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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมาของประธานและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการไดมาของประธานและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง รวมทั้งอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ดังนี้
ขอ ๑ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนเกาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและ
กรรมการ ซึ่งเปน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ หรือมีความชํานาญการอัน เปน ประโยชน
ตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในดานการศึกษา ดานศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานพัฒนาสังคม ชุม ชน และสิ่งแวดลอม ดานการเมืองการปกครอง ดานความมั่นคง
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานภูมิปญญาทองถิ่น และดานสาธารณสุข รวมแปดคน
และใหผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
เลขานุ ก ารอาจแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษานั้ น เป น
ผูชวยเลขานุการก็ได
ขอ ๒ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๑ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
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(๓) เปนผูที่มีความรูความสามารถ หรือมีความชํานาญการในดานตาง ๆ ตามขอ ๑
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ตองไมเปนคณะกรรมการของสถานศึกษาแหงอื่นที่สังกัดสํานักงานสงเสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกินกวาสองแหงในเวลาเดียวกัน
ขอ ๓ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา ให สถานศึก ษาประกาศรับสมัค ร
กรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ตามขอ ๑
ในกรณีมีผสู มัครซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิเกินกวาแปดคน ใหผูอํานวยการสถานศึกษาจัดใหผูสมัคร
เลือกกันเองใหเหลือจํานวนแปดคน
ขอ ๔ การเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา ใหสถานศึกษาดําเนินการใหผูไดรับเลือก
เปนกรรมการตามขอ ๓ รวมกันเลือกประธานกรรมการจากกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหผูอํานวยการสถานศึกษาออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอ และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเสนอรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกตามขอ ๓ และขอ ๔ ตอผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
สําหรับสถานศึกษาอื่นใหผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๓
และขอ ๔ ตอเลขาธิการสํานักงานสงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณา
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขอ ๖ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึ กษา มีว าระอยูใ นตํ า แหนง คราวละสี่ ป
และอาจไดรับ การแตงตั้งอีก ได แตจะดํา รงตําแหนงติด ตอกัน เกิน สองวาระมิได ยกเวน กรรมการ
และเลขานุการ
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒
(๔) กรรมการเกินกวาสามในสี่ มีมติใหออก
ขอ ๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการมี เ หลื ออยู ไม ถึง หนึ่ง รอ ยแปดสิ บวั น จะไมส รรหากรรมการแทนตํ าแหน ง ที่ว างลง
นั้นก็ได
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง จะพนจากตําแหนง
ตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระ และใหผูซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแตงตั้งใหม
เขามารับหนาที่
ขอ ๘ อํานาจหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา
(๑) ให คํา ปรึก ษา และพิ จ ารณาใหข อ เสนอแนะแผนพัฒ นา แผนปฏิ บัติ ก ารการศึก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษา
(๒) ส ง เสริ ม ให มี ก ารระดมทุ น ทางสั ง คมและทรั พ ยากรจากชุ ม ชน องค ก รปกครอง
สว นท องถิ่ น องคก รอื่ น ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ให มีส ว นร วมในการจัด การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(๓) ติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา
(๔) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร ว มมื อ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด
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ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หรือการดําเนินการตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศรีเมือง เจริญศิริ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

