
๑ 

 

ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. .... 

____________ 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาขึน้เป็นองค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไป 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี ้ 

“เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา”  หมายความว่า ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา หรือบริการอ่ืนใด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อเชื่อม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อัตโนมัติ และสามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่จํากัด เพ่ือใช้ช่วยในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

“สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”   หมายความว่า  แนวคิด วิธีการ กระบวนการ  
สื่อการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่า
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

ฉบับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ฉบับสมบูรณ์ ) 



๒ 

 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษา  

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสถาบัน 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสถาบัน 

“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ หน้าที่และอํานาจ 

____________ 

มาตรา ๕  ให้สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
เป็นสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เรียกโดยย่อ
ว่า “สทพศ.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Institute for Digital Technology Education Platform ” 
เรียกโดยย่อว่า “ITEP” 

มาตรา ๖ ให้สถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

มาตรา ๗ ให้สถาบันเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบและกลไกในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่พัฒนา รวบรวม จัดทํามาตรฐาน 
ตรวจสอบ และกลั่นกรองสื่อเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําข้อเสนอนโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
ในรูปแบบดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาของการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

(๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลที่มี
คุณภาพขององค์กรจัดการศึกษาทุกระดับและทุกด้าน 



๓ 

 

(๔) จัดวางระบบและกลไก รวมทั้งจัดทํามาตรฐาน ตรวจสอบ และกลั่นกรองสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

(๕) จัดทํา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา ให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย
ที่เก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๖) ให้บริการระบบการนําเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จัดทํา
คู่มือ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา 

(๗) ประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึก ษา 
ในรูปแบบดิจิทัลของทุกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาทุกระดับและ  
ทุกประเภท 

(๘) ป้องกัน รับมือ และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริม
คุณภาพ 

(๑๐) ดําเนินการอ่ืนเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาให้มีแนวทาง 
ที่สอดคล้องกันหรือเป็นระบบเดียวกันสถาบันอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุน  
การดําเนินงานของสถาบันหรือร่วมดําเนินการกับสถาบันตามมาตรานี้ได้ 

มาตรา ๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 

(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภท เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๕) ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน 



๔ 

 

(๖) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนประกอบ
กิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๗) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  

การถือหุ้น การเป็นหุ้นส่วน และการร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๒ 

ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

____________ 

มาตรา ๙  ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย 

(๑) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม  

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน 
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็น
อิสระหรือความเป็นกลาง 

มาตรา ๑๐  บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของ
สถาบันเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 



๕ 

 

ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์  
จากทรัพย์สินของสถาบัน 

มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 

____________ 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการศึกษาหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้มีคว ามรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกฎหมาย 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน่งแทน  
ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

 



๖ 

 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในนิติบุคคลซึ่งสถาบันเป็นผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุน  
ตามมาตรา ๘ (๕) 

(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
สี่ปี 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



๗ 

 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ิมขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง  
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการ  
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ 
การดําเนินการของสถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ หน้าที่และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 

(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของสถาบัน 

(๓) อนุมัติการดําเนินโครงการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือประกาศเก่ียวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 

(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินอ่ืนของ
เจ้าหน้าที ่

(ง) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงาน 

(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษ ของเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๓ (๑) และผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๓ (๓) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการอื่นที่จําเป็นใน
การจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง 



๘ 

 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสํานักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ  

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

(ซ) การแต่งตั้ง หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ฌ) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

(ญ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องหมาย
สถาบัน 

(ฎ) หลักเกณฑ์และวิธีการในการสนับสนุนหรือให้ทุนในการศึกษาวิจัย หรือดําเนิน
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(ฏ) การดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘ 

(๕) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการ
ดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๖) กระทําการอื่นใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ฉ) ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาให้มี
แนวทางท่ีสอดคล้องกันหรือเป็นระบบเดียวกัน คณะกรรมการมีอํานาจเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือหน้าที่และอํานาจของ
สถาบันต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน ให้คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 



๙ 

 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็น 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๘ (๔) (ซ) และ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในนิติบุคคลซึ่งสถาบัน
เป็นผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสํานักงาน ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ 

การสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๔ ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีก 
ไม่เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผล  
ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หน้าที่และอํานาจของสถาบัน สามารถทํางาน
ให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา และต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย 

มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

 

 



๑๐ 

 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 

(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๕ 

มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่
บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด 
ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน รวมทั้ง
รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 

มาตรา ๒๙ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 

(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
เพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 



๑๑ 

 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย และมติที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้อํานวยการ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการ
หรือให้มีหน้าที่และอํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอํานาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจ
เช่นเดียวกับผู้อํานวยการด้วย แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสถาบัน 
เพ่ือการนี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดท่ีผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด ๔ 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

____________ 

  มาตรา ๓๓ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ 

(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
ของสถาบัน 

(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๗ 
 

มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที่ของสถาบันต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ หน้าที่ และอํานาจของสถาบัน และสามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา รวมทั้งต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย 



๑๒ 

 

มาตรา ๓๕  เจ้าหน้าที่พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๔ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

มาตรา ๓๖ สถาบันอาจทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างตามระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญาได ้

มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้  
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้นและมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน  
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน  
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม ไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

 

หมวด ๕ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน 

____________ 

  มาตรา ๓๘ การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ  
การพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 



๑๓ 

 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้ อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่ วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้ 

มาตรา ๓๙ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งตัง้ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น เป็นข้อวิ เคราะห์ว่ าการใช้จ่ ายดั งกล่ าว เป็น ไป  
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
สถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอ่ืน และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๔๐ ให้สถาบันทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง คําชี้แจง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๔๑ การประเมินผลของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

 

หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 

____________ 

  มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีมีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบัน
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อกฎหมายวัตถุประสงค์  
ของการจัดตั้งสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี หรือแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบันได้ 
 



๑๔ 

 

บทเฉพาะกาล 

____________ 

มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรกให้กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปจนกว่าคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะเข้ารับ
หน้าที่ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และให้สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาไปพลางก่อน 

ให้กรรมการโดยตําแหน่งเป็นกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้กรรมการโดยตําแหน่งเป็นคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา 

มาตรา  ๔๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ หรือข้อกําหนดของสถาบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาดําเนินการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของสถาบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาเท่าที่จําเป็น และดําเนินการเพ่ือให้ได้คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา 


