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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศูน ย์คุณธรรมขึ้นเป็น องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“คุณ ธรรมความดี” หมายความว่ า สภาพคุณ งามความดีที่ สังคมไทยพึง ยึด ถื อ เพื่อ สร้า ง
ประโยชน์สุขของปวงชน
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“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างศูนย์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้ จั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนขึ้ น เรี ย กว่ า “ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน)”
เรียกโดยย่อว่า “ศคธ.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Moral Promotion Center (Public
Organization)” เรียกโดยย่อว่า “MPC”
มาตรา ๖ ให้ศูนย์มีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
มาตรา ๗ ให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบ
การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒ นาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
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(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ
พัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาคุณธรรมความดี
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิท ธิ หรือ ทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพัน ทรัพ ย์สิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของศูนย์
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านคุณธรรมความดีและการดําเนินงานของศูนย์
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สนิ
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของศูนย์ ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(๓) เงิ น อุ ด หนุ น จากภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น รวมทั้ ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทศิ ให้
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(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของศูนย์
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้ศูนย์ขาดความเป็นอิสระ
หรือความเป็นกลาง
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของศูนย์ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร ศูนย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้ของศูนย์
ในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๑ ให้ อ สั งหาริ มทรั พ ย์ซึ่ ง ศู น ย์ไ ด้ ม าจากการให้ห รื อ ซื้ อด้ ว ยเงิ น รายได้ ข องศู น ย์
เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์
ให้ศนู ย์มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของศูนย์
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของศูนย์ ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของศูนย์โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของศูนย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมหรือจริยธรรม ด้านการบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ย วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ จํา นวนไม่ เกิ น หกคน ซึ่ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ ง จากผู้ มีค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมหรือจริยธรรม ด้านการบริหาร
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หรือด้านอื่น ที่เกี่ ย วข้องและเป็ น ประโยชน์ต่อกิ จการของศูน ย์ โดยในจํานวนนี้ต้องเป็น ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งมิ ใช่ ข้า ราชการหรื อผู้ ปฏิ บัติ ง านในหน่ว ยงานของรัฐ ที่มี ตํา แหน่ง หรื อเงิน เดื อนประจํ าร่ ว มอยู่ ด้ว ย
ไม่น้อยกว่าสามคน
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวมทั้ ง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ดํ า รง
ตําแหน่ง แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ให้เป็น ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น แต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับศูนย์ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของศูน ย์ห รือขัด หรื อแย้งกับวั ต ถุประสงค์ข องศู น ย์ ไม่ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้น แต่เป็น ผู้ซึ่ ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับ
นิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งศูนย์จําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
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มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระนั้น
อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เพื่ อ ดํ า เนิ น งานต่ อ ไปจนกว่ า ประธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ รั บ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระ ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือในกรณีที่ค ณะรัฐมนตรีแ ต่งตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ เพิ่มขึ้น ในระหว่างที่ กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนก็ได้
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง และในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ
ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดําเนินกิจการให้เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
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(๑) กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานของศูนย์
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปีของศูนย์
(๓) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัด เก็บและอัต ราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน
หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของศูนย์
(๔) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านคุณธรรมความดีและ
การดําเนินงานของศูนย์
(๖) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของศูนย์ในกรณีที่มีความจําเป็นและเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาของศูนย์ดังกล่าว
(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่ว ไปของศูนย์ การจัดแบ่งส่วนงานของศูน ย์ และขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริห ารและการจัด การการเงิ น การพั สดุ และทรั พ ย์สิ น ของศู น ย์ รวมทั้ ง
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
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(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(ช) การสรรหา การแต่ ง ตั้ ง และการถอดถอนผู้ อํ า นวยการ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้อํานวยการ และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น จากบั ญ ชี เ ป็ น สู ญ ตาม (๘) (ง) ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้อ งมีก รรมการมาประชุมไม่น้อ ยกว่ ากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่ว นได้เสียโดยตรง หรือโดยอ้อม
ในเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
และให้ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม หรือจะมีมติ
ในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดของที่ ประชุ ม ให้ ถือ เสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี หนึ่ งเสีย งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งมีค วามเชี่ย วชาญในด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของศูนย์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ และคณะทํ างานจะต้อ งไม่ เป็ น ผู้มี ส่ว นได้ เสี ย
ในกิจการที่กระทํากับศูน ย์ หรือในกิจการที่เป็น การแข่ง ขัน กับกิจการของศูน ย์ หรือ ขัด หรือแย้งกั บ
วัตถุประสงค์ข องศูน ย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
ให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลํ า ดั บ ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ถ้ า ไม่ มี ร องผู้ อํ า นวยการ ให้ คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง กรรมการคนหนึ่ ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของศูนย์ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๓
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ
มาตรา ๒๖ ผู้ อํ า นวยการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของศู น ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของศูนย์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
และเป็นผู้บังคับบัญ ชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์
บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของศูนย์
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ
(๑) แต่งตั้ ง รองผู้อํ านวยการหรือ ผู้ช่ว ยผู้อํ านวยการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๓) วางระเบีย บเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานของศู น ย์ โ ดยไม่ ขัด หรือ แย้ง กับ กฎหมาย มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของศูนย์ เพื่อการนี้
ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันศูนย์ เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ต อบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มีสามประเภท คือ
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(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของศูนย์
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งศูนย์จ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของศูนย์เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของศูนย์
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับศูนย์
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งศูนย์จําเป็นต้องจ้างหรือ
แต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของศูนย์
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ
มาตรา ๓๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของศู น ย์ รั ฐ มนตรี อ าจขอให้ ข้ า ราชการ
พนั กงาน เจ้ าหน้า ที่ หรื อ ผู้ป ฏิบั ติ ง านอื่ น ในกระทรวง ทบวง กรม องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ของศูน ย์ เป็น การชั่ว คราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รั บอนุมัติ จากผู้บัง คับบัญ ชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมี
ข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ม าปฏิ บั ติ ง านเป็ น เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ ลู ก จ้ า งของศู น ย์
เป็น การชั่ว คราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถื อว่าเป็น การได้รับ อนุญาตให้ออกจากราชการหรือ ออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในศูนย์สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ต อบแทนอื่น ทํานองเดีย วกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติง านเต็มเวลาดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในศูน ย์ ให้เจ้าหน้าที่ข องรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของศูนย์
มาตรา ๓๔ การบั ญ ชี ข องศู น ย์ ให้ จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ให้ศูนย์จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของศูนย์ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์
สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูน ย์เป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น
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มาตรา ๓๖ ให้ ศู น ย์ ทํ า รายงานประจํ า ปี เ สนอรั ฐ มนตรี ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณรายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของศูนย์ในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แจง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๗ เพื่อ ประโยชน์ ในการพัฒ นาและปรั บปรุ งระบบการปฏิบัติ ง านของศู น ย์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของศูน ย์
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการ และแผนงานที่ ได้ จัด ทําไว้ ให้ศู น ย์ จัด ให้ มีก ารประเมินผลการดํา เนิ น งานตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ จั ด ทํ า โดยสถาบั น หน่ ว ยงาน องค์ ก ร
หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล
ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเ หตุผลจําเป็น เป็ น การเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัด ให้ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้
ให้ศูนย์รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการด้วย
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และให้ส อดคล้ องกับ วั ต ถุ ประสงค์ ข องการจัด ตั้ง ศูน ย์ นโยบายของรั ฐบาล และมติข อง
คณะรั ฐมนตรีที่ เ กี่ย วกั บศู น ย์ เพื่อ การนี้ ให้รั ฐมนตรีมี อํ านาจสั่ง ให้ ศูน ย์ ชี้แ จง แสดงความคิ ด เห็ น
ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของศูนย์ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับศูนย์ ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนย์ได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใช้ บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐ มนตรีดํา เนิน การ
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ
หน้าที่ กิจการ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานบริหารและพั ฒ นาองค์ค วามรู้
(องค์การมหาชน) เฉพาะในส่ ว นของศู น ย์ส่งเสริ มและพัฒ นาพลัง แผ่ น ดิน เชิงคุ ณ ธรรมที่มี อยู่ในวัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ไปเป็นของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมหรือ
จริยธรรม ด้านการบริหาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์ เป็นประธาน
กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็น ที่ประจักษ์ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมหรือจริยธรรม หรือด้านอื่น ที่เกี่ย วข้องและเป็น ประโยชน์
ต่อกิจการของศูนย์ เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑ เป็นกรรมการและ
เลขานุก าร ปฏิ บัติหน้า ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่ อนจนกว่ าจะมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม มีสิทธิขอเปลี่ยนไปเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์
เจ้าหน้าที่หรือลู กจ้างตามวรรคหนึ่งซึ่งสมัครใจเปลี่ย นไปเป็ น เจ้าหน้าที่หรือ ลูกจ้างของศูน ย์
ให้แจ้งความจํานงเป็น หนังสือต่อผู้บังคับบัญ ชาตามระเบีย บที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง
การจะบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใดให้เป็น ไปตาม
อัต รากํา ลั ง คุ ณ สมบั ติ และอัต ราเงิ น เดื อนหรื อค่ า จ้ างที่ ค ณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กํ า หนด
ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัต รากําลังของศูนย์ที่จะมีขึ้น ด้วย และจะต้องได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว ทั้งนี้ โดยผู้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของศูนย์ ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของศูนย์ต ามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีสิท ธิ
กระทําได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
มาตรา ๔๔ ในระหว่ างที่ ยังไม่มีร ะเบี ย บ ข้อ บังคั บ ประกาศ หรือข้ อกํา หนดของศูน ย์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินภารกิจด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
จําเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่ว นเพื่อพัฒนา
คุณธรรมความดีที่เหมาะสม และมีการดําเนิน การแบบมีส่วนร่ว มที่สอดคล้องกับบริบทของสัง คมไทย
รวมทั้ง พัฒ นาองค์ค วามรู้ บริห ารจัด การความรู้ด ้า นคุณ ธรรมความดี ตลอดจนส่ง เสริมสนับสนุน
และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้เกิด ความ
เข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ สมควรจัด ตั้ง
ศูน ย์คุณ ธรรมขึ้น เป็น องค์ การมหาชนตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์ก ารมหาชน เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน การ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

