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พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้ งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  หมายความว่า  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐาน

ขององค์ความรู้  ทรัพย์สินทางปัญญา  และการศึกษาวิจัย  ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  พื้นฐานทางประวัติศาสตร์  
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การสั่งสมความรู้ของสังคม  และเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้า
และบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม 

“ความคิดสร้างสรรค์”  หมายความว่า  ความสามารถในการจัดการความรู้สหวิทยาการและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  เพื่อการคิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าหรือดีขึ้น 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงาน 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  หน้าที่และอํานาจ 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนข้ึน  เรียกว่า  “สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “สศส.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Creative  Economy  Agency  
(Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “CEA” 

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน  สาธารณชน  

และสถาบันการศึกษา  
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(๓) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่  รวมทั้ง
พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 

(๔) พัฒนาผู้ประกอบการ  และส่งเสริมให้เกิดการนํากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(๕) เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย  และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

(๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ  

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๕) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  
(๙) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
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(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๓  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ได้รับโอนมา
ตามมาตรา  ๔๔  และเงินสะสมที่ได้รับการแบ่งมาตามมาตรา  ๔๕ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น  

รวมทั้งจากตา่งประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้

ของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ

สํานักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ  
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในด้านการบริหาร  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร์  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  
หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน 
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(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  สังคมวิทยา  
มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร์  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อกิจการของสํานักงาน  

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนที่ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๓  
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ

กิจการของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนตามมาตรา  ๘  (๕)  

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 
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อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้ รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหนึ่ ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่ เหลือ 
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินงาน
ของสํานักงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน  
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี  งบการเงิน  แผนการลงทุน  และการดําเนินโครงการตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  หรือประกาศเก่ียวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
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 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 

 (ค) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง  และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๓  (๑)  และ  (๓) 

 (ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่  
และผู้ปฏิบัติงาน 

 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๓  (๑)  และ  (๓)  รวมท้ังหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน 
การจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
 (ซ) การแต่งตั้ง  หน้าที่  และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฌ) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ญ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานและเคร่ืองหมายสํานักงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการใน 

การดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้  
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๓)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน  ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา  ๑๘  (๓)  (ซ)  และคณะอนุกรรมการ  
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน  ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุน
ตามมาตรา  ๘  (๕) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ  ให้นําความในมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหน่ึง  เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน  ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
การสรรหาผู้อํานวยการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๒๔ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มี 
เหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน   
หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนา 
และส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา   

มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์  และหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน  สามารถทํางานให้แก่
สํานักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย 

มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๒๕ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 

ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง  
มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๘  วรรคสองและวรรคสาม  ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่

บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  มติของคณะรัฐมนตรี  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกตําแหน่ง  รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้
การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้งรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๙ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

ตามมาตรา  ๓๓  (๑)  และ  (๓)  ตลอดจนให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย   
มติของคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  และมติที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ

ให้มีหน้าที่และอํานาจอย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับ
ผู้อํานวยการด้วย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน  
เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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หมวด  ๔ 
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ 

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซึ่งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๗  
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน้าที่

และอํานาจของสํานักงาน  สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย   

มาตรา ๓๕ เจ้าหน้าที่พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๓๔ 
(๔) ครบกําหนดเวลาจ้างตามสัญญาเป็นการเฉพาะราย 
(๕) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้

ในข้อบังคับ 
(๖) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้

ในข้อบังคับ 
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดเวลา

ในสัญญาจ้าง  
มาตรา ๓๖ สํานักงานอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือลูกจ้างตามระยะเวลา 

ที่กําหนดในสัญญาได้ 
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  

พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
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องค์การมหาชนอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และ
ให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดมิตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๘ การบัญชีของสํานักงาน  ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
และการพัสดุของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทําหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ  และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน  
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้  

มาตรา ๓๙ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่ อการนี้   ให้ผู้สอบบัญชี มีอํ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสํานักงาน  สอบถามผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  หรือบุคคลอื่น  และ
เรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสํานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๔๐ ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ  รายงานน้ี 
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว  รายงานทางการเงิน  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  
รวมทั้งคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๔๑ การประเมินผลงานของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
มติของคณะรัฐมนตรี  และแผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
สํานักงานชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือ
แผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานได้  

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๓ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาหน้าที่
และอํานาจ  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และเงินรายได้ของสํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  เฉพาะในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)   
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๔๔ ให้โอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)  เฉพาะในส่วนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ .ศ.  ๒๕๔๗   
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ไปเป็นเงินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้  และให้ถือว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)  ที่โอนไปตามมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  นับต่อเนื่องเป็นสมาชิกภาพของสมาชิก 
ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
เสนอรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้แบ่งเงินสะสมของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
ในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบท่ีมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อให้สํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ 

มาตรา ๔๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็นกรรมการ  

ให้กรรมการตามวรรคหน่ึง  เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๗  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อํานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  หากยังไม่สามารถสรรหาได้ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน 

มาตรา ๔๘ ให้ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)  เฉพาะผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ  โอนไปเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๘  เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  ผู้ใดประสงค์จะขอโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๖  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและ
ประเมินผลเพื่อรับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๖  กําหนด 

มาตรา ๕๐ การโอนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(องค์การมหาชน)  ตามมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงให้ดํารงตําแหน่งใด  ให้เป็นไป 
ตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามท่ีคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๖  กําหนด   
ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(องค์การมหาชน)  ที่จะมีขึ้นด้วย  และจะต้องได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือสวัสดิการ  และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่
หรือผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ให้มีผลในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทน
ตามข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ให้นับเวลาทํางานในขณะที่เป็น
เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  ต่อเนื่องกับเวลาทํางาน
ในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๖  กําหนด 
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มาตรา ๕๒ ในระหว่างที่ ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือกฎอื่น 
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  
ประกาศ  หรือกฎอื่นของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชกฤษฎีกานี้จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือกฎอื่นเพื่อปฏิบัติ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๓ เม่ือสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน)  ดําเนินการครบห้าปี
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้สํานักงาน  ก.พ.ร.  และสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(องค์การมหาชน)  จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  หากพิจารณาเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการจัดตั้ง   
ให้สํานักงาน  ก.พ.ร.  เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการเพื่อยุบเลิกและโอนถ่ายภารกิจไปให้หน่วยงานอื่นต่อไป 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
บนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาองค์ความรู้ เก่ียวกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพ่ือยกระดับ 
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม  การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 
และบริการ  รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สมควรจัดต้ัง
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน  ทําหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


