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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของรัฐบาล
ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการวิจัยการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆ กัน และมีหน่วยงานเดียวในการบูรณาการการพัฒนานโยบายดังกล่าวทั้งระบบเพื่อประสาน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่
ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคม
“ธุรกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่ า “คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์” เรียกโดยย่อว่า “กสศ.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสร้างสรรค์หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวิทยา ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้จํานวนไม่เกินสองคน
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
เมื่อครบกําหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่ง เพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๕
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ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ แผนพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์รายสาขา และแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ
(๒) เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนและเร่งรัด การดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่กําหนดตาม (๑)
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรเพื่อให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์มากขึ้น
(๔) ออกระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๕) ติดตามและประเมินผลภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๑๐ การจั ด ทํ า นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องประเทศ
แผนพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์รายสาขา และแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามข้อ ๙ (๑) ต้องมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่นําไปปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทุกภาคส่วนเกิดการประสานเชื่อมโยง และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ แผนพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์รายสาขา และแผนพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามระเบียบนี้ รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่มอบหมายได้
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การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ให้นําข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
อาจขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จั ด ส่ ง เอกสาร ข้ อ มู ล และชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนตามข้อ ๙ (๑)
(๓) รายงานผลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ค่า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ เบี้ ย ประชุ ม ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของคณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษา และ
คณะอนุกรรมการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และ
คณะอนุกรรมการ ให้เบิกจ่ายจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขึ้น
ให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่
สํานักงานเลขานุการการข้อ ๑๔ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อํานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าจะมีผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ข้อ ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

