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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
ของประธานและอนุกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
“ประธาน” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการภาคีเครือข่าย
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่มีส่วนร่วมหรือเคยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ครอบครัว” หมายความว่า ครอบครัวที่สมาชิกคนหนึ่งคนใดมีประสบการณ์ในการจัดกระบวน
การเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ที่สืบต่อกันมาของครอบครัว
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรในชุมชนที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์
ในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและมีวัต ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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“องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย และมีส่วนร่วม
หรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“สถาบันศาสนา” หมายความว่า สถาบันศาสนาทีม่ ีส่วนร่วมหรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบธุรกิจทีม่ ีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีส่วนร่วม
หรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“สถานศึกษาอื่น” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีวัตถุประสงค์หรือมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“องค์กรอื่น” หมายความว่า ชมรม กลุ่ม สหพันธ์ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด” หมายความรวมถึง
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒ ให้ มีค ณะอนุ กรรมการภาคี เครือ ข่า ยคณะหนึ่ง ประกอบด้ว ยอนุก รรมการที่เ ป็ น
ภาคีเครือข่ายประเภทละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานอนุกรรมการ
(๒) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทบุคคล
(๓) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทครอบครัว
(๔) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทชุมชน
(๕) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรชุมชน
(๖) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
(๘) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรวิชาชีพ
(๙) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทสถาบันศาสนา
(๑๐) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทสถานประกอบการ
(๑๑) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทสถานศึกษาอื่น
(๑๒) อนุกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรอื่น
ให้ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย แต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการในสํานักงานเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการอีกสองคน
ข้อ ๓ ภาคีเครือข่ายประเภทบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานศึกษาอื่น หรือองค์กรอื่น
ต้องมี ส่ว นร่ว มหรือวั ต ถุป ระสงค์ในการดําเนิ น งานการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และมีผลงานที่สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรับรอง จึงได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ
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ข้อ ๔ ประธานและอนุก รรมการตามข้อ ๒ ต้อ งมี คุณ สมบัติแ ละไม่ มีลั กษณะต้ องห้า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยมีประวัติการเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ข้อ ๕ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของอนุ ก รรมการตามข้ อ ๒ ให้ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็ น อนุ ก รรมการแต่ ล ะประเภทของแต่ ล ะจั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพมหานครมี จํ า นวนมากกว่ า หนึ่ ง คน
ให้แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกให้เหลือประเภทละหนึ่งคน
(๒) ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้สํานักงาน
ข้อ ๖ เมื่ อ สํ า นั ก งานได้ รั บ รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รจากสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวัด แล้ว ให้ แ ต่ ง ตั้ง คณะทํ างานคัด เลือ กอนุ ก รรมการขึ้น คณะหนึ่ ง
เพื่อคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจํานวนสองเท่าของจํานวนอนุกรรมการแต่ละประเภทตามข้อ ๒
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกผู้สมัครให้เหลือจํานวนสิบเอ็ด คน ส่ว นที่เหลือ
ให้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ในบัญชีรายชื่อสํารองของคณะอนุกรรมการ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ให้ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อสํารองของคณะอนุกรรมการในประเภทเดียวกันกับผู้ซึ่งได้รับเลือกให้
เป็นประธาน เป็นอนุกรรมการ
ข้อ ๘ เมื่อดําเนินการตามข้อ ๗ แล้ว ให้ประธานกรรมการประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๙ ประธานและอนุกรรมการตามข้อ ๒ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานและอนุกรรมการตามข้อ ๒ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ ป ระธานหรื ออนุ ก รรมการตามข้ อ ๒ พ้น จากตํา แหน่ งก่ อ นครบวาระ
ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานหรืออนุกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น พ้ น จากตํ า แหน่ ง เว้ น แต่ ว าระของอนุ ก รรมการเหลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดําเนินการก็ได้
ให้ผ้ทู ี่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งอนุกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
อนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนอนุกรรมการตามข้อ ๒
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
ทําหน้าที่ประธานชั่วคราว
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานหรืออนุกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการให้ได้มา
ซึ่ง ประธานหรืออนุกรรมการชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ ในระหว่างนั้น ให้ประธาน
หรืออนุกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานหรืออนุกรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมสนับสนุ น และให้ความร่ ว มมือ ในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(๒) ดําเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงในการทํางานระหว่างภาคีเครือข่าย
(๓) ประชาสั ม พัน ธ์ และเผยแพร่กิ จ กรรม และสร้ างความเข้า ใจที่ดี ต่ อ การจัด การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
(๔) ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญั ติให้จํานวนอนุก รรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

