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พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“คุณธรรม” หมายความว่า สภาพคุณงามความดีที่สังคมไทยพึงยึดถือเพื่อสร้างประโยชน์สุข
ให้แก่ปวงชน
“เครือข่ายทางสังคม” หมายความว่า บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่มีการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของศูนย์
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ จัด ตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)”
เรี ย กโดยย่ อว่า “ศคธ.” และให้ ใ ช้ชื่ อเป็นภาษาอั งกฤษว่า “Center for Morality Promotion
(Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “CMP” ”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
(๒) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
(๓) ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
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(๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
(๕) ดาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ศูนย์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของศูนย์
(๓) ทาความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งศูน ย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการศู น ย์ คุ ณ ธรรม”
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์สูงในด้านการส่งเสริมคุณธรรม การบริหาร สังคม การสื่อสาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจั กษ์ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม การบริหาร สังคม
การสื่อสาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
กรรมการจานวนไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่ง ตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทน
ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดาเนินการ
ของศูนย์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของศูนย์
(๒) อนุมัติงบประมาณประจาปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการดาเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือประกาศเกี่ยวกับศูนย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อานวยการ การปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
(ค) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๓)
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(ง) การกาหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อานวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงาน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของ
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ รวมทั้งการบัญชี
และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การกาหนดค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดาเนินกิจการ
ของศูนย์
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน
(ฌ) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การกาหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(ฎ) การกาหนดเครื่องแบบผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องหมายศูนย์
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
(๕) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ฉ) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๑๘/๑ ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของศูนย์ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ
มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๘ (๓) (ฌ) และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับศูนย์หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของศูนย์ ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของศูนย์ในการเข้าร่วมทุน
ตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์มีผู้อานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของศูนย์ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
การสรรหาผู้ อ านวยการ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๒๒/๑ ในการแต่งตั้งผู้อานวยการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
หกสิ บ วั น หากด าเนิ น การไม่แ ล้ว เสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่า ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ผู้อานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของศูนย์ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของศูนย์ สามารถทางานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่
บริหารกิจการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของศูนย์ มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บงั คับบัญชาผู้ปฏิบตั งิ าน
ทุกตาแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
การดาเนินงานของศูนย์บรรลุวัตถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ รวมทั้งรายงานการเงิน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของศูนย์”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๒๗/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือผู้อานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ให้รองผู้อานวยการที่มีอาวุโสตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการหรือ
ให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ของศูน ย์ สามารถทางานให้ แ ก่ศูน ย์ไ ด้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ า ม
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย”
มาตรา ๑๖ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎี ก า
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“การขาดคุ ณ สมบั ติ เ พราะมี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๓๒/๑ ศูนย์อาจทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญาได้”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ การบัญชีของศูนย์ ให้จัดทาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของศูนย์ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และ
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้ผู้อานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
จึงดาเนินการได้”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ การประเมินผลงานของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน”
มาตรา ๒๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ศูน ย์ คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ให้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจหน้า ที่ ก ากั บ ดูแ ลการดาเนิน กิ จ การของศู นย์ ใ ห้ เ ป็น ไป
ตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ศูนย์ชแี้ จง
แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาของศู นย์ที่ขัดต่อกฎหมาย วัต ถุประสงค์ของ
การจัดตั้งศูนย์ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์ ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของศูนย์ได้”
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
การนับวาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
ให้นับต่อเนื่องกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๒ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ใดอ้ า งถึ ง
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ คุ ณ ธรรมตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติ ม
บทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

