หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชนและหลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
ด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นเครื่องมือใช้กับองค์การมหาชนในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้ อํ า นวยการ ตามมาตรา 34 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 และจะต้ อ ง
กํ า หนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นการกํ า หนดให้ ค ณะกรรมการได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ก.พ.ร. จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน
1.1 หลักการในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1) องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซี่งมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ
ในลักษณะเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในมาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐเมื่อเทียบหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้แก่ ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ มีสถานะขององค์การอยู่ระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3) ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายในการประเมินค่างานและพิจารณา
จัดกลุ่มองค์การมหาชน ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติความรับผิดชอบในการบริหารงาน
มิติประสบการณ์ของผู้บริหาร และมิติสถานการณ์ ผลจากการประเมินค่างานสามารถจัดกลุ่มองค์การ
มหาชนได้เป็น 3 กลุ่ม (รายละเอียดตามข้อ 1) ของ 1.3
4) ให้ค ณะกรรมการขององค์ก ารมหาชนเป็น ผู้มีอํา นาจและรับ ผิด ชอบในการกําหนด
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามช่วงอัตราค่าตอบแทนตามการจัดกลุ่ม
ขององค์การมหาชน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
5) อัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์ต อบแทนอื ่น ของผู ้อํ า นวยการองค์ก ารมหาชน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ค่าตอบแทนพื้นฐาน เป็นค่าตอบแทนที่กําหนดเป็นอัตราต่ํ าสุด-สู งสุด ซึ่ งจะ
แตกต่างกันไปตามกลุ่มขององค์การมหาชน (รายละเอียดตามข้อ 2) ของ 1.3
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(2) ค่าตอบแทนผันแปร เป็นค่าตอบแทนที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
(รายละเอียดตาม 1.4)
6) บัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ นและอัต ราเงิน เดือ นของเจ้า หน้า ที่ห รือ ผู ้ป ฏิบัต ิง านในองค์ก าร
มหาชนไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนของผู้อํานวยการ เพราะผู้อํานวยการนอกจากจะต้องเข้า
และออกตามวาระที่มีในสัญญาและข้อตกลงเป็นการเฉพาะตัวแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อการบรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ารมหาชนต่ อ คณะกรรมการโดยตรง ซึ่ ง ต่ า งจากเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การมหาชนที่ผูกพันอยู่กับผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใน ดังนั้นอัตราเงินเดือนของ
ผู้อํานวยการจึงไม่เป็นปัจจัยในการปรับอัตราเงินเดือนหรือการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
7) การกํา หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของผู้ อํา นวยการ ให้
คณะกรรมการคํานึงถึง
(1) สภาพกิจการขององค์การมหาชน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน ความคุ้มค่า
ราคาตลาด ความเสมอภาค ความยุติธรรม และไม่เป็นภาระงบประมาณด้านรายจ่ายประจําของรัฐ
มากเกินควร
(2) รายได้ขององค์การมหาชน
(3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานในอดีต และผลงานที่คาดหวัง
ที่ผู้อํานวยการจะสร้างให้แก่องค์การ
(4) ความจําเป็นขององค์การมหาชนในแต่ละช่วงที่อาจจะต้องการผู้อํานวยการที่มี
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งในองค์การมหาชนหนึ่ง ๆ อาจจะมี
การกําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้อํานวยการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้ ให้ใช้การเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่เหมาะสมในช่วงของขั้นต่ําและขั้นสูงที่กําหนด
8) เงื่อนไขของการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ
(1) ให้องค์การมหาชนกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับ
องค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน
1

1

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 กําหนดว่า
กรอบวงเงินสําหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสําหรับองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 นั้น หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือนและค่าจ้าง 2) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจําปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินบําเหน็จ
เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น และค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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ประจําปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดําเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป2
(2) ในการสรรหาผู้อํานวยการขององค์การมหาชน เห็นควรให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแล
และคณะกรรมการองค์การมหาชนกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบ
วงเงินค่าตอบแทน แล้วแจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบก่อนประกาศรับสมัครผู้อํานวยการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส
และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปด้วย
(3) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจําในระยะเริ่มแรก
ไม่ควรกําหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงาน
เป็นระยะ ๆ ตลอดอายุสัญญา
(4) ให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน และ ก.พ.ร. ตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานขององค์การมหาชนต่าง ๆ หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินงาน หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง หรือมีความซ้ําซ้อนกัน ให้พิจารณายุบเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1.2 องค์ประกอบของอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรวม

=

ค่าตอบแทนพื้นฐาน
(100% + 25%)

+

ค่าตอบแทนผันแปร
(25%)

ค่าตอบแทนพื้นฐาน หมายรวมถึง เงินเดือนประจํา (base salary) และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็น
ตัวเงิน (cash allowance) และจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ
ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ ให้ได้รับเป็นการเฉพาะตัว และ
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยกําหนดให้
องค์การมหาชนที่ไม่สามารถดําเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวให้นําเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2
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ค่ า ตอบแทนผั น แปร หมายถึ ง ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ น กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อํา นวยการ
องค์การมหาชน (performance based pay) โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจํา
1.3 หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าตอบแทนพืน้ ฐาน
1) การประเมินค่างาน พิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญ 3 มิติ คือ
(1) มิติด้านความรับผิดชอบในการบริหารงาน เป็นการประเมินในแง่ของลักษณะ
ภารกิจที่แตกต่างกันในด้านผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์การ ขนาด ขอบเขต และ
ความซับซ้อน ในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การ โดยพิจารณาจากเทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่ใช้ความหลากหลายของผู้รับบริการ ขอบเขตความครอบคลุมของการให้บริการ ตลอดจนผลกระทบที่มี
ต่อส่วนรวมขององค์การมหาชนนั้น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยส่วนรวม
(2) มิติด้านประสบการณ์ของผู้อํานวยการ เป็นการประเมินในแง่ความรู้ความสามารถ
ของผู้อํานวยการที่ต้องการในการบริหารองค์การมหาชน ทั้งความรู้วิชาการ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการบริหารองค์การมหาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ทักษะการติดต่อ
สื่อสารในการบริหารองค์การมหาชน
(3) มิติด้านสถานการณ์ เป็นการประเมินในแง่ความสําคัญของภารกิจและวัตถุประสงค์
ขององค์การมหาชนที่มีต่อความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น
หรื อ จํ า กั ด รวมถึ ง ความจํ า เป็ น ในแต่ ล ะช่ ว งที่ อ าจจะต้ อ งการผู้ อํ า นวยการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่แตกต่างกัน
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กลุ่มองค์การมหาชน การประเมินค่างานที่พิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญ 3 มิติข้างต้น
สามารถจัดกลุ่มขององค์การมหาชน ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาและ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผล
พัฒนาและดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน ในทางปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหาร
ที่ มี ค วามสามารถสู ง ในการบริ ห ารงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารเครือข่ายหรือการบริหารองค์กรที่มีสาขา ทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารมหาชนที่ จ ะถู ก จั ด ลงในกลุ่ ม ที่ 1
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
กลุ่มที่ 2

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ใ ช้
บริการทีใ่ ช้เทคนิควิชาการเฉพาะ วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรม
ด้านหรือสหวิทยาการ
ที่ จํา เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเฉพาะ และ
ความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย
มีขอบเขตการทํางานครอบคลุมในระดับประเทศหรือต้อง
ดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
กลุ่มที่ 3
บริการสาธารณะทั่วไป

องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ดํ า เนิ น งาน
ศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป หรืองานปกติประจํา
หรื อ งานให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า /ผู้ รั บ บริ ก ารเฉพาะ
ครอบคลุ มในขอบเขตจํา กั ด ใช้ ผู้มีค วามรู้ ค วามสามารถ
ในการบริหารองค์กรขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย

2) การกําหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน : เงินเดือนประจํา
หลักการ
(1) กําหนดจากค่างานบนพื้นฐานของกลุ่มองค์การมหาชนที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน
กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน หรือ สหวิทยาการ
กลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป
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(2) อัตราค่าตอบแทนที่กําหนด ได้กําหนดจากพื้นฐานอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และสถาบันอิสระที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกับองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่ได้สํารวจในปี พ.ศ.2547
(3) กําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจําของผู้อํานวยการ
ในขั้นต่ําที่อัตราเดือนละ 100,000 บาท ทุกกลุ่ม ซึ่งได้จากการเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนของ
หน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับองค์การมหาชนและราคาตลาด บนหลักการที่ถือว่า
ผู้บริหารองค์การของรัฐในลักษณะองค์การมหาชนจะต้องมีสมรรถนะพื้นฐานขั้นต่ําที่เท่ากัน
อัตราเงินเดือนผู้อํานวยการองค์การมหาชน
กลุ่ม

อัตราขั้นต่ําและขัน้ สูงต่อเดือน

กลุ่มที่ 1

100,000 – 300,000

กลุ่มที่ 2

100,000 – 250,000

กลุ่มที่ 3

100,000 – 200,000

(4) การกําหนดอัตราค่าตอบแทนในครั้งแรกไม่ควรกําหนดเริ่มต้นที่ขั้นสูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถปรับเงินเดือนในแต่ละปีได้อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
3) การกําหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน : ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (cash allowance)
หลักการ
(1) กําหนดให้เพื่อเป็นสวัสดิการในการจูงใจแก่ผู้อํานวยการองค์การมหาชน โดย
ครอบคลุมถึงค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
เงินสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ให้มีอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจํา
(2) คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการเป็นผู้กําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน
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1.4 หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนผันแปร
หลักการ
1) กํา หนดขึ้น เพื่อ เป็น ค่า ตอบแทนพิเ ศษที่ขึ้น กับ ผลการปฏิบัติง านของผู้อํา นวยการ
องค์การมหาชน (performance based pay) คิดเป็นอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจํา
2) คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการเป็นผู้กําหนดค่าตอบแทนผันแปร
3) ค่ า ตอบแทนผั น แปรจะจ่ า ยภายหลั ง ประเมิ น ผลงานสิ้ น ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานที่ผู้อํานวยการทําสัญญากับประธานคณะกรรมการ หากมี
ผลงานดีเลิศจะได้รับเต็ม 25% ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงสถานะทางการเงิน ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและความยุติธรรมประกอบด้วย
1.5 ขั้นตอนการให้ได้รับค่าตอบแทน
1) ก.พ.ร. แจ้งมติหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน ไปยังองค์การมหาชน
2) คณะกรรมการขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐาน
ของผู้อํานวยการตามช่วงอัตราค่าตอบแทนตามการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน และเสนอให้รัฐมนตรี
รักษาการให้ความเห็นชอบ
3) เมื่อครบกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปี คณะกรรมการขององค์การมหาชน
แต่ละแห่ง พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนผันแปรในอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจําให้แก่
ผู้อํานวยการตามผลการปฏิบัติงาน (based on performance) ซึ่งเปรียบเทียบกับคํารับรองการ
ปฏิบัติงานที่ผู้อํานวยการทําสัญญาไว้กับประธานกรรมการ และเสนอรัฐมนตรีรั กษาการให้ความ
เห็นชอบ
ขั้นตอนการประเมินผลงานของผู้อํานวยการองค์การมหาชน ควรดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้อํานวยการองค์การมหาชน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ซึ่งกําหนดเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
2) การประเมิ น ผลงานตามผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องงานตามที่ กํ า หนด โดยให้ ป ระเมิ น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
3) คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
รับทราบ
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2. หลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
2.1 หลักการ
1) คงปรัช ญาพื้ น ฐานของการจั ด ตั้ง องค์ก ารมหาชนซึ่ ง เป็ น องค์ก ารของรั ฐ ที่ รับผิดชอบ
ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะ ที่ไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์ตอบแทนเชิงพาณิชย์
2) อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน เทียบเคียงได้กับการปรับปรุงอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และ
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3) มีความแตกต่างกันตามกลุ่มขององค์การมหาชน ที่ใ ช้ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน
4) รัฐ มนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การมหาชน
แต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตามการจัดกลุ่มขององค์การมหาชน
5) คณะกรรมการขององค์ ก ารมหาชนแต่ ล ะแห่ ง เป็ น ผู้ กํ า หนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
6) กรรมการและอนุก รรมการมีสิท ธิไ ด้รับ เบี้ย ประชุม เป็น รายเดือ น ทั้ง นี้เ ฉพาะเดือน
ที่มีการประชุมและบุคคลนั้นได้เข้าร่วมประชุมด้วย
2.2 หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนกําหนดเป็นกลุ่ม โดยแบ่งองค์การมหาชน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 องค์ การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพั ฒนาและดําเนิ นการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้านให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาจํากัด และมีระยะเวลาสิ้นสุด
ขององค์การ กําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นงานบริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือ
สหวิทยาการที่ใช้วิชาชีพระดับสูงซับซ้อน หรือเป็นงานศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมาย
ในการริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรม ที่จําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ มีขอบเขตการทํางานครอบคลุม
ในระดับประเทศหรือต้องดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยการร่วมมือกับต่างประเทศ กําหนด
เบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 16,000 บาทต่อเดือน
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กลุ่มที่ 3 องค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นงานศึกษาวิจัยทั่วไปหรืองานบริการทั่วไป หรือ
งานปกติประจํา หรืองานให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการเฉพาะ มีขอบเขตการทํางานครอบคลุม
ในขอบเขตจํากัด กําหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราไม่เกินคนละ 6,000 - 12,000 บาทต่อเดือน
อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการตามกลุ่มขององค์การมหาชน
กลุ่ม

อัตรา(ขั้นต่าํ และขัน้ สูง)ต่อเดือน

กลุ่มที่ 1

6,000 – 20,000

กลุ่มที่ 2

6,000 – 16,000

กลุ่มที่ 3

6,000 – 12,000

ทั้งนี้ ให้กําหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน ดังนี้
(1) กรรมการ ให้ได้รับในช่วงของอัตราต่อเดือน ตามกลุ่มขององค์การมหาชน
(2) ประธานกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
(3) อนุกรรมการ ให้ได้รับเป็นรายเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับในอัตราสูงกว่าอนุกรรมการร้อยละ 25
(5) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ให้ได้รับในอัตราที่คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่สงู เกินกว่า
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
(6) ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ในองค์การ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
2.3 การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
กําหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะใน
กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานขององค์การมหาชน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯ ในอัตราที่
ราชการกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนระดับ 103 ส่วนอนุกรรมการให้ได้รับในอัตราที่ราชการ
กําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือนระดับ 94 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3
4

หมายถึง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในปัจจุบัน
หมายถึง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้นในปัจจุบัน
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2.4 การกําหนดให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
องค์ ก ารมหาชนสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การมหาชนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานอิสริยาภรณ์
กําหนด
3. การนําหลักเกณฑ์ไปใช้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
คณะรัฐ มนตรีเ ห็น ควรให้นํ า หลัก เกณฑ์ก ารกํ า หนดอัต ราเงิน เดือ นและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององค์การมหาชน ไปใช้
กับ หน่ว ยงานของรัฐ ที ่จ ัด ตั ้ง ตามพระราชบัญ ญัต ิเ ฉพาะซี ่ง มีภ ารกิจ ในการให้บ ริก ารสาธารณะ
เช่นเดียวกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 รวม 8 แห่ง
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
4. การบังคับใช้หลักเกณฑ์ทั้งสอง
4.1 ให้หลักเกณฑ์ทั้งสองมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
4.2 เว้น แต่องค์ การมหาชนที่ มีผู้อํานวยการองค์การมหาชนปฏิ บัติหน้ าที่ตามสัญ ญา
อยู่แล้ว และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราตามที่หลักเกณฑ์ใหม่กําหนด ให้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลรับไป
ดําเนินการจัดทําข้อตกลงกับผู้อํานวยการองค์การมหาชนที่ยังไม่หมดสัญญาจ้างและอยู่ในข่ายได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ โดยอาจนําส่วนต่างของเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมกับเงินเดือนใหม่ไปจ่าย
เป็นเงินตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
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