
คุยกับ ผอ.หนุ่ม ครับ


หน้า 1

 

ข้อ 1 ยกเลิก กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 

 “คณะกรรมการ” : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 

 “กรรมการ” : กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 

 “สถานศึกษา” : โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกชPออย่างอPนของรัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีหรือมี

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีได้รับงบประมาณจากรัฐแต่ละแห่ง ยกเวน้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 

ศูนย์การเรียน 

 “สถานศึกษาขนาดเล็ก” : สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 300 คน 

 “สถานศึกษาขนาดใหญ่” : สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเกิน 300 คนขึ้นไป 

 “ผูป้กครอง” : บิดามารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซ่ึงเป็นผู้ใชอ้ำนาจปกครอง หรือ ผู้ปกครอง ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และ ให้หมายความรวมถึงบุคคล ซ่ึงนักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจำ หรือ 

ซ่ึงนักเรียนอยู่รับใชก้ารงาน 

 “ครู” : บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทำหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน และ การส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

 “องค์กรชุมชน” : ชุมชน หรือ องค์กรท่ีมีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกวา่ 7 คน เพPอดำเนินกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมต่อเนPองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี มีผลงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง และ มีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในห้องท่ีตำบล หรือ แขวงท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา 

หรือ ท้องท่ีตำบล หรือ แขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” :  

• องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

• เทศบาล 

• องค์การบริหารส่วนตำบล 

• กรุงเทพมหานคร 

• เมืองพัทยา และ  

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
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กฎกระทรวง 

กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 

และการพน้จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
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หน้า 2

 “ศิษย์เก่า” : ผู้ซ่ึงสถานศึกษารับรองวา่สำเร็จการศึกษาจาก หรือ เคยศึกษาในสถานศึกษานั้น 

 “ผูอ้ำนวยการ” : ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 “ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 

ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก และ สถานศึกษาขนาดใหญ่  

ประกอบด้วย 

 (1) ประธานกรรมการ 

 (2) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 1 คน 

 (3) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนครู จำนวน 1 คน 

 (4) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 1 คน 

 (5) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน 

 (6) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน 1 คน 

 (7) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนท่ี  

• จำนวน 1 รูป หรือ 1 คน (สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) และ 

• จำนวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รูป และ 1 คน (สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่) 

 (8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

• จำนวน 1 คน (สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) และ 

• จำนวน 6 คน (สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่) 

 ให้ ผูอ้ำนวยการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 4 ประธานกรรมการ และ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ตอ้ง 

 (1) มีอายไุม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ ์

 (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (3) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือ คนเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เวน้แต ่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ โดย

ประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 

 (5) ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น หรือ กรณี

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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 ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ผู้ใด มีลักษณะตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคล 

ซ่ึงมีลักษณะดังกล่าว หรือ แสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเชPอได้วา่ตนได้เลิกประกอบกิจการ หรือ การใด ๆ อันมีลักษณะดัง

กล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการ ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแต่งต้ัง หากมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้

ถือวา่ผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ัง เป็น ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ 

ข้อ 5 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 4 แล้ว กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ด้วย 

 (1) กรรมการตามข้อ 3 (2) ผูแ้ทนผูป้กครอง  

• ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียน ซ่ึงกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 

 (2) กรรมการตามข้อ 3 (3) ผูแ้ทนครู 

• ต้องเป็นขา้ราชการครู 

 (3) กรรมการตามข้อ 3 (6) ผูแ้ทนศิษย์เก่า 

• ต้องเป็นศิษย์เก่า 

 (4) กรรมการตามข้อ 3 (8) ผูท้รงคุณวุฒิ 

• ต้องไม่เป็นกรรมการของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเกิน 3 แห่งในเวลาเดียวกัน 

 (5) กรรมการตามข้อ 3 

  (2) ผู้แทนผู้ปกครอง 

  (4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

  (6) ผู้แทนศิษย์เก่า หรือ  

  (8) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ต้องไม่เป็นครู เจา้หน้าท่ี หรือ ลูกจา้ง ของสถานศึกษา หรือ ท่ีปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญ    

ซ่ึงมีสัญญาจา้งกับสถานศึกษานั้น 

ข้อ 6 ให้ผูอ้ำนวยการดำเนินการสรรหา และ เลือกประธานกรรมการ และ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ และ วิธี

การ ดังตอ่ไปนี้ 

 (1) การสรรหา และ เลือกกรรมการ ตามข้อ 3 (2) และ (3)  

  (2) ผู้แทนผู้ปกครอง 

  (3) ผู้แทนครู 

• ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชPอ ผู้ซ่ึงเห็นสมควรเป็น กรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบัติ ตามขอ้ 4 และ ขอ้ 5 

จากนั้น ให้ผู้ซ่ึงได้รับการเสนอชPอเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน ท้ังนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยก

กันดำเนินการ 
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 (2) การสรรหา และ เลือกกรรมการ ตามข้อ 3 (4)  

  (4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

• ให้องค์กรชุมชนเสนอชPอผู้ซ่ึงเห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ้ 4 และ ขอ้ 5 จากนั้น ให้

ผู้ซ่ึงได้รับการเสนอชPอเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน 1 คน  

• ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องท่ีตำบล หรือ แขวง ท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือ 

ตำบล หรือ แขวง ท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ หรือ มี แต่ไม่เสนอชPอผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ   

ให้ผู้อำนวยการ สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน ในท้องท่ีตำบล หรือ แขวง ใกล้เคียง หรือ ในท้องท่ีตำบล 

หรือ แขวง ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกล้เคียง เป็น กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 

 (3) การสรรหา และ เลือกกรรมการ ตามข้อ 3 (5)  

  (5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (4) การสรรหา และ เลือกกรรมการ ตามข้อ 3 (6) 

  (6) ผู้แทนศิษย์เก่า 

• ให้ดำเนินการโดยให้ศิษย์เก่า เสนอชYอ ผู้ซ่ึงเห็นสมควรเป็นกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ้ 4 

และ ขอ้ 5 จากนั้น ให้ผู้ซ่ึงได้รับการเสนอชPอเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน 

• ในกรณีสถานศึกษาตั้งใหม่ และ ไม่มีศิษย์เก่า ให้สรรหาและเลือกเฉพาะกรรมการตามขอ้ 3 (2) 

(3) (4) (5) (7) และ (8)  

   (2) ผู้แทนผู้ปกครอง 

   (3) ผู้แทนครู 

   (4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

   (5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (7) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนท่ี และ 

   (8) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   จนกวา่จะมีศิษย์ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ทำหน้าท่ี ผู้แทนศิษย์เก่า 

 (5) การสรรหา และ เลือกกรรมการ ตามข้อ 3 (8)  

   (8) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ให้ดำเนินการโดยการพิจารณาร่วมกันของผูซ่ึ้งได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ 

ตามข้อ 3  

   (2) ผู้แทนผู้ปกครอง 

   (3) ผู้แทนครู 

   (4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

   (5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   (6) ผู้แทนศิษย์เก่า 

   (7) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนท่ี 

  และผู้อำนวยการให้ได้ 

• จำนวน 2 คน (สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก) และ  

• จำนวน 7 คน (สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่)  

(6) การสรรหา และ การเลือกประธานกรรมการ ให้ผูไ้ด้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ 3  

 (2) ผู้แทนผู้ปกครอง 

  (3) ผู้แทนครู 

  (4) ผู้แทนองค์กรชุมชน 

  (5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (6) ผู้แทนศิษย์เก่า 

  (7) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนท่ี 

  (8) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  และผู้อำนวยการ  

• รว่มกันเลือกประธานกรรมการจากผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (5) 

 (7) ให้ผูอ้ำนวยการ เสนอรายชPอ ผู้ซ่ึงได้รับการสรรหา และ ได้รับเลือกตามข้อ 6 ต่อ ผูอ้ำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพPอพิจารณาแต่งต้ังเป็น ประธานกรรมการ และ กรรมการ 

• ในกรณีสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการ เสนอรายชPอผู้ซ่ึงได้รับการ

สรรหา และ ได้รับเลือก ตามข้อ 6 ต่อ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพPอพิจารณาแต่งต้ังเป็น 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ และให้แจง้ให้ ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบ 

ข้อ 8 ประธานกรรมการ และ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง  

• มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี และ  

• อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 

• แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติิดต่อกันมิได้ 

• ไม่วา่จะเป็นกรรมการประเภทเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม 

• เวน้แต่ สถานศึกษาท่ีมขี้าราชการครู เพียงคนเดียว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามขอ้ 3  

   (3) ผู้แทนครู ติดต่อกันเกิน 2 วาระได้ 

ข้อ 9 นอกจากการพน้จากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ และ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง   

พน้จากตำแหน่ง เมYอ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 
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 (3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ออกเพราะบกพรอ่งต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสPอมเสีย หรือ  

หย่อนความสามารถ 

 (4) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 4 หรือ ขอ้ 5 

 (5) พ้นจากการ เป็น พระภิกษุ เฉพาะกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้แทน ซ่ึงเป็น พระภิกษุสงฆ์ 

ข้อ 10 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง  

• พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และ แต่งต้ังประธานกรรมการ หรือ กรรมการ 

แทนภายใน 90 วัน  

• เวน้แต ่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน จะไม่ดำเนินการก็ได้ และ 

• ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง 

• พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่จนกวา่จะมีการแต่งต้ัง

ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อน

วาระ ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ เลือก กรรมการคนหนึ่ง ทำหน้าท่ี ประธานกรรมการ เป็นการชั่วคราว 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และ กรรมการ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง  

• จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

• ให้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ ภายใน 90 วันก่อนวันครบวาระ และ 

• ให้ผู้ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการ และ กรรมการ ซ่ึงแต่งต้ังใหม่

เขา้มารับหน้าท่ี 

ข้อ 11 สถานศึกษาตั้งใหม่  

• ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหา และ เลือกประธานกรรมการ และ กรรมการ  

• ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีต้ังสถานศึกษา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบั้งคับ    

 คงอยู่ในตำแหนง่ต่อไป จนกวา่จะครบวาระ 

ให้ไว ้ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ /ID LINE : krunoomtutor62


