.๒.๒  กิจกรรมหลักของหนวยงาน 

 ๒.๒.๓  การเชื่อมโยงกิจกรรม – ทรัพยากร - ผลผลิต 

 ๒.๒.๓  ผลผลิตของหนวยงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน 

๒.๒.๔  การคํานวณตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต (unit-cost) 

         ในกิจกรรมหลัก - ถามี 

๒.๒.๕  การเปรียบเทียบประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-Effectiveness) – ถามี 

 ๒.๒.๖  ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• วิธีการในการวัดความพึงพอใจ 

• การนําผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

๒.๒.๗  ระบบการประกันคุณภาพการใหบริการ / การดําเนินงาน 

   

๓. การจัดทํารายงานและการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

๓.๑ การจัดทํารายงานที่เสนอตอสาธารณะ  

๓.๒ การจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลและอํานวยความสะดวก

ใหบุคคลภายนอกสามารถติดตอกับหนวยงาน 

 
 



 

 

 

 

 

 

หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว15  

ลงวันที่ 11 กันยำยน 2549 

เรื่อง ขั้นตอนกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน 



 

 

 

 

 

ที่ นร 1200/ว 15 

 
 

 

 

 

 

 

    สํานักงาน ก.พ.ร. 

ถนนพิษณโุลก  กทม. 10300 

 

          11  กันยายน  2549 

 
 

เร่ือง   ข้ันตอนการจัดตั้งองคการมหาชน 

 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม ผูอํานวยการองคการมหาชน) 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0504/8221 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 

  2. ข้ันตอนการจัดตั้งองคการมหาชน  

3. แบบคําช้ีแจงประกอบคาํขอจัดตั้งองคการมหาชน 

   

ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื ่อวันที ่ 18 กรกฎาคม 2549 ลงมติเห็นชอบ

ข้ันตอนการจัดตั้งองคการมหาชน ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คร้ังที่ 4/2549 

วันที่ 8 มิถุนายน 2549 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ความละเอียดแจงแลวนั้น  

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอเรียนแจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องการขอจัดตั้งองคการ

มหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยใหกระทรวงที่ประสงคจัดตั้งองคองคการมหาชนจัดทําคํา

ชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งองคการมหาชน ตามแบบที่สงมาดวยพรอมหนังสือนี้ สงไปยังสํานักงาน 

ก.พ.ร. เพ่ือนําเสนอ ก.พ.ร. พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                    
            (นายทศพร  ศิริสัมพนัธ) 
       เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 

 

กลุมพัฒนาระบบโครงสรางราชการ 

โทร. 0 2356 9940   

โทรสาร 0 2356 9910 





ตรวจพิจารณา
ราง พรฎ. จัดตั้ง  

1
2

สงคําขอ
พรอมคําชี้แจง

3

รัฐมนตรีวาการ
เสนอขอจัดตั้งตอ
คณะรฐัมนตรี
พรอมคําชี้แจง
และมติ ก.พ.ร.

4

5

6

7

8

9

ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา

ตอบมติ ก.พ.ร.

ถามความเห็น

กระทรวง สํานักงาน ก.พ.ร.

นําเสนอ

ก.พ.ร.

หนวยงานกลางและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณา

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
(กรณีความเห็นแตกตาง)

คณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ

สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

พิจารณา

10

สงราง พรฎ.
พรอมมติ ครม.

นําเสนอ

ขัน้ตอนในการขอจัดตั้งองคการมหาชน
สิ่งที่สงมาดวย 2



สิ่งที่สงมาดวย 3 

แบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองคการมหาชน 

  องคการมหาชนในที่นี้ครอบคลุมองคการมหาชน 2 รูปแบบ คือ 

1) องคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

2) หนวยงานในกํากับของกระทรวงที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซี่งมี

ภารกิจในการใหบริการสาธารณะเชนเดียวกับองคการมหาชน ตาม

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

 ในการขอจัดตั้งองคการมหาชน ใหกระทรวงที่ประสงคจะขอจัดตั้งองคการมหาชน 

จัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณา ตามแบบคําช้ีแจงประกอบการขอจัดตั้งองคการมหาชน โดยมี

สาระที่ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

1. เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง  
ตองระบุเหตุผลความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนใหชัดเจน ไดแก  

1) เมื่อจัดตั้งข้ึนแลวจะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร

ของชาติในดานใด  

2) เหตุใดจึงจําเปนตองจัดตั้งเปนหนวยงานในรูปแบบองคการมหาชน 

3) เหตุผลของการท่ีองคกรรูปแบบสวนราชการไมสามารถดําเนินภารกิจนั้นๆ ได 

รวมทั้ง เหตุผลของการที่ไมจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริการรูปแบบ

พิเศษ ตลอดจนเหตุผลของไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ 

4) เหตุผลที่แสดงวาการจัดตั้งเปนองคการมหาชนจะกอใหเกิดประโยชนตอการ

บริหารราชการ สามารถแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินงานที่เปนอยูใน

ปจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ที่เก่ียวของ

ไดอยางไร และประชาชนจะไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นอยางไร  

2. ภารกิจที่จะดําเนินการ บทบาทขององคการมหาชน 

ตองระบุใหชัดเจนวา 

1) องคการมหาชนที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบางท่ีจะดําเนินการ บทบาทของ

องคการมหาชนนั้นคืออะไร  มีอํานาจหนาที่อยางไร มีความแตกตางจากการ

ดําเนินกิจการของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของ

กันอยางไร  

2) ตองจําแนกภารกิจใหชัดเจนวา ภารกิจใดเปนภารกิจขององคการมหาชน 

ภารกิจใดเปนภารกิจของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ  

3) และมีระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอยางไร  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.

2542 ตองเปนภารกิจที่สอดคลองกับมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542  
สําหรับองคการมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะตองแสดงเหตุผลความ

จําเปนของการที่ตองใชอํานาจรัฐในการกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการดําเนินการเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน 

3.  รางแผนการดําเนินงานขององคการมหาชน  

หมายถึงรางแผนกลยุทธ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ของ

องคการมหาชน ประกอบดวย ยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

จําแนกเปนรายป ในระยะเวลาปที่ 1-3 ของการจัดตั้งองคการมหาชน เพ่ือแสดงแผนที่เดินทาง (road 

map) ของการดําเนินภารกิจขององคการมหาชน 

ซึ่งจะถูกกําหนดเปนขอตกลงระหวางคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณตามพระราช

กฤษฎีกา และองคการมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 3 ปของการจัดตั้ง ก.พ.ร.มีหนาที่ในการประเมิน

และรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองคการมหาชน

แหงนั้น  
ทั้งนี้ จะตองคาดการณถึงกําหนดการยุบเลิกขององคการมหาชน โดยตองนําเสนอวา 

องคการมหาชนที่จะจัดตั้งจะดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดในระยะเวลากี่ป 

4.  รางแผนการเงิน (Financial Proposal)  

1) ตองระบุถึงแผนรายรับวาที่มาของทุน และรายไดที่จะใชสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคการมหาชน ในระยะ 4 ปแรก โดยใหระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม

หรือเงินอุดหนุนรายป เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น สําหรับคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ

จะตองระบุรายละเอียดดวยวา จะเรียกเก็บเปนเงินเทาใด รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ ขององคการมหาชนจะมาจาก

ทางใดไดบาง 

2) และตองระบุถึงแผนรายจายในรายละเอียดวาจะใชเงินปละเทาไหร โดยเฉพาะใน

ระยะ 4 ปแรก จะใชจายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแตละกิจกรรมไดแกอะไรบาง  

5.  แผนการจัดตั้งหรือแผนการถายโอน (Transition Plan)  

    ใหระบุแผนการจัดตั้งหนวยงาน ไดแก โครงสรางองคกร กําหนดกรอบอัตรากําลังที่

ตองการในชั้นตน  

   ในกรณีที่เปล่ียนสภาพมาจากหนวยงานของรัฐเดิม ใหระบุวาจะมีการถายโอนบุคลากร

จากสวนราชการหรือหนวยงานใด เม่ือจัดตั้งข้ึนแลวจะมีการยุบเลิกหรือรวมหนวยงานใดเขากับองคการ

มหาชน จะมีการถายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 

บุคลากร จากสวนราชการหรือหนวยงานใดบาง  
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6. โครงสรางการบริหารและการดําเนินกิจการ  
1) ตองระบุโครงสรางองคกรบริหาร ประกอบดวย คณะกรรมการและผูอํานวยการ โดย

ตองระบุองคประกอบของคณะกรรมการใหชัดเจน สําหรับผูอํานวยการอาจจะเรียกชื่อตําแหนงเปนอยาง

อ่ืนก็ได แตตองระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง 

 สําหรับกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ตอง

สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรา 19 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542  
2) รวมทั้ง ระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรของ

องคการมหาชนที่จะจัดตั้งข้ึนใหม  

7. ระบบการกํากับและประเมินผล  

   ตองระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององคการมหาชน และกรอบ

ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององคการมหาชน 

8. รางพระราชกฤษฎีกาหรือรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ใหหนวยงานที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนจัดทํารางกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน ซึ่งอาจ

เปนพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 

สําหรับกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ตองจัดทํา

รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน โดยจะตองมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 
9. รายละเอียดอ่ืนๆ  

ไดแก ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตั้งเปน

องคการมหาชน โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือ

เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นที่เปนทางการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชนใน

การพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน นโยบายและแผนยุทธศาสตร

แหงชาติที่เก่ียวของกับองคการมหาชน ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงาน

สําคัญๆ การทําบันทึกขอตกลงในโครงการ หรือแผนงานความรวมมือระหวางองคการมหาชนกับ

หนวยงานอื่น ขอมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน เปนตน 

 
 
 
 



1. เหตุผลความจําเปนในการขอจดัตั้งองคการมหาชน 
1.1 เหตุผลความจําเปนในการจัดตั้งเปนองคการมหาชน

1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.2 เหตุผลของการทีไ่มสามารถดาํเนินภารกจิในรูปแบบสวนราชการ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.3 เหตุผลของการทีไ่มจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ 
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.4 เหตุผลของการทีไ่มจัดตั้งเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.5 เหตุผลของการไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.6 ประโยชนตอการบรหิารราชการ 
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1.7 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรบัเพิ่มขึ้นจากการจัดตัง้องคการมหาชน
1. .............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Template 1: Template 1: เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้งองคการมหาชนเหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้งองคการมหาชน



2.1 ภารกิจขององคการมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
……………………………………………………………………………………

2.2 บทบาทขององคการมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
.....................................................................................................

2.3 อํานาจหนาที่ขององคการมหาชน 
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
......................................................................................................

2.4 ความแตกตางกับภารกิจของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ

2.5 ระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพนัธระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

Template 2: Template 2: ภารกิจภารกิจ  บทบาทขององคการมหาชนบทบาทขององคการมหาชน

ตารางแจกแจงบทบาท หนาที่

หนวยงาน บทบาท หนาทีด่าน
...

บทบาท หนาทีด่าน
...

บทบาท หนาทีด่าน
...

องคการมหาชน

หนวยงาน 1

หนวยงาน 2

รปูภาพแสดงความสัมพันธ
และ/หรือคําอธิบาย



Template  3: Template  3: รางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคการมหาชนรางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคการมหาชน 3  3 ปป  
((ปปที่ที่  11 --33))

แผนธุรกิจ(แผนปฏิบัติงาน)ประจําป ปที่ 1-3

ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร

2.2

3. 3.1

1. 1.1

1.2

2. 2.1

3.2
3.13.

2.3

ป3ป2ป1

3.2

2.2

2.12.

1.3

1.2

1.11.

กลยุทธเปาหมาย
(ผลผลิต)

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
(ผลลัพธ)

วสิัยทัศนวสิัยทัศนขององคการมหาชนขององคการมหาชน

ประเดน็ประเดน็ยุทธยุทธศาสตรศาสตรของรัฐบาลของรัฐบาล

ประเดน็ประเดน็ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรขององคการมหาชนองคการมหาชน



ป

กิจกรรม
2548 2549 2550 2551 2552

การจัดทํารายงาน
แหงชาติ ฉบับที่ 2

ประเมิน วิเคราะหขอมูล 
ระดมความคดิเห็นและยกราง

ขอเสนอ
โครงการ MC2

การขอรบัการ
สนับสนุนจาก 

GEF เพื่อจัดทํา 
NC2

จัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2

วิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์การคิดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
ในบัญชีการปลอยกาซเรือน

กระจกสาขาตาง ๆ

การสรางความสามารถในการ
ปรบัตัว (Adaptation) แกไขปญหาและสรางความสามารถในการปรบัตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องการอนุรักษดินและ

น้ํา การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรแบบผสมผสาน การปองกันสุขภาพอนามัย การจัดการโครงสราง
พื้นฐานอุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

การลด GHG (Mitigation)
ลด GHG จากแหลงกําเนิดและเพิ่มแหลงดูดซบัคารบอนโดยไมสงผลกระทบทางลบตอการพัฒนา ในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม 
คมนาคมขนสง ปาไม โดยการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การปรบั
เปลี่ยนไปใชเทคโนโลยี และพลังงานสะอาด การจัดการของเสีย การสงเสริมและพัฒนาระบบขนสงมวลชน การอนุรักษและขยายพื้นที่

ปาไม
การวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดทําฐานขอมลูการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําภาพจําลอง
สภาพภูมิอากาศ

ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาว

ศึกษาวิจัยเรื่องความ
ลอแหลมและการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอาภาศ

ศึกษาผลกระทบ
และการปรับตัวของระบบนิเวศ
ตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การกําหนดทาทีและการเจรจา

การเตรียมความพรอมและกําหนดทาทีของประเทศไทยในการเขารวมประชุมที่เกี่ยวของกับ UNFCCC และ Kyoto Protocol

กําหนดทาทีของประเทศไทยในการ
เจรจาในชวงเวลาพันธกรณีที่ 2

การบริหารจัดการ การสรางความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสรางขีดความสามารถขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรม
ตาม

พันธกรณี

กิจกรรมใน
ประเทศ
เพื่อ

สนับสนุน
และ

ใหความ
รวมมือ 
UNCCC

Road   Map การดําเนนิงานดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตวัอยาง Road Map



Template 4:  Template 4:  รางแผนการเงินขององคการมหาชนรางแผนการเงินขององคการมหาชน 4 4  ปป  

ประมาณการรายรับและรายจายขององคการรายละเอียด

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

สวนตางที่รัฐตอง
อุดหนุน

หมายเหตุ
เชน แหลงที่มาของเงิน

ปที่ 1 คาตอบแทนบุคลากร

คาเชาสํานักงาน/คาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง

คาใชจายในการบรหิารสาํนักงาน

รายจายอื่นๆ

รายไดจาก
---
---

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4



องคการมหาชน

ฝาย... ฝาย... ฝาย... ฝาย...

Template 5:  Template 5:  กรอบโครงสรางขององคการมหาชนกรอบโครงสรางขององคการมหาชน  

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หนาที่
.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........



รัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูจัดการฝายผูจัดการฝาย ผูจัดการฝาย

ตัตัวอยางวอยาง Template  Template 6:  6:  โครงสรางการบริหารขององคการมหาชนโครงสรางการบริหารขององคการมหาชน

คณะอนุกรรมการ



ตัตัวอยางวอยาง  Template 6:Template 6:  วิธีการทํางานขององคการมหาชนวิธีการทํางานขององคการมหาชน    



Template 7:  Template 7:  บทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชนบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชน

7. ระบบการกํากับและประเมนิผล

องคการมหาชนมีแนวทางการกํากับและประเมินผลดงันี้

7.1 การกํากับดูแลดานนโยบาย 

..…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..

7.2 การกํากับดูแลดานระเบียบวิธีปฏิบัตงิาน 

………………………………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..                   

7.3 การกํากับดูแลดานผลการดําเนินงาน

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….



ตัตัวอยางวอยาง  TemplateTemplate 8:8:  รางพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งรางพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง  
กรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญตัิองคการมหาชนกรณีองคการมหาชนตามพระราชบัญญตัิองคการมหาชน  พพ..ศศ.. 25422542

1. ชื่อขององคการมหาชน

2. ที่ตั้งของสํานักงานใหญ

3. วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการกิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคขององคการมหาชน

4. องคประกอบของคณะกรรมการ คณุสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง                

การพนจากตําแหนงของของกรรมการ รวมทัง้อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

5. คุณสมบตัิและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่            

ของผูอํานวยการ

6. คุณสมบตัิและลักษณะตองหามของเจาหนาทีข่ององคการมหาชน

7. ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน

8. การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น

9. การกํากบัดแูล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน

10. การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่ง 

เปนการเฉพาะกิจ หรอืตั้งขึน้โดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

11. ขอกําหนดอื่นๆ อันจําเปนเพื่อใหกจิการขององคการมหาชนดําเนินการไปไดโดยเรียบรอยและ               

มีประสิทธิภาพ

12. รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกา



ตัตัวอยางวอยาง  TemplateTemplate 9:9:  รายละเอียดอื่นๆรายละเอียดอื่นๆ

1.  ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสยี (stakeholders) ในภารภิจที่จะจัดตัง้เปนองคการมหาชน 
1.1 ความเห็นของสวนราชการไดแก ………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ความเห็นของ…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

2.  นโยบายและแผนยุทธศาสตรแหงชาติทีเ่กี่ยวของกับองคการมหาชน        
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสําคญัๆ 
................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. การทําบันทึกขอตกลงในโครงการ หรือแผนงานความรวมมือระหวางองคการมหาชนกบัหนวยงานอื่น
.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. ขอมูลเชงิสถติิแสดงปรมิาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน
.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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