เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานบริ ห ารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “กองทุน” และ “หนวยงานเฉพาะดาน” ในมาตรา ๓
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “เจาหนาที่” และ “ลูกจาง” ในมาตรา ๓
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
““เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสํานักงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงาน”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแ ลสํานักงานใหดําเนิน กิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนแมบท
ของสํานักงาน
(๒) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน
ของผูตรวจสอบการเงิน วางระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน
(๔) กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา เสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจาก
การบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐ มนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหา
หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๖) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้
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(ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน และขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษเจาหนาที่และลูกจาง
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(จ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสํานักงาน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การถอดถอนผูอํานวยการ และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๗) ใหความเห็น ชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ
และคาตอบแทนอื่นใดในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐ มนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๙) กระทํา การอื่ น ใดที่จํ าเปน หรือ ตอ เนื่ องเพื่อ บรรลุ วัต ถุประสงค ของสํา นัก งานหรือ ที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๖) (จ) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๗ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๓ แห ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ผู อํา นวยการมี หน าที่ บริ หารกิจ การของสํา นัก งานให เป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุป ระสงคข องสํา นักงาน มติค ณะรั ฐ มนตรี และระเบียบ ขอ บังคั บ ขอ กําหนด นโยบาย มติ
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และประกาศของคณะกรรมการบริหาร และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแต
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการที่จะปฏิบัติประจําปตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจํ า ป เ กี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานด า นต า ง ๆ ของสํ า นั ก งาน
รวมทั้งรายงานการเงิน และการบั ญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณของป ตอไปต อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหาร”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่แ ละลูกจางออกจากตําแหนง และบริหารงานบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บการดํ า เนิ น งานของสํ านั กงานโดยไม ขั ดหรื อ แย งกั บ กฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ยอมไมผูกพันสํานักงาน เวนแตคณะกรรมการบริหารใหสัตยาบัน
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มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ของผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๐ บรรดาการดําเนินกิจการของหนวยงานเฉพาะดานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลผูกพันในนามของ
หนวยงานเฉพาะดานกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับใหถือเปนการดําเนินกิจการในนามของสํานักงาน
มาตรา ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงโครงสราง
การบริ หารจั ดการของสํ านั กงานบริ หารและพัฒนาองคค วามรู (องค การมหาชน) ทั้ งระบบ โดยยกเลิ ก
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการหนวยงานเฉพาะดาน และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตั้ง
กองทุนพัฒนาการเรียนรูสาธารณะ เพื่อใหสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) สามารถ
กระทํากิจการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

