เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
1. ที่มา
1.1 พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 5/1 บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี
คณะกรรมการพัฒ นาและส่ งเสริม องค์การมหาชน (กพม.) มาตรา 5/8 (2) มีอ านาจหน้า ที่
เสนอแนะต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชนและ
มาตรา 5/8 (3) เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อานวยการองค์การมหาชน
1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอขอ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยให้ กพม. รับผิดชอบการกากับดูแล และ
กลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
จากเดิมที่มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบ
1.3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
พิ เ ศษตามผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ.ร. และ สปสช. ได้สั่งการให้
สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาข้อมูล และเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
(อ.กพม.) และ กพม. พิจ ารณาเพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีโ ดยเร็ว และให้ เสนอ กพม.พิจารณา
เห็ น ชอบให้ สปสช. เสนอเรื่ อ งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษตามผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ คณะรัฐ มนตรีพิจารณาโดยตรงด้ว ย เนื่องจาก (ร่าง) หลั กเกณฑ์
ดังกล่าวไม่ควรมีผลย้อนหลัง
2. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
2.1 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 24 คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ
การดาเนินการขององค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่
เช่นว่านี้ให้รวมถึง
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(1) – (2)
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
...
2.2 ความเห็นของคณะอนุกรรมการและกรรมการที่ผ่านมา
สานักงาน ก.พ.ร. เริ่มศึกษาแนวทางการจ่ายเงินรางวัลประจาปีแก่เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามข้อหารือขององค์ การมหาชนบางแห่ งที่ ประสงค์จ ะ
จ่ายเงินรางวัลประจาปีแก่เจ้าหน้าที่ดังเช่น ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่ได้
จัดทาคารั บ รองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี ตัว อย่างของ
มติคณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบในหลั กการให้ น าเงินเหลื อจ่ายเพื่ อใช้ส าหรั บจัดสรรเงินรางวั ล
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการกาหนด (ในปัจจุบันมิได้มีการดาเนินการในลักษณะนี้อีกแล้ว)
สานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอผลการศึกษาต่อ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของราชการ
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
สรุปมติได้ดังนี้
1) ไม่ เห็ น ชอบให้ อ งค์ก ารมหาชนนาเงิน งบประมาณเหลื อจ่ ายจากการด าเนิ นงานตาม
เป้าหมายแล้ว ไปจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปีให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากองค์การมหาชน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องใช้เงินอุดหนุนเป็นหลักในการดาเนินงานตามภารกิจ และตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้การใช้จ่ายเงิน
ขององค์การมหาชนให้ ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ โดยการ
จ่ายเงินจะกระทาได้ต้องเป็นการกระทาในกิจการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชนนั้น และมีระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดให้มีการจ่ายเงินนั้น
2) การจ่ายเงินรางวัลประจาปีถือเป็นการจ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารมหาชนซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่
คณะกรรมการกาหนดตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ
โดยจะต้องมิใช่เป็ น การกาหนดที่คานวณจากรายได้ เพราะองค์การมหาชนมิได้เป็น
องค์ก รแสวงหากาไร แต่ จ ะท าได้เ ฉพาะเป็น การตอบแทนตามประสิ ท ธิภ าพในการ
ดาเนินงาน และต้องกาหนดอยู่ในกรอบวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรรายปีด้วย
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบให้องค์การมหาชนนาเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินงานไปจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปีให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
(องค์การมหาชน)
2.3

การดาเนินการของ กพม.
จากข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ให้
สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาข้อมูล และเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผล
การปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้าที่องค์การมหาชน ให้ อ.กพม. และ กพม. พิจารณาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

สานักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน ต่อ อ.กพม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 อ.กพม.
พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอ กพม. พิจารณา พร้อมกับ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว
กพม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นา
หลั ก เกณฑ์ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษตามผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารมหาชน เสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยในส่วนของ สปสช. นั้น กพม. เห็นชอบให้เสนอเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรง
3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน มีดังนี้
3.1 คณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนมี อ านาจในการอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษตามผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารมหาชน ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น มาตรา 24 (3) (ข) แห่ ง
พระราชบั ญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์การมหาชน เพื่อตอบแทนตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกาลังใจให้แ ก่
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
3.2 องค์ ก ารมหาชนต้ อ งก าหนดระเบี ย บการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษตามผลการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ที่มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ชัดเจน เช่น องค์การมหาชนมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นการบรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความคุ้มค่า เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนที่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษมีผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับ
ทีมงานและระดับบุคคลเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น
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3.3 องค์ ก ารมหาชนเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช้ เ งิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น (เงิ น อุ ด หนุ น ) เป็ น หลั ก
ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดว่า บรรดารายได้ขององค์การมหาชนไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมาตรา 17 การใช้จ่ายเงิน
ขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ องค์การมหาชนจึงไม่
อาจนาเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินทุนสะสม มาเบิกจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณที่หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือจ่าย และต้องคานวณรวมไว้ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
3.4 เงินรายได้ที่นามาเบิกจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายได้
เฉพาะในกรณีที่องค์การมหาชนสามารถหาเงินรายได้ สูงกว่าประมาณการรายได้ในปีนั้น และให้
จ่ายจากเงินรายได้ที่เหลือจ่ายจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น โดยให้นาเงินรายได้ที่เหลือจาก
การจัดสรรเป็นเงินทุนสะสมขององค์การมหาชน และเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การ
มหาชน สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ แล้วมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ โดยต้องออก
ระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
3.5 องค์การมหาชนต้องไม่มุ่งแสวงหารายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกาไร เพื่อนามาจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.6 องค์การมหาชนไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ทุกปี
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนประกาศนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษว่าขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการในภาพรวมขององค์การมหาชนให้เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
3.7 ในกรณีที่คณะกรรมการขององค์การมหาชนใดพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หากคณะกรรมการขององค์การมหาชนนั้นเห็นว่ามีความจาเป็นเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการของ
องค์การมหาชนนั้นเสนอต่อ กพม. พิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนเป็นรายกรณีไป
.........................................................

