
หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานบริหารและ 
พัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) 

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

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและ 
พัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “คณะกรรมการบริหาร”  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
บ ริหารและพัฒนาองค์ความ รู้   (องค์การมหาชน )  พ .ศ .  ๒๕๔๗   และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม   เป็ น   
คําว่า  “คณะกรรมการ”  ทุกแห่ง 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงาน 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นองค์กรบริหารและจัดการความรู้ที่สมบูรณ์  หลากหลาย  และเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอด

องค์ความรู้  และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
(๒) ให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  ทั้งในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้  และ

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
(๓) ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการด้านการเรียนรู้  รวมทั้งพื้นที่

ในการค้นคว้า  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างแรงบันดาลใจ  ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงทางกายภาพและพื้นที่เสมือนจริง 
(๔) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  สามารถเข้าถึงข้อมูล

และความรู้ที่หลากหลาย  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงความรู้ 
(๕) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  รวมถึงพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 
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(๖) สร้างสังคมการเรียนรู้ในภูมิภาค  ท้องถิ่น  และชุมชน  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําทางดิจิทัล  
รวมทั้งการนําความรู้ไปต่อยอดและขยายผล  เพื่อสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

(๗) สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของคนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปเป็นต้นแบบขยายผล 

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่หลัก  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดให้มีระบบการเผยแพร่ความรู้  และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญา  
ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์  สื่อดิจิทัล  หรือสื่อเทคโนโลยีอื่นใดอันทันสมัยซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้ 

(๒) ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  ทั้งในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้  
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  ห้องสมุด  การแสดง  หรือการจัดนิทรรศการ  เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิด
ในทุกรูปแบบที่ทันสมัย  โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการ 
ที่เก่ียวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม 

(๓) ให้คําปรึกษาหรือบริการทางวิชาการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖ 
(๔) จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มและ

พัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 
(๕) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสํานักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้”  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูง 

ในด้านการบริหาร 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร  การศึกษา  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง 
แทนที่ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้ รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการที่ เหลือ 
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินงาน
ของสํานักงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

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

คณะกรรมการกําหนด  
(๓) กํากับดูแล  ตรวจสอบ  ให้คําแนะนํา  และเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค 

อันเกิดจากการบริหารจัดการ  ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี 
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 

(๔) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  หรือประกาศเก่ียวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป  การจัดแบ่งส่วนงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานและการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
 (ค) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๐  (๑)  และ  (๓)  
 (ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผู้อํานวยการ  และ

ผู้ปฏิบัติงาน 
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 (จ) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การพัฒนา  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  
วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์   การลงโทษ
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๐  (๑)  และ  (๓)  รวมท้ังหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจ้างที่ปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 (ซ) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฌ) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ญ) การกําหนดเคร่ืองแบบผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงาน  และเครื่องหมายสํานักงาน 
(๕) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการใน 

การดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๖) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๔)  (ฉ)  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๘/๑  มาตรา  ๑๘/๒  มาตรา  ๑๘/๓  และ

มาตรา  ๑๘/๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  

“มาตรา ๑๘/๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๖๐ 
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มาตรา ๑๘/๒ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน  ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การอํานวย
ความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา ๑๘/๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา  ๑๘   (๔ )  (ซ )  และ
คณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะอนุกรรมการ  จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงาน  
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และ
อนุกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงาน 
ในการเข้าร่วมทุนตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  (๔) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ  ให้นําความในมาตรา  ๑๘/๑   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘/๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน  ภายใต้
การกํากับดแูลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
การสรรหาผู้อํานวยการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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“มาตรา ๑๙/๑ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ  และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก 
ไม่เกินหกสิบวัน  หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการรายงานผล 
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ผู้อํานวยการต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  สามารถทํางานให้แก่
สํานักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนด้วย” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๕  วรรคสองและวรรคสาม  ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่
บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  มติของคณะรัฐมนตรี  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงานทุกตําแหน่ง  รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้
การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้ง 
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
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(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน” 
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๔/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
“มาตรา ๒๔/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการหรือ

ให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการด้วย  
แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงาน  สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๓๒/๑ สํานักงานอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือลูกจ้างตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในสัญญาได้” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๕ การบัญชีของสํานักงาน  ให้จัดทํ าตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
และการพัสดุของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  และ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหน่ง  และลงโทษทางวินัยของผูต้รวจสอบภายใน  
ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดําเนินการได้” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘ การประเมินผลงานของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน” 
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
มติของคณะรัฐมนตรี  และแผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้
สํานักงานชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือ
แผนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานได้” 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ .ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกานี้  โดยให้ประธานกรรมการ  กรรมการโดยตําแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  
ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๔ บรรดาระเบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  ข้ อกํ าหนด  ประกาศ  หรือคํ าสั่ งใดที่ อ้ างถึ ง 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหาร 
และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ถือว่าระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๕ บรรดาระเบียบ  ข้อบั งคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือคําสั่ งใดที่ ออกตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  หรือ
คําสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ  ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพ่ือให้ 
การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  บรรลุวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


