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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

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

 

 

       ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังสํานักงานบริหารและ

พัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 

ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและ 

พัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “กองทุน”  และ  “หนวยงานเฉพาะดาน”  ในมาตรา  ๓  

แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “เจาหนาที่”  และ  “ลูกจาง”  ในมาตรา  ๓   

แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

““เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่ของสํานักงาน 

  “ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสํานักงาน” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๙  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและ

พัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการ 

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  ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหา

หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  หรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

(๖) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ขอกําหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๑๔   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

     (ก)  การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน  การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน  และขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

     (ข)  การกําหนดตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจาง  และเงินอื่น

ของเจาหนาที่และลูกจาง 

     (ค)  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัยและ

การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษเจาหนาที่และลูกจาง  

รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

     (ง)  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 

     (จ)  การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินของสํานักงาน  รวมทั้ง

การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

     (ฉ)  ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

     (ช)  การสรรหา  การคัดเลือก  การแตงต้ัง  การปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การถอดถอนผูอํานวยการ  และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(๗) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการ   

และคาตอบแทนอื่นใดในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงานหรือที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๖)  (จ)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๓  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของสํานักงาน  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ขอบังคับ ขอกําหนด  นโยบาย  มติ   
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และประกาศของคณะกรรมการบริหาร  และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแต

ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการที่จะปฏิบัติประจําปตอคณะกรรมการบริหาร  

เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจํ าป เ กี่ ยวกับผลการดํา เนินงานดานตาง  ๆ   ของสํ านักงาน   

รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอ 

คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหาร” 

มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  ผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  

เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  และบริหารงานบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่

คณะกรรมการบริหารกําหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ ยวกับการดําเนินงานของสํ านักงานโดยไม ขัดหรือแย งกับกฎหมาย   

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  

แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๐ บรรดาการดําเนินกิจการของหนวยงานเฉพาะดานตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

สํานกังานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงมีผลผูกพันในนามของ

หนวยงานเฉพาะดานกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับใหถือเปนการดําเนินกิจการในนามของสํานักงาน 

มาตรา ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงโครงสราง 

การบริหารจัดการของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  ท้ังระบบ  โดยยกเลิก 

บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการหนวยงานเฉพาะดาน  และบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการตั้ง 

กองทุนพัฒนาการเรียนรูสาธารณะ  เพ่ือใหสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน)  สามารถ

กระทํากิจการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


