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กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสาน 

ความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“องคกรเอกชน”  หมายความวา  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนนิติ

บุคคล  และมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ท้ังนี้  ตองดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสองป 

ขอ ๒ ใหคณะกรรมการมีจํานวนยี่สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนเกาคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง

มหาดไทย  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนแปดคน  ซึ่งแตงตั้งจากผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณสูงในดานการศึกษานอกระบบ  ดานการศึกษาตามอัธยาศัย  ดานวิทยาศาสตร   
ดานเทคโนโลยี ดานสื่อการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานอุตสาหกรรม  ดานธุรกิจและบริการ  
ดานการศึกษาเพื่อคนพิการ  ดานการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ดานการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
ดานการบริหารการศึกษา  ดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ดานการกีฬา  และดานการศึกษาเอกชน 
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน 

(๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๓ กรรมการตามขอ  ๒  (๓)  และ  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญอันเปนประโยชนตอการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  และการประกอบวิชาชีพ 
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด  ๆ   ในพรรคการเมือง 
ขอ ๔ การสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  และ  (๔)  มีหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปนี้   
(๑) การสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  ใหองคกรเอกชนเสนอรายชื่อผูท่ีเห็นสมควร

เปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓  แหงละหนึ่งคน  จากนั้นใหผูไดรับการเสนอ
ชื่อเลือกกันเองใหเหลือสองเทาของจํานวนกรรมการที่กําหนดตามขอ  ๒  (๓) 

(๒) การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒  (๔)  ใหกรรมการโดยตําแหนงเสนอรายชื่อ 
ผูท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ  ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓  เปนจํานวนสองเทา
ของจํานวนกรรมการที่กําหนดตามขอ  ๒  (๔)   
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เมื่อดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เสร็จสิ้นแลวใหนํารายชื่อเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลือกใหเหลือเทากับจํานวนกรรมการที่กําหนดตามขอ  ๒  (๓)  หรือ 
(๔)  แลวแตงตั้งเปนกรรมการ 

ขอ ๕ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการตามขอ  ๔  ใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด 

ขอ ๖ กรรมการตามขอ  ๒  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๒  (๓)  และ  (๔)  พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓ 
(๔) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสามมีมติใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
ขอ ๘ ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  หรือ  (๔)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ

สรรหา เ ลือก  และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง  เวนแตวาระการ
ดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการก็ได 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่มีอยู 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหา  เลือก  และแตงตั้ง

กรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ  และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
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ขอ ๙ ในวาระเริ่มแรก   ใหดําเนินการสรรหา เลือก  และแตงตั้งกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  และ  (๔) 
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


