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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิตบิ ุคคล
พ.ศ. 256๓
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและ
ที่ปรึกษานิติบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล
อาศัยอานาจตามความในข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 190 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล พ.ศ. 256๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระ
และที่ปรึกษานิติบุคคล
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ 4 ให้ มี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระและที่ ป รึ ก ษา
นิติบุคคล ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการ เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะที่กากับดูแลศูนย์ข้อมูล เป็นรองประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวนสามคน ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนสานักงบประมาณ
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ซึ่งผู้อานวยการแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
ให้ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของสานักงานซึ่ง
ผู้อานวยการมอบหมายจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
ข้อ 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง ให้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ หม่
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ 7 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึน้
หรือแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 9 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษา
นิติบุคคล ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวควรคานึงถึงทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล
ซึ่งหลักเกณฑ์การปรับลดระดับดังกล่าวให้คานึงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยในการปรั บลดระดับ
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสองปี
(3) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของที่ ป รึก ษาอิส ระและที่ ป รึก ษานิ ติบุ คคลตามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดตาม (๑) เพื่อส่งให้ สานักงาน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับโครงการ
ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สานักงานกรณีที่ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึ กษานิติบุคคลขออุทธรณ์
เนื่องจากถูกปรับลดระดับอันเป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(5) พิจารณาแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล
ประจาปีงบประมาณ
(6) รายงานผลการประเมิน การปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึก ษาอิ ส ระและที่ ปรึ กษานิ ติบุ คคลต่อ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 10 คณะกรรมการอาจขอให้บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการได้
ข้อ 11 ให้ผู้อานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

