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กฎกระทรวง
กำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ำรสรรหำ
กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน
พ.ศ. 2564
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๔๐ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๓๘ วรรคสอง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ
กำรเลื อ กประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง และกำรพ้ น จำกต ำแหน่ ง
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่ละแห่ง
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่ละแห่ง
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน วิทยำลัย หรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอืน่
ของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่หรือมีวัต ถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ได้รับงบประมำณจำกรัฐ
แต่ละแห่ง ยกเว้นสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยและศูนย์กำรเรียน
“สถำนศึกษำขนำดเล็ก” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำที่มีนักเรียนไม่เกินสำมร้อยคน
“สถำนศึกษำขนำดใหญ่” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำที่มีนักเรียนเกินสำมร้อยคนขึ้นไป
“ผู้ปกครอง” หมำยควำมว่ำ บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำ ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนำจปกครอง
หรือผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของนักเรียน และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคล
ซึ่งนักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจำหรือซึ่งนักเรียนอยู่รับใช้กำรงำน
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“ครู ” หมำยควำมว่ ำ บุ ค ลำกรวิ ช ำชี พ ซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ ห ลั ก ทำงด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนและ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำของรัฐ
“องค์กรชุมชน” หมำยควำมว่ำ ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชำชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน
เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งปี มีผลงำนที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรับรอง และมีที่ตั้งแน่นอน
อยู่ ใ นท้ อ งที่ ต ำบลหรื อ แขวงที่ เ ป็ น ภู มิ ล ำเนำของนั ก เรี ย นในสถำนศึ ก ษำ หรื อ ท้ อ งที่ ต ำบล หรื อ
แขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นซึ่งได้รับกำรจัดตั้ง
ตำมกฎหมำยที่สถำนศึกษำตั้งอยู่
“ศิษย์เก่ำ ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งสถำนศึกษำรับรองว่ำสำเร็จกำรศึกษำจำกหรือเคยศึกษำ
ในสถำนศึกษำนั้น
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่ละแห่ง
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตั้งอยู่
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในสถำนศึกษำขนำดเล็กและสถำนศึกษำ
ขนำดใหญ่ ประกอบด้วย
(๑) ประธำนกรรมกำร
(๒) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวนหนึ่งคน
(๓) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนครู จำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน
(๖) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ จำนวนหนึ่งคน
(๗) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำในพื้นที่ จำนวนหนึ่งรูปหรือ
หนึ่งคนสำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และจำนวนสองรูปหรือสองคนหรือหนึ่งรูปและหนึ่งคนสำหรับ
สถำนศึกษำขนำดใหญ่
(๘) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคนสำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และจำนวนหกคน
สำหรับสถำนศึกษำขนำดใหญ่
ให้ผู้อำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ข้อ ๔ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ต้อง
(๑) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
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(๓) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญำกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น
หรือกรณีสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ใดมีลักษณะตำม (๕) ต้องออกจำก
กำรเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะดังกล่ำวหรือแสดงหลักฐำนให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตนได้เลิกประกอบกิจกำรหรือกำรใด ๆ
อันมีลักษณะดังกล่ำวแล้วต่อผู้อำนวยกำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หำกมิได้ดำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร
ข้อ ๕ นอกจำกคุณสมบัติตำมข้อ ๔ แล้ว กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๒) ต้องเป็นผู้ปกครองตำมทะเบียนนักเรียนซึ่งกำลังศึกษำอยู่ใน
สถำนศึกษำนั้น
(๒) กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) ต้องเป็นข้ำรำชกำรครู
(๓) กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๖) ต้องเป็นศิษย์เก่ำ
(๔) กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๘) ต้องไม่เป็นกรรมกำรของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เกินสำมแห่งในเวลำเดียวกัน
(๕) กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๒) (๔) (๖) หรือ (๘) ต้องไม่เป็นครู เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำง
ของสถำนศึกษำ หรือที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญซึ่งมีสัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนั้น
ข้อ ๖ ให้ ผู้ อ ำนวยกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(๑) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๒) และ (๓) ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อ
ผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมกำร ซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ จำกนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดำเนินกำร
(๒) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควร
เป็นกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ จำกนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
จ ำนวนหนึ่ ง คน ในกรณี ไ ม่ มี อ งค์ ก รชุ ม ชนในท้ อ งที่ ต ำบลหรื อ แขวงที่ เ ป็ น ภู มิ ล ำเนำของนั ก เรี ย น
ในสถำนศึกษำหรือตำบลหรือแขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำร
ให้ ผู้อำนวยกำรสรรหำผู้แ ทนองค์กรชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงใกล้เคียงหรือในท้องที่ตำบลหรือ
แขวงของเขตพื้นที่กำรศึกษำใกล้เคียงเป็นกรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชนในสถำนศึกษำนั้น
(๓) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๕) ให้ดำเนินกำรโดยสภำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
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(๔) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๖) ให้ดำเนินกำรโดยให้ศิษย์เก่ำเสนอชื่อ
ผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ จำกนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน ในกรณีสถำนศึกษำตั้งใหม่และไม่มีศิษย์เก่ำ ให้สรรหำและเลือกเฉพำะ
กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) จนกว่ำจะมีศิษย์เก่ำซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ ๔
และข้อ ๕ ทำหน้ำที่ผู้แทนศิษย์เก่ำ
(๕) กำรสรรหำและเลือกกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๘) ให้ดำเนินกำรโดยกำรพิจำรณำร่วมกัน
ของผู้ซึ่งได้รับกำรสรรหำและได้รับเลือกให้เป็นกรรมกำรตำมข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และผู้อำนวยกำรให้ได้จำนวนสองคนสำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็ก และจำนวนเจ็ดคนสำหรับสถำนศึกษำ
ขนำดใหญ่
(๖) กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมกำรตำมข้อ ๓
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และผู้อำนวยกำร ร่วมกันเลือกประธำนกรรมกำรจำกผู้ซึ่งได้รับเลือก
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๕)
ข้อ ๗ ให้ ผู้ อ ำนวยกำรเสนอรำยชื่ อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ กำรสรรหำและได้ รั บ เลื อ กตำมข้ อ ๖
ต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ในกรณีสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยกำรเสนอรำยชื่อผู้ซึ่งได้รับ
กำรสรรหำและได้รับเลือกตำมข้อ ๖ ต่อนำยกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร และให้แจ้งให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
ข้อ ๘ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ วรรคหนึ่ง มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันมิได้ ไม่ว่ำจะเป็น
กรรมกำรประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่สถำนศึกษำที่มีข้ำรำชกำรครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรตำมข้อ ๓ (๓) ติดต่อกันเกินสองวำระได้
ข้อ ๙ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓
วรรคหนึ่ง พ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนควำมสำมำรถ
(๔) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕
(๕) พ้นจำกกำรเป็นพระภิกษุ เฉพำะกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ ๓ วรรคหนึ่ง พ้นจำกตำแหน่ง
ก่อนครบวำระ ให้ดำเนินกำรสรรหำ เลือก และแต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรแทนภำยใน
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เก้ำสิบวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลืออยู่ไม่ถึงหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดำเนินกำรก็ได้ และให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรตำมข้อ ๓ วรรคหนึ่ง พ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ
ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือ
กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ ง และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ ให้กรรมกำร
ที่เหลืออยู่เลือกกรรมกำรคนหนึ่งทำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรเป็นกำรชั่วครำว
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมข้อ ๓ วรรคหนึ่ง จะพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
ให้ ดำเนิ น กำรสรรหำกรรมกำรใหม่ภำยในเก้ำสิบวันก่อนวันครบวำระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ำมำรับหน้ำที่
ข้อ ๑๑ สถำนศึกษำตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ตั้งสถำนศึกษำ
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระ
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4
ตรีนชุ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน
ไม่เหมำะสมกับ กำลปั จ จุ บั น รวมทั้งมีกำรยุบเลิ กคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและโอนอำนำจหน้ำที่
ไปเป็ น ของคณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ กำรจั งหวั ด สมควรปรับปรุงจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์
วิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
ของกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

