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แบบคําชีแ้ จงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
องค์การมหาชนในที่นี้ครอบคลุมองค์การมหาชน 2 รูปแบบ คือ
1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) หน่วยงานในกํากับของกระทรวงที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งมีภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดตั้งองค์การมหาชนจัดทํา
รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน โดยมีสาระ
ที่ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1. เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นของงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนให้ชัดเจน ได้แก่
1) เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ
ในด้านใด
2) เหตุใดจึงจําเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน
3) เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถดําเนินภารกิจนั้น ๆ ได้ รวมทั้ง
เหตุผลของการที่ไม่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจนเหตุผลที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ภาคเอกชนดําเนินการ
4) เหตุผลที่แสดงว่าการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้นอย่างไร
2. ภารกิจที่จะดําเนินการ บทบาทขององค์การมหาชน
ต้องระบุให้ชัดเจนว่า
1) องค์การมหาชนที่ จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบ้ างที่จะดําเนินการ บทบาทของ
องค์ ก ารมหาชนนั้ น คืออะไร มี อํ านาจหน้า ที่ อย่ า งไร มี ค วามแตกต่างจากการดํา เนินกิ จ การของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกันอย่างไร
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2) ต้องจําแนกภารกิจให้ชัดเจนว่า ภารกิจใดเป็นภารกิจขององค์การมหาชน ภารกิจใด
เป็นภารกิจของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
3) และมีระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างไร
ทั้งนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ต้องเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
สําหรับองค์การมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จะต้องแสดงเหตุผลความจําเป็น
ของการที่ต้องใช้อํานาจรัฐซึ่งกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ร่างแผนการดําเนินงานขององค์การมหาชน
หมายถึงร่า งแผนกลยุท ธ์ (Strategic plan) และแผนธุร กิจ (Business plan) ของ
องค์การมหาชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
จําแนกเป็นรายปีในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อแสดงแผนที่เดินทาง
(road map) ของการดําเนินภารกิจขององค์การมหาชน
ซึ่งจะถูกกําหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีรักษาการณ์ตามพระราชกฤษฎีกา และองค์การมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 3 ปีของการจัดตั้ง ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการประเมิน
และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน
แห่งนั้น
ทั้งนี้ จะต้องคาดการณ์ถึงกําหนดการยุบเลิกขององค์การมหาชน โดยต้องนําเสนอว่า
องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งจะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดในระยะเวลากี่ปี
4. ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal)
1) ต้องระบุถึงแผนรายรับว่าที่มาของทุน และรายได้ที่จะใช้สนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์การมหาชนในระยะ 4 ปีแรก โดยให้ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
หรือเงินอุดหนุนรายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น สําหรับค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ
จะต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าจะเรียกเก็บเป็นเงินเท่าใด รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ขององค์การมหาชนจะมา
จากทางใดได้บ้าง
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2) และต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่าจะใช้เงินปีละเท่าไหร่ โดยเฉพาะในระยะ
4 ปีแรก จะใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละกิจกรรมได้แก่อะไรบ้าง
5. แผนการจัดตั้งหรือแผนการถ่ายโอน (Transition Plan)
ให้ ร ะบุ แ ผนการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ โครงสร้ า งองค์ ก ร กํ า หนดกรอบอั ต รากํ า ลั ง
ที่ต้องการในชั้นต้น
ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหน่วยงานของรัฐเดิม ให้ระบุว่าจะมีการถ่ายโอนบุคลากร
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับองค์การ
มหาชน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ กิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน
บุคลากรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดบ้าง
6. โครงสร้างการบริหารและการดําเนินกิจการ
1) ต้องระบุโครงสร้างองค์กรบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้อํานวยการ
โดยต้องระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน สําหรับผู้อํานวยการอาจจะเรียกชื่อตําแหน่ง
เป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
สําหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องสอดคล้อง
กับข้อกําหนดของมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) รวมทั้ง ระบุวิธีการทํางาน และแนวทางการดําเนินกิจการ การบริหารทรัพยากรของ
องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
7. ระบบการกํากับและประเมินผล
ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน และกรอบในการ
ประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององค์การมหาชน
8. ร่างพระราชกฤษฎีกาหรือร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ให้หน่วยงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจัดทําร่างกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งอาจ
เป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
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สําหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องจัดทําร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยจะต้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
9. รายละเอียดอื่น ๆ
ได้แก่ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชน โดยเสนอหลักฐานของการสํารวจความคิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่น ๆ
ที่แสดงถึงความเห็นที่เป็นทางการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณา หรือที่เป็นประเด็นสําคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงาน
สําคัญ ๆ การทํ าบั นทึกข้อตกลงในโครงการ หรือแผนงานความร่วมมื อระหว่างองค์ การมหาชน
กับหน่วยงานอื่น ข้อมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความต้องการผลผลิตขององค์การมหาชน เป็นต้น
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Template 1: เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
1. เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
1 1 เหตุ
1.1
เหตผลความจํ
ผลความจาเปนในการจดตงเปนองคการมหาชน
าเป็นในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
1. ........................................................................................................................................... ...................................................................
2. .................................................................................................................................. ............................................................................
...................................................................................................................................... ............................................................................
1 2 เหตุ
1.2
เหตผลของการที
ผลของการทไมสามารถดาเนนภารกจในรู
่ไม่สามารถดําเนินภารกิจในรปแบบส่
ปแบบสวนราชการ
วนราชการ
1. ................................................................................................................................ ..............................................................................
2. ...................................................................................................................................... ........................................................................
.......................................................................................................................................... ........................................................................
1 3 เหตุ
1.3
เหตผลของการที
ผลของการทไมจดตงเปนรฐวสาหกจ
่ไม่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ
1. ...................................................................................................................................... ........................................................................
2. ....................................................................................................................................... .......................................................................
........................................................................................................................................... .......................................................................
1 4 เหตุ
1.4
เหตผลของการที
ผลของการทไมจดตงเปนหนวยงานบรการรู
่ไม่จัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรปแบบพิ
ปแบบพเศษ
เศษ
1. ........................................................................................................................................ ......................................................................
2. ........................................................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................................ ......................................................................
1 5 เหตุ
1.5
เหตผลของการไม่
ผลของการไมสามารถถายโอนใหเปนภารกจขององคกรปกครองสวนทองถน
สามารถถ่ายโอนให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอใหภาคเอกชนดาเนนการ
หรือให้ภาคเอกชนดําเนินการ
1. ......................................................................................................................................... .....................................................................
2. ....................................................................................................................................... .......................................................................
..................................................................................................................................................
1 6 ประโยชนตอการบรหารราชการ
1.6
ประโยชน์ตอ่ การบริหารราชการ ................................................................
1. ................................................................................................................................. .............................................................................
2. ................................................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................................. .....................................................................
1 7 ประโยชนทประชาชนจะไดรบเพมขนจากการจดตงองคการมหาชน
1.7
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รับเพิ่มขึน้ จากการจัดตั้งองค์การมหาชน
1. ............................................................................................................................ .................................................................................
2. ................................................................................................................................. .............................................................................
..............................................................................................................................................

Template 2: ภารกิจ บทบาทขององค์การมหาชน
2.1 ภารกิจขององค์การมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
……………………………………………………………………………………
2.2 บทบาทขององค์ก์ ารมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
.....................................................................................................
2.3 อํานาจหน้าที่ขององค์การมหาชน
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
......................................................................................................
2.4 ความแตกต่างกับภารกิจของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงาน

ตารางแจกแจงบทบาท หน้าที่
บทบาท หน้าที่
บทบาท หน้าที่
ด้าน...
ด้าน...

องค์การมหาชน
หน่วยงาน 1
หน่วยงาน 2

รูปภาพแสดงความสัมพันธ์
และ/หรือคําอธิบาย
2.5 ระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาท หน้าที่
ด้าน...

Template 3: ร่างแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์การมหาชน 3 ปี
(ปีทีท่ี 1 -3)
วิสัยทัศน์ขององค์การมหาชน
ประเด็
ประเดนยุ
นยทธศาสตร์
ทธศาสตรของรฐบาล
ของรัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน

เป้ป้าประสงค
ป
์
(ผลลัพธ์)

ตัวั ชีว้ี ัด

เป้ป้าหมาย
(ผลผลิต)
ปี1

1.

ปี2

กลยุทธ์

ผลผลิต
ปี3

1
1.
1.1
1.2
1.3

2.

2.1
22
2.2
2.3

3.

แผนธุรกิจ(แผนปฏิบัติงาน)ประจําปี ปีท่ี 1-3

3.1
3.2

กิจกรรม
11
1.1
1.2

2.

2.1
2.2

3.

3.1
3.2

ทรัพยากร

ตัวอยาง Road Map
Road Map การดําเนินงานดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ป

2548

2551

2550

2549

2552

กิจกรรม

กิจกรรม
ตาม
พันธกรณี

การจัดทํารายงาน
แหงชาติ ฉบับที่ 2

ประเมิน วิเคราะหขอมูล
ระดมความคิดเห็นและยกราง
ขอ
 เสนอ
โครงการ MC2

การสรางความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptation)

กิจกรรมใน
ประเทศ
เพื่อ
สนับสนน
สนบสนุ
น
และ
ใหความ
รวมมือ
UNCCC

การลด GHG (Mitigation)

การวิจัยและพัฒนา (Research
& Development)

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
GEF เพื่อจัดทํา
NC2

จัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับที่ 2
วิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์การคิดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
ในบัญชีการปลอยกาซเรือน
กระจกสาขาตาง ๆ

แกไขปญหาและสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิ
แกไขปญหาและสรางความสามารถในการปรบตวเพอรองรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภู
มอากาศในเรองการอนุ
อากาศในเรื่องการอนรัรก
กษดนและ
ษดินและ
น้ํา การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรแบบผสมผสาน การปองกันสุขภาพอนามัย การจัดการโครงสราง
พื้นฐานอุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

ลด GHG จากแหลงกําเนิดและเพิ่มแหลงดูดซับคารบอนโดยไมสงผลกระทบทางลบตอการพัฒนา ในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม
คมนาคมขนสงง ป
คมนาคมขนส
ปาไม
าไม โดยการพฒนาพลงงานทดแทน
โดยการพัฒนาพลังงานทดแทน พลงงานหมุ
พลังงานหมนเวี
นเวยน
ยน การอนุ
การอนรัรก
กษและใชพลงงานอยางมประสทธภาพ
ษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การปรั
การปรบ
บ
เปลี่ยนไปใชเทคโนโลยี และพลังงานสะอาด การจัดการของเสีย การสงเสริมและพัฒนาระบบขนสงมวลชน การอนุรักษและขยายพื้นที่
ปาไม
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จัดทําฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิ
ู อากาศ
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําภาพจําลอง
สภาพภูมิอากาศ

ศึก
ึ ษาวิิจัยเรืือ
่ งความ
ลอแหลมและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอาภาศ

ศึกษาผลกระทบ
และการปรั
ป ับตััวของระบบนิิเวศ
ศ
ตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาว
การเตรียมความพรอมและกําหนดทาทีของประเทศไทยในการเขารวมประชุมที่เกี่ยวของกับ UNFCCC และ Kyoto Protocol
การกําหนดทาทีและการเจรจา
กําหนดทาทีของประเทศไทยในการ
เจรจาในชวงเวลาพันธกรณีที่ 2

การบริหารจัดการ

การสรางความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสรางขีดความสามารถขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

Template 4: ร่างแผนการเงินขององค์การมหาชน 4 ปี
รายละเอียด

ประมาณการรายรับและรายจ่ายขององค์การ
รายรับ
(บาท)

ปีที ี่ 1

ค่า่ ตอบแทนบุคลากร
ค่าเช่าสํานักงาน/ค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน
รายจ่ายอื่นๆ
รายได้จาก
-----

ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปท

รายจ่าย
(บาท)

ส่วนต่างที่รัฐต้อง
อุดหนุน

หมายเหตุ
เช่น แหล่งที่มาของเงิน

หน้า 24

หน้า 25

Template 5: กรอบโครงสร้างขององค์การมหาชน

องคการมหาชน
องคการมหาชน

ฝ่าย...

ฝ่าย...

หน้าที่.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

หน้าที่.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

ฝ่าย...

หน้าที่.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

ฝ่าย...

หน้าที่.......................
.......................
.......................
อัตรากําลัง.........

ตัวอย่าง Template 6: โครงสร้างการบริหารขององค์การมหาชน
รัฐมนตรี
คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อํานวยการ
รองผ้อําานวยการ
รองผู
นวยการ

ผู้จดการฝ่
ั ฝ่าย

ผู้จดการฝ่
ั ฝ่าย

ผู้จัดการฝ่ฝ่าย

หน้า 27

ตัวอย่าง Template 6: วิธีการทํางานขององค์การมหาชน

Template 7: บทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชน

7. ระบบการกํากับและประเมินผล
องค์การมหาชนมีแนวทางการกํากับและประเมินผลดังนี้
7.1 การกํากับดูแลด้านนโยบาย
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.2 การกํากับดูแลด้านระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.3 การกํากับดูแลด้านผลการดําเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตัวอย่าง Template 8: ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.
พ.ศ. 2542
1.

ชื่อขององค์การมหาชน

2.

ที่ตั้งของสํานักงานใหญ่

3.

วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทําการกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน

4.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของของ
กรรมการ รวมทั้งอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ

5.

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และอํานาจหน้าทีข่ องผู้อํานวยการ

6.

คุุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน

7.

ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สนิ

8.

การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อนื่

9.

การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การมหาชน

10.

การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีทอี่ งค์การมหาชนตั้งขึน้ เพือ่ ดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเฉพาะกิจ หรือ
ตั้งขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิน้ สดด
ตงขนโดยมกาหนดระยะเวลาสนสุ

11.

ข้อกําหนดอืน่ ๆ อันจําเป็นเพื่อให้กิจการขององค์การมหาชนดําเนินการไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

12.

รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

ตัวอย่าง Template 9: รายละเอียดอื่นๆ
1 ความเห็
1.
ความเหนของผู
นของผ้มสวนไดสวนเสย
ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
( t k h ld ) ในภารกจทจะจดตงเปนองคการมหาชน
ในภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
1.1 ความเห็นของส่วนราชการได้แก่ ………….………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 2 ความเหนของ
1.2
ความเห็นของ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
..................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .............................................................................................................

3. ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสําคัญๆ .
............................. ....................................................................................... ........................................................................................................................
................................................................................................................................... ...................................................................................

4. การทําบันทึกข้อตกลงในโครงการ หรือแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอืน่
.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..............................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............................................................................................................

5. ข้อ้ มูลเชิิงสถิติ ิแสดงปริ
ป มิ าณความต้อ้ งการผลผลิติ ขององค์ก์ ารมหาชน
.............................................................................................................................. ......................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................................................................................................

