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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“การศึกษาพิเศษ” หมายความวา การศึกษาที่จัดใหแกคนพิการและผูดอยโอกาส
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
“ผูดอยโอกาส” หมายความวา บุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ
“องคกรเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน
นิ ติ บุ ค คล และมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน ต อ การศึ ก ษาของคนพิ ก ารหรื อ
ผูดอยโอกาส
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการมีจํานวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนเจ็ดคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน จํานวนเจ็ดคน ซึ่งแตงตั้งจากองคกรเอกชนดานคน
พิการตางประเภทกันจํานวนหาคน และจากองคกรเอกชนดานผูดอยโอกาสจํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษา ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ ดานการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาส ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานสื่อเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ และ
ดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน
(๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ กรรมการตามข อ ๒ (๓) และ (๔) ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูสนใจในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๔ ใหองคกรเอกชนแตละแหงเสนอชื่อผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓
ที่เห็นสมควรเปนกรรมการตามขอ ๒ (๓) แหงละหนึ่งคน ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อนํารายชื่อนั้นพิจารณาดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามดังกลาวเปนจํานวนสองเทาของกรรมการตามขอ ๒ (๓) เสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเลือกใหมีจํานวนตามขอ ๒ (๓) แลวแตงตั้งเปนกรรมการ
ขอ ๕ ให ก รรมการตามข อ ๒ (๓) แต ล ะคนเสนอชื่ อ ผู ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามตามขอ ๓ ที่เห็นสมควรเปนกรรมการตามขอ ๒ (๔) ดานใดดานหนึ่ง ดานละหนึ่งคน
ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํารายชื่อนั้นพิจารณาดําเนินการคัดเลือกรายชื่อ
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ผูที่ ส มควรเป น กรรมการซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติแ ละไม มี ลัก ษณะต อ งห า มดัง กลา วเปน จํ า นวนสองเทา ของ
กรรมการตามขอ ๒ (๔) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเลือกใหมีจํานวนตามขอ ๒ (๔)
แลวแตงตั้งเปนกรรมการ
ขอ ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการตามขอ ๔ และขอ ๕ ใหเปนไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓
(๔) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสามมีมติใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๒ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
สรรหา เลือก และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง เวนแตวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการก็ได
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่มีอยู
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้ง
กรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
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ขอ ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้งกรรมการตามขอ ๒ (๓)
และ (๔) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

