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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสําคัญที่จะดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีหน่วยงานเดียวในการบูรณาการการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ของประเทศทั้ง ระบบเพื่ อประสานการดํ าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกระเบีย บสํา นักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการขับ เคลื่ อนนโยบายเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ข องสังคม เทคโนโลยี และนวัต กรรมสมัย ใหม่ ในการผลิต สิน ค้าและบริการในรูปแบบใหม่
ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคม
“ธุรกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
“ประธานกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
“กรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
เรียกโดยย่อว่า “กศส.” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัด กระทรวงวัฒ นธรรม ปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในด้านธุรกิจสร้างสรรค์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ได้จํานวนไม่เกินสองคน
ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็น กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือ
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่ง เพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารกองทุน ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเสนอตามข้อ ๑๘ (๑)
(๓) พิจารณาให้ความเห็น ชอบกรอบการจัดสรรเงิน กองทุนประจําปีภายใต้น โยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๔) กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศใน
การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอื่น รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบีย บ หรือข้อบังคับ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็น ไปตาม
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๖) เสนอแนะรูปแบบองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เหมาะสม
และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรม
การไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่ม าประชุ ม หรือ ไม่ สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ไ ด้ ให้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษา และมี
อํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๑๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
เรีย กว่า “กองทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อเป็น เงิน ช่ว ยเหลืออุด หนุน
การดําเนินการใดเพื่อสนับสนุนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์ ในการดําเนินงานตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๑๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๑๕ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน
ข้อ ๑๖ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย
เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี เป็น ประธานกรรมการบริ หารกองทุ น เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อธิบดีกรมส่งเสริมอุต สาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจสร้างสรรค์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
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ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการบริหารกองทุนและเลขานุการ
ข้อ ๑๗ ให้ นํ า ความในข้ อ ๗ ข้ อ ๘ ข้ อ ๙ และข้ อ ๑๑ มาใช้ บั ง คั บ กั บ คุ ณ สมบั ติ
และลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามข้อ ๙ (๓) ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่คณะกรรมการกําหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
(๒) จัด ทํากรอบการจัดสรรเงิน กองทุน ประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ที่คณะกรรมการกําหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
(๓) พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแผนงานและโครงการภายใต้กรอบการจัด สรรเงินกองทุน
ประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติง านอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ย วข้องตามวัต ถุประสงค์
ของกองทุน
(๖) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้และทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๑๙ ให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรียกโดยย่อว่า “สศส.” เป็นหน่วยงานภายใน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติง านธุร การของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ป รึกษา และ
คณะอนุกรรมการ
(๒) ดําเนินการตามแผนงานของคณะกรรมการ
(๓) ศึกษา รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(๔) เป็ น ศู น ย์ก ลางเผยแพร่ แ ละประชาสัม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง การจั ด ตั้ง กองทุ น
นโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน
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(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของกองทุนและนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
ข้อ ๒๐ ให้ ป ระธานกรรมการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
หรือดําเนิน การทําสัญ ญาจ้างบุคคลใดเป็น ผู้อํานวยการ ค่าตอบแทนของผู้อํานวยการเป็น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารงานของสํานักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจ้างพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานได้ ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริห ารกองทุน ทั้ งนี้ ในกรณีจํา เป็ น หรื อกรณีที่ ไม่ อาจปฏิบั ติต ามระเบีย บของ
ทางราชการได้ ก็อาจเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้น การปฏิบัติต าม
ระเบียบนั้นได้
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และสํานักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของสํ า นั ก งาน คณะกรรมการอาจเสนอให้
คณะรั ฐมนตรีมีม ติให้ ข้าราชการหรื อลูกจ้ างของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลูก จ้างของรั ฐวิส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติง านตามปกติ และจะให้ไปช่ว ยปฏิบัติง านเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได้ อีกทั้ง
อาจกําหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้
ข้อ ๒๓ ค่า ใช้จ่ า ยสํ า หรั บ เบี้ ย ประชุม ค่ า ตอบแทนและประโยชน์อื่ น ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ที่ ปรึ กษา และคณะอนุ กรรมการ รวมทั้ง ค่า ใช้ จ่า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การดําเนิน งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และ
สํานักงานให้เบิกจ่ายจากเงินของกองทุนตามข้อ ๑๕ (๒)
หมวด ๔
การบริหารกองทุน การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ข้อ ๒๔ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ชื่ อ “บั ญ ชี ก องทุน ส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์” และอาจเปิ ด บั ญ ชี เ งิน ฝากไว้ กั บ ธนาคารที่ เ ป็ น
รัฐวิสาหกิจภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
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ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานจัดทําประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายประจําปีเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๖ ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ สํ า นั ก งานทํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑๘ (๔)
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อ ๒๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน
การพัสดุ หรือการปฏิบัติอื่น ใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบีย บนี้ ให้ปฏิบัติต ามระเบีย บของทางราชการ
ว่าด้ว ยการนั้น โดยอนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติ ต ามระเบีย บของราชการได้ ให้ทําความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๘ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้างตามมาตรฐานการจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี
และให้ จั ด ทํ า งบการเงิน พร้ อมทั้ งรายละเอี ย ดประกอบ เสนอต่อ คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ให้
ความเห็นชอบก่อน เพื่อส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
เมื่ อสํ านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ตรวจสอบรับ รองแล้ ว ให้สํ านั ก งานเสนอรายงานผล
การตรวจสอบงบการเงิน ของกองทุน ดัง กล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สํานักงานจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๐ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จั ด ซื้ อ เพื่ อ การดํ า เนิ น การของกองทุ น ให้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ของสํานักงาน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณ ของสํ า นั ก งาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามระเบียบนี้
ในระยะเริ่มแรก ค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของสํานักงาน ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนกว่าจะมีการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๓๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด หรือคําสั่ง ที่ออกตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้
บังคับอยู่ในวัน ที่ร ะเบีย บนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพีย งเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบีย บนี้
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด หรือคําสั่ง ที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ แต่ต้อง
ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อํานวยการตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

