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ประกาศสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ของสถานศึกษาในกํากับสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยภาคีเครือขายที่จัด
การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศั ย ลัก ษณะสถานศึ กษาในกํ ากั บสํ านั กงานสง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของประธาน
กรรมการและกรรมการสถานศึกษา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในกํากับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในกํากับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา หัวหนาสถานศึกษาในกํากับสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอ ๓ ในสถานศึกษาใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกิน
เกาคน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ ไมนอยกวาสี่คน แตไมเกินแปดคน โดยพิจารณาจากบุคคล
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ดานการศึกษา ดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ดานพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิ่ ง แวดลอ ม ด านการเมือ งการปกครอง ดา นความมั่ น คง ด านวิ ทยาศาสตร เ ทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศ ดา นภูมิปญญาทองถิ่น ดานสาธารณสุข และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และใหหัวหน า
สถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๔ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาตามขอ ๓ ตองมีคุณสมบัติแ ละไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
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(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ต อ งไม เ ป น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ย
ภาคี เครื อข า ยที่ จั ดการศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ลั ก ษณะสถานศึ ก ษาในกํ า กั บ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เกินกวาสองแหงในหนึ่งวาระ
ขอ ๕ การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ใหหัวหนาสถานศึกษาดําเนิน การสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาใหครบตามจํานวนที่หัวหนาสถานศึกษากําหนด
ขอ ๖ การเลือ กประธานกรรมการใหส ถานศึกษาดํา เนิน การรว มกับ กรรมการที่ไ ดรั บ
การสรรหาตามขอ ๕ รวมกันเลือกประธานกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหหัวหนาสถานศึกษาออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๗ หัวหนาสถานศึกษาเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาตามขอ ๕ และไดรับเลือกตาม
ขอ ๖ ตอผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขอ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นอกจากการพน ตํา แหนง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาพน จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔
(๔) สถานศึกษายุบเลิก
ขอ ๙ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษา พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหหัวหนาสถานศึกษาดําเนิน การสรรหาเลือกและแตงตั้งกรรมการสถานศึกษาแทนตําแหนงที่วาง
ภายในสามสิบวัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะได
ดําเนินการก็ได
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ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาแทนตําแหนงที่วาง
ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในหกสิบวัน กอนวันครบวาระ และใหกรรมการซึ่งพน จาก
ตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาซึ่งแตงตั้งใหม
เขามารับหนาที่
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการสถานศึ กษามี หนาที่ ใ หคําปรึกษา แนะนํา เห็น ชอบแผนการ
จัดการศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ขอ ๑๑ ในวาระเริ่ ม แรกใหดํ า เนิ น การสรรหาและเลือ กประธานกรรมการสถานศึ ก ษา
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศมีผลบังคับใช
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํ านักงานสงเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการที่กําหนดไวในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

