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คํานํา 
 

  สืบเนื่ องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง  วาดวยการกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับเจตนารมณ มาตรา ๔๐ แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕   
จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา 
เลือกและแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
  เนื้อหาสาระสําคัญของคูมือนี้ ประกอบดวย แนวปฏิบัติของการสรรหา 
เลือกและแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รวมทั้งการสรรหาเพื่อเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนขอเสนอแนะ ตัวอยาง  
แบบพิมพตางๆ เพื่อใหมีความสมบูรณ 
  คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎกระทรวงวาดวยการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ยังไมได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หากพบในภายหลังวาสาระบัญญัติในกฎหมายและ
กฎกระทรวงฉบับที่ลงในราชกิจจานุเบกษามีสาระที่แตกตางไป ก็ใหยึดถือสาระ
บัญญัติตามฉบับที่ลงในราชกิจจานุเบกษานั้น 
  ขอขอบคุณคณะทํางานตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ
ในการจัดทําคูมือเลมนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดีและหวังวาคูมือเลมนี้ จะอํานวยประโยชน
และเปนแนวทางในการปฏิบัติในการสรรหา เลือกและแตงตั้งกรรมการทั้งสอง 
คณะใหดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยและยุติธรรม 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
 

สารบัญ 
เร่ือง                  หนา 
สาระสําคัญการสรรหา เลือก และแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           ๑ 

- องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๑ 
- การดํารงตําแหนง        ๒ 
- การพนจากตําแหนง        ๒ 
- คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ     ๒ 

- วิธีการและแนวทางการสรรหา การเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๔ 

- กําหนดเวลาดําเนินการสรรหา การเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ๕ 

- ขอเสนอแนะการดําเนินการสรรหา เลือกและแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ๖ 

- ปฏิทินดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            ๙               
- แผนภูมิขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                             ๑๐ 
 
ภาคผนวก                   

- ราง กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ  
     วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
     วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ      
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๔๖                                                   ๑๒ 
- ตัวอยางประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         ๑๘ 
- ตัวอยางใบเสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                ๒๒ 
- ตัวอยางประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            ๒๔ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง  

และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒            ๒๕ 
 
 
 
 



คูมือการสรรหา เลือก และแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก 

ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

สาระสําคัญ 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๓๘ ประกอบกับ กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังน้ี 
 ๑. องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๑ จํานวนคณะกรรมการ 
   (๑) สถานศึกษาขนาดเล็ก  มี จํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๘๐ คนลงมา 
 ใหมีคณะกรรมการจํานวน  ๙ คน  
   (๒) สถานศึกษาขนาดใหญ  มี จํานวนนักเรียนตั้ งแต  ๑๘๐ คนขึ้นไป  
ใหมีคณะกรรมการจํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย 
    กรรมการที่เปนผูแทนกลุมบุคคล หรือผูแทนองคกรตาง ๆ ดังน้ี  

        ๑) ผูแทนผูปกครอง  จํานวน  ๑  คน 
     ๒) ผูแทนครู  จํานวน  ๑  คน 
     ๓) ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน  ๑  คน 
     ๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน ๑ คน 
     ๕) ผูแทนศิษยเกา  จํานวน  ๑  คน 
     ๖) ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่ 

- สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน 
- สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน 

     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
       ๑) สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน ๒ คน 
     ๒) สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน ๗ คน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน เปนประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 ๒.  การดํารงตําแหนง  
  ๒.๑ วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก  
แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได (กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๑) 
  ๒.๒ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึง 
ไดรับการสรรหาและแตงตั้งแทนตําแหนงวางกอนถึงวาระ ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน (กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๑ วรรคทาย) 
 ๓. การพนจากตําแหนง 
  นอกจากพ นจากตํ าแหน งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการใน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พนจากตําแหนง เม่ือ 
  ๓.๑ ตาย 
  ๓.๒ ลาออก 
  ๓.๓ คณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึกษาให ออกเพราะบกพรองตอหน าที่  
ทําใหเสื่อมเสียตอสถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ 
  ๓.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งสําหรับกรรมการประเภทนั้น 
  ๓.๕ พนจากการเปนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนหรือครูสําหรับกรรมการ  
ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนผูแทนผูปกครองนักเรียนหรือผูแทนครูแลวแตกรณี 
  ๓.๖ พนจากการเปนพระภิกษุเฉพาะกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุ (กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๒) 
 ๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 
   (๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
   (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๕) ไมเปนคูสัญญาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงาน หรือ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๖) ไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
หนวยงาน หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการที่มีลักษณะตอง
หามตามขอ (๖) ผูน้ันตองยุติการมีสวนไดสวนเสียกอนปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการหรือ

 



๓ 

 กรรมการ ซ่ึงตองดําเนินการภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูน้ันมิเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ขอ ๕) 
  ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหาม 
   (๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง 
    ๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น 
    ๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๖) 
   (๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู 
    ๑) เปนผูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    ๒) ไม เป นผู ดํ ารงตํ าแหน งซึ่ งรั บผิ ดชอบการบริ หารสถานศึ กษา  
(กฎกระทรวงฯ ขอ ๗) 
   (๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน 
    ตองไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือ 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๘) 
   (๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา 
     ๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
    ๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๙) 
   (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนผูมีความรูความสามารถหรือมีผลงานดานการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
    ๑) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไมเกิน ๓ แหง 
    ๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๐) 
 

 
 
 

 
 
 

 



๔ 

วิธีการและแนวทางการสรรหา การเลือก และการแตงตั้ง  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.  สถานศึกษาประกาศ กําหนด หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการ     
 ๒.  สถานศึกษาเปดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  สถานศึกษาตรวจคุณสมบัติของผูเสนอผูไดรับการเสนอและผูรับรองการเสนอชื่อ 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตละประเภท 
 ๔.  สถานศึกษาดําเนินการใหผู มีสิทธิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานแตละประเภทเลือกกันเอง ใหไดผูแทนกลุมบุคคลหรือผูแทนองคกรชุมชนหรือผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามจํานวนที่กําหนด 
 ๕.  ในกรณีไมมีองคกรหรือสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ซ่ึงกําหนดเปนองคประกอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือมีแตไมเสนอชื่อผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการให 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรรหาผูแทนองคกรหรือผูแทนองคกรหรือผูแทน
สมาคมในประเภทนั้นเปนกรรมการ (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔) 
 ๖.  สถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 ๗. สถานศึกษาดําเนินการใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนกลุมบุคคล ผูแทนองคกร ผูแทน
สมาคมและผูทรงคุณวุฒิ รวมกันเลือกประธานกรรมการจากผูไดรับเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ผูอํานวยการสถานศึกษา เสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาและเลือกตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๙.  ผูอํานวยการสํานักงานพื้นที่การศึกษา ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (กฎกระทรวง ขอ ๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

  
 

 
กําหนดเวลาดําเนินการสรรหา การเลือกและการแตงตั้งประธานกรรมการ 

และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 ๑. ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ 
(กฎกระทรวงฯ ขอ ๔ ) 
 ๒.  กรณีประธานกรรมการและกรรมการ พนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหา 
เลือกและแตงตั้งกรรมการชุดใหม ภายใน ๙๐ วันกอนวันครบวาระ(กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๑ วรรค ๒ ) 
 ๓. กรณีประธานกรรมการและกรรมการ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ 
สรรหา เลือกและแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน เวนแตวาระของ
กรรมการเหลืออยูไมถึง ๑๘๐ วัน จะไมดําเนินการก็ได (กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๑ วรรค ๔ ) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖ 

ขอเสนอแนะการดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้ง  

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ๑.  บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา 
  ๑.๑ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการใน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔) 
  ๑.๒ ดําเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔) 
  ๑.๓ เสนอรายชื่อผู ได รับการเลือกเปนประธานกรรมการและกรรมการใน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแตงตั้ ง  
(กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔ (๔))  
 ๒.  สาระสําคัญของประกาศกําหนด หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและการเลือก
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรประกอบดวย 
  ๒.๑  เหตุผลและอํานาจหนาที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ตําแหนงที่ จะสรรหา เลือกและแตงตั้ ง พรอมทั้ งคุณสมบัติทั่ วไป  และ 
คุณสมบัติเฉพาะของตําแหนงที่จะสรรหา เลือกและแตงตั้ง 
  ๒.๓ วัน เวลา และหรือสถานที่ ใหกลุมบุคคลหรือองคกรตาง ๆ เสนอชื่อผูแทน 
เขารับการเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.๔ วัน เวลา และสถานที่ ใหผูแทนกลุมบุคคล หรือผูแทนองคกรแตละประเภท 
เลือกกันเองเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.๕  วิธีการเลือกกันเองของกลุมบุคคลหรือผูแทนองคกรแตละประเภท  
  ๒.๖  วันประกาศผลการเลือกกันเอง 
  ๒.๗ หลักฐานประกอบการเสนอผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 ๓. การดําเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 
  ๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ 
  ๓.๒  ประชาสัมพันธ ใหผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง 
  ๓.๓ รับการเสนอชื่อผูแทน กลุมบุคคลหรือผูแทนองคกรเขารับการเลือกเปน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



๗ 

   ๓.๔ ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอชื่อผูรับรองการเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอ
ชื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทาง ดังน้ี 
   (๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียนและหรือสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน (ป.๐๑) หรือ (รบ.๔ ต) (รบ.๔ ป.) ซ่ึงจะปรากฏชื่อของผูปกครองของนัก
เรียนที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนได 
   (๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียนและหรือบัญชีเรียกชื่อ 
(ป.๐๓) หรือตนขั้ว หลักฐานแสดงผลการเรียนเม่ือยายหรือไดรับการยกเวน แตยังไมจบ 
หลักสูตร (ป.๐๔) หรือตนขั้วของหลักฐานแสดงผลการเรียนเม่ือจบหลักสูตร (ป.๐๕) หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.๑ ต.) (รบ.1 ป.) หรือแบบรายงาน 
ผลการเรียนของผูจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.๒ ต.) หรือใบรับรองผลการเรียน  
(รบ.๕ ต.) (รบ.๕ ป.) 
   (๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบจากหลักฐานการจดทะเบียนตามที่
กฎหมายกําหนด หรือหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงมีผูนําองคกรหรือคณะผูบริหารองคกร พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงตองแนบสําเนาเอกสารการรับรองของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบใบเสนอชื่อดวย 
   (๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบดังน้ี  
    ๑) ในกรณีที่เปนผูบริหารหรือคณะผูบริหารหรือผูแทนที่เปนสมาชิกสภา 
ทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัว เจาหนาที่ของรัฐ  
  ๒) สําหรับขาราชการ เจาพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ใหตรวจสอบจากหนังสือรับรองที่ 
ไดรับ มอบหมายใหเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผูบริหารหรือคณะผูบริหาร หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น พรอมบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และหรือบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึง
ตองแนบเอกสารใบรับรองพรอมใบเสนอชื่อดวย 
  ๓.๕ จัดประชุมผูแทนกลุมบุคคล หรือองคกรตาง ๆ เพ่ือเลือกตั้งกันเองใหได 
ผูแทนกลุมหรือผูแทนองคกรแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนด ซ่ึงอาจดําเนินการโดยวิธี 
ออกเสียงโดยตรงและลับหรือเปดเผย ตามความเหมาะสม 
 ๔.  บทบาทของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ๔.๑ ประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติ
งานแตกตางจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๒ วรรค ๒) 
      ๔.๒ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษาเสนอ (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔ (๔) 

 



๘ 

       ๔.๓ สรรหาผูแทนองคกรชุมชนในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงเปนกรรมการ 
ผูแทนองคกรชุมชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีไมมีองคกรชุมชนใน 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแตไมเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๔(๓)) 
          ๕. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมควร เปน
กรรมการสถานศึกษาเกิน ๓ แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 

ปฏิทินดําเนินการสรรหา เลือกและแตงต้ัง  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะเวลา กิจกรรม ผูปฎิบัติ 

-    ประกาศกําหนดหลักเกณฑวิธีการสรรหาและ 
     เลือกกรรมการ 

ผูอํานวยการ 
สถานศึกษา 

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและเลือก
กรรมการ 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรรหาและเลือก    
     กรรมการเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธการสรรหาและเลือกกรรมการให 

ประชาชน  กลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ทราบ    

ผูอํานวยการ 
สถานศึกษา 

- กลุมบุคคล หรือองคกรตาง ๆ เสนอชื่อผูแทน 
เขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาตอ 
สถานศึกษา 

กลุมบุคคลหรือ 
องคกรตาง ๆ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือก 
- จัดประชุมผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกเปน 

ผูแทนกลุมบุคคลหรือผูแทนองคกรตาง ๆ เพ่ือ 
เลือกกันเอง ใหไดผูแทนกลุมบุคคลหรือผูแทน 
องคกรตาง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด 

- ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนดในกฎ
กระทรวงฯ   

- ดําเนินการใหผูแทนองคกรตาง ๆ และผูทรงคุณวุฒิเลือก
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสรรหา 
 
 
 
 
ผูอํานวยการ 
สถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
๑๘๐ วัน 

- เสนอรายชื่อผูแทนกลุมบุคคลและผูแทนองคกรตาง ๆ ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาประกาศ 
แตงตั้ง  

-    สรรหาผูแทนองคกรหรือผูแทนสมาคมในเขตพื้นที่ 
     การศึกษาใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนหรือองคกร 
     หรือผูแทนสมาคมในกรณีไมมีองคกรหรือสมาคมใด 
     สมาคมหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษา 
-  ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
  

ผูอํานวยการ 
สถานศึกษา 
 
ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

หมายเหตุ   
สถานศึกษาสามารถกําหนด ระยะเวลาดําเนินการไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะตองดําเนินการทุกข้ันตอน  

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ

 



แผนภูมิขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      ขั้น รหาปกติ           ขั้นตอนการสรรหาในกรณีที่มีผูแทนองคกรไมครบ 

 

มีผูแทนครบทุกองคกร

๑. ประกาศใหเปนสถานศึกษา 
ที่มีสภาพและลักษณะ 

การปฏิบัติงานที่แตกตาง 
จากสถานศึกษาอื่น 

กําหนดหลักเกณฑ ว หา 
• รับสมัคร 
• เสนอชื่อผูแทนแตละองคกร 
• จัดประชุมผูแทนแตละอง

สมาคม โดยใหสรรหาแล
กรรมการ (เลือกกันเอง) 

๑.ป รหาผูแทน 
/องคกร 

๒ เสนอชื่อ 

๓.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔.เลือกกรรมการที่เปนผูแทน
แตละกลุมบุคคล/องคกร 

๕.เล นกรรมการ 
ุณวุฒิ 

สรรหาผูทรงคุณวุฒิ 
๒. สรรหาผูแทนบุคคล/ องคกร 

 ในเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ใกลเคียงเปนกรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีผูแทนไมครบองคประกอบ 

กรณีที่พนจากตําแหนง

๓. ประกาศแตงตั้ง 

ผูอํานวยการสถา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๖.เสน การเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแตงตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ิธีการสรร

นศึกษา 
คกร/
ะเลือก
ือกประธา
จากผูทรงค

อผูอํานวย
ตอนการสร

ระกาศสร
กลุมบุคคล

.เปดรับการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

  
ราง  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวง 

กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ สรรหาการเลือกประธานกรรมการ 
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 

และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ…….. 
-------------------------------------------------- 

หลักการ 
 กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เหตุผล 
 โดยที่มาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ……. ให
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและองคประกอบอํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางไปจากสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยทั่ วไป  ตลอดทั้ งความจําเปน เฉพาะของ 
สถานศึกษาประเภทนั้น ๆ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ขึ้นใชบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

  
 

ราง  
กฎกระทรวง 

กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
------------------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๗ วรรคสองและวรรคสามแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ……….….. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ 
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่ 
นักเรียนอยูดวยเปนประจํา หรือนักเรียนรับใชการงาน 
       “ครู” หมายความวา ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  
ยกเวนผูบริหารสถานศึกษา 
       “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย หรือหนวยงานจัดการศึกษา ที่ 
เรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได
รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐ เวนแตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียน และโรงเรียน
เอกชน 
       “สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความวา สถานศึกษาที่มีนักเรียนนอยกวาหนึ่งรอย
แปดสิบคน 
       “สถานศึกษาขนาดใหญ” หมายความวา สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแตหน่ึงรอย 
แปดสิบคนขึ้นไป 
       “องคกรชุมชน” หมายความวา ชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีสมาชิก 
รวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวน
รวมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแนนอนอยูในตําบลที่มีนักเรียนศึกษาอยูใน 
สถานศึกษาหรือตําบลเดียวกันกับสถานศึกษาตั้งอยู 

 



๑๔ 

        “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริการสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู 
        “ศิษยเกา” หมายความวา ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา หรือผูที่เคยศึกษา
จากสถานศึกษาที่สถานศึกษารับรอง 
        “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษาแตละแหง 
            “ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู 

ขอ ๒ การแตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา  ที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป ซ่ึงไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ไดครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ  
วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการในแตละลักษณะและประเภทของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูมีอํานาจในการประกาศให
สถานศึกษาใดเปนสถานศึกษา   ที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอ ๓ ในแตละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน
เกาคน และในแตละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ ให มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจํานวนสิบหาคนแลวแตกรณี ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง   จํานวน ๑ คน 

     (๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู    จํานวน ๑ คน 
     (๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน   จํานวน ๑ คน 
     (๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน 
     (๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา   จํานวน ๑ คน 

      (๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่  
ในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนหนึ่งรูปหรือหน่ึงคน และสถานศึกษาขนาดใหญจํานวนสองรูป
หรือสองคนแลวแตกรณี 
  (๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนหนึ่งคน และ 
สถานศึกษาขนาดใหญจํานวนหกคน 

 



๑๕ 

  (๙) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ  
  หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศของสถานศึกษา 
 ขอ ๔ ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ โดยมีหลักเกณฑ  
วิธีการ ดังตอไปน้ี 
  (๑) การสรรหาและการเลือกประธานใหกรรมการตามขอ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) รวมกันเลือกประธานกรรมการจากผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการ ใหองคกรและสมาคมแตละประเภท 
แยกกันดําเนินการ 
  (๓) ในกรณีไมมีองคกรหรือสมาคมตามวรรคหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาใด 
หรือมีแตไมเสนอชื่อผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสรรหาผูแทนองคกรหรือผูแทนสมาคม ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงเปนกรรมการ 
ผูแทนองคกรหรือผูแทนสมาคมในประเภทนั้น 
  (๔) ใหผูอํานวยการเสนอรายชื่อตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
 ขอ ๕ กรรมการตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองมีคุณ
สมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
   (๑)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
   (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๕) ไมเปนคูสัญญาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงาน หรือ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (๖) ไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
หนวยงาน หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  ในกรณ ีที ่ผู ได ร ับแตงตั ้งเป นประธานกรรมการและกรรมการม ีล ักษณะ      
ตองหามตาม (๖) ผูน้ันตองยุติการมีสวนไดเสียกอนปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการ ซ่ึงตองดําเนินการภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูน้ันมิเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ  

 



๑๖

  ขอ ๖ กรรมการตามขอ ๓ (๒) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหาม   
ดังตอไปน้ี 
    (๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น 
    (๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
 
 ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๓ (๓) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 
      (๑) เปนผูที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
      (๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา   
  ขอ ๘ กรรมการตามขอ ๓ (๔) ตองไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถาน
ศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
 ขอ ๙ กรรมการตามขอ ๓ (๖) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
    (๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
   (๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
 ขอ ๑๐ กรรมการตามขอ ๓ (๘) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไมเกินสามแหง 
   (๒) ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น  
 ขอ ๑๑ ประธานกรรมการ และกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจได
รับแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนงตาม
วาระใหดําเนินการสรรหากรรมการชุดใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ 
  เม่ือประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมี 
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาประธานกรรมการและกรรมการซึ่งไดรับ 
การแตงตั้งเขามารับหนาที่ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๓  (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) และ (๘) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือก และแตงตั้งประธาน

 



๑๗

 กรรมการหรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหน่ึง
รอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการก็ได 
  ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูซ่ึงตนแทน 
 ขอ ๑๒ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ ตามขอ ๓  
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ ทําให
เสื่อมเสียตอสถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึง สําหรับกรรมการ
ประเภทนั้น ๆ 
  (๕) พนจากการเปนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียน หรือครูสําหรับกรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของผูปกครอง หรือผูแทนของครู แลวแตกรณี 

(๖)  พนจากการเปนพระภิกษุเฉพาะกรรมการที่เปนผูแทนที่เปนพระภิกษุ 
 ขอ ๑๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง 
 ขอ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 
  มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการ 
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ ๑๕ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามขอ ๓(๓) ยังไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จนกวาคุรุสภาจะกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ 
    ใหไว ณ วันที่…………………… พ.ศ…………     

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



๑๘ 

  
ราง ตัวอยางประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศโรงเรียน……………………… 
เร่ือง  การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

------------------------------------------------------ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ โรง
เรียน……………….…… สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด…………………………
เขต…….กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน ของโรงเรียน………………ดังน้ี  

๑. จํานวนกรรมการที่จะดําเนินการสรรหาและเลือก  
    ๑.๑ ผูแทนผูปกครอง  จํานวน ๑ คน 
    ๑.๒ ผูแทนครู   จํานวน ๑ คน 
    ๑.๓ ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน ๑ คน 
    ๑.๔ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน 
    ๑.๕ ผูแทนศิษยเกา   จํานวน ๑ คน 

 ๑.๖ ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น ในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 
๑  รูปหรือ ๑ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน ๒ รูปหรือ ๒ คน 

๑.๗ ผูทรงคุณวุฒิ ในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน ๑ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ 
จํานวน ๒ คน 

 ๒. คุณสมบัติของผูไดรับการสรรหา 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูที่ไดรับการสรรหาเพื่อเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
 ๒.๑.๑  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
 ๒.๑.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๒.๑.๓  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
 ๒.๑.๔  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 



๑๙ 

  ๒.๑.๕ ไมเปนคูสัญญาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงาน หรือ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒.๑.๖  ไม มีผลประโยชนสวนได เสียกับสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา  
หนวยงานหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแตละกลุมบุคคลหรือแตละองคกร มีดังน้ี 
  ๒.๒.๑ กรรมการที่ เปนผูแทนผูปกครอง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนั้น 
   (๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา      
หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนั้น 
  ๒.๒.๒ กรรมการที่เปนผูแทนครู ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมี 

ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนผูที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   (๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน 
  ๒.๒.๓ กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ตองมีคุณสมบัติเฉพาะ และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
   (๑) ตองไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน หรือที่ปรึกษา     
หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนั้น 
  ๒.๒.๔ กรรมการที่ เปนผูแทนศิษยเกา  ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนั้น 
   (๒) ไมเคยเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา 
หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียน น้ัน 

๒.๒.๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ตองมีคุณสมบัติ เฉพาะและไมมีลักษณะ 
ตองหามดังตอไปน้ี 
   (๑) เปนกรรมการสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาไมเกินสามแหง 
   (๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู
เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับโรงเรียนนั้น 
  
 
 
 

 



๒๐ 

  
 

๓. การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๓.๑ กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอชื่อกลุมบุคคลหรือองคกรชุมชนหรือองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นใดตามขอ ๑.๑ – ๑.๖ ประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ติดตอขอรับ ใบ เสนอชื่ อและเสนอชื่ อไดที่ 
โรงเรียน……………. ระหว างวันที่…….เดือน…………………พ .ศ………ถึ งวันที่……..
เดือน………………..พ.ศ……….ในเวลาราชการ 
       ๓.๒ ผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาม  
ประกาศขอ ๒.๑ และ ๒.๒ 
       ๓.๓ ผูเสนอชื่อและผูรับรองการเสนอชื่อ 
    ๓.๓.๑ กรณีกลุมบุคคลตามขอ ๑.๑,๑.๒,๑.๕ และ ๑.๖ ผูเสนอชื่อและผูรับรอง
การเสนอชื่อตองมีสถานภาพของกลุมบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ การเสนอชื่อตองมีผูรับรอง 
ไมนอยกวาหาคน เวนแตมีจํานวนบุคคลในกลุมน้ัน ๆ ไมถึงหาคน ใหมีผูรับรองไมนอยกวา 
หน่ึงในสามของจํานวนบุคคลในกลุม 

   ๓.๓.๒ กรณีองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูนําองคกรเปน 
ผูเสนอ  ชื่อและมีสมาชิกองคกรเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน 

       ๓.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
     ๓.๔.๑ กรณีกลุมบุคคล ตามขอ ๑.๑,๑.๒ ,๑.๕ และ ๑.๖ ใหแนบหลักฐาน  
ประกอบใบเสนอชื่อ ดังน้ี 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือขาราชการหรือบัตรประจํา
ตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูเสนอชื่อผูรับรองการเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อ 

- ชื่อนักเรียนและชั้นเรียน ของนักเรียนในความปกครองสําหรับ
การเสนอชื่อเปนผูแทนผูปกครอง 

- บัญชีรายละเอียดแสดงการเปนนักเรียนในโรงเรียนสําหรับ 
การเสนอชื่อเปนผูแทนศิษยเกา 

- ใบสุทธิหรือบัตรประจําตัวของแตละศาสนาที่ทางราชการ 
รับรอง สําหรับการเสนอชื่อเปนผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนา 

- หลักฐานการจดทะเบียนหรือหลักฐานเชิงประจักษและหนังสือ
รับรองการเปนองคกรชุมชนของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สําหรับ
การเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรชุมชน 

 



๒๑ 

 - หนังสือรับรองที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น สําหรับการเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๔. กําหนดการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคล 
องคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนกรรมการ……………………
ในวันที่……..เดือน……………………..พ.ศ……….. ณ………………………………………… 
 
 ๕. กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคลองคกรชุมชนและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น เปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันที่…….เดือน…….พ.ศ……….. เวลา…………….น.   ณ………………………………. 
                 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ ณ วันที่……..เดือน……………………….พ.ศ…………… 
 

                    (ลงชื่อ) 
(……………………………………….) 

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………………… 
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ตัวอยาง  
ใบเสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
เรียน  ผูอํานวยการ…….………………………………… 
 ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)………………………………………..……..อายุ………ป  
อยูบานเลขที่…………….หมูที่…………..ถนน…………………..ตําบล/แขวง………………… 
อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย………………. 
หมายเลขโทรศัพท (ถามี) ………………………………………………………………….. 
ปจจุบันเปนสมาชิกองคกร (ทําเครื่องหมาย / ใน   ο หนาองคกรที่ผูเสนอเปนสมาชิก)   
ο  ผูปกครอง                       ο ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ο  สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ο  ศิษยเกา  
ο  สมาชิกองคกรชุมชน              ο  พระภิกษุหรือตัวแทนองคกรศาสนาในพื้นที่ 
ขอเสนอชื่อ (นาย นาง นางสาว) ……………………………………………………อายุ………ป 
อยูบานเลขที่………….หมูที่…………..ถนน…………………..ตําบล/แขวง…………………… 
อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย………………. 
หมายเลขโทรศัพท (ถามี) …………………………..เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียน……………………  
โดยมีผูรับรองดังตอไปน้ี 
 
ลําดับที่ ชื่อผูรับรอง สมาชิกองคกร ลายมือชื่อ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาและผูถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่ถูกตอง   ตรงตามประกาศ 

ของโรงเรียน……………………………………….เร่ือง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ ……………………………… 
 
      ลงชื่อ            ผูเสนอ 
            (…………………………….) 
       ……./…………./………  
 
  
คํายินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 
 ขาพเจา …………………………………………………………ยินยอมเขารับการเสนอ
ชื่อเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน…………………………….. 
  
      ลงชื่อ            
            (…………………………….) 
       ……./…………./……… 
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(ตัวอยาง) 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด…………………………เขต……… 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

……………………………………………………………………….. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖  
ข อ  ๔ (๔) จึ งแต งตั้ งบุ ค ค ลต อ ไป น้ี  เป น คณ ะก รรม ก ารสถ าน ศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
โรงเรียน………………………. 
 ๑. ……………………………………….ผูทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 ๒. ……………………………………….ผูแทนผูปกครอง     กรรมการ 
 ๓. ……………………………………….ผูแทนครู     กรรมการ 
 ๔. ……………………………………….ผูแทนองคกรชุมชน    กรรมการ 
 ๕. ……………………………………….ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กรรมการ 
 ๖. ……………………………………….ผูแทนศิษยเกา     กรรมการ 
 ๗. ……………………………………….ผูแทนพระภิกษุและหรือตัวแทน    กรรมการ 

องคกรศาสนา 
 ๘. ……………………………………….ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๙. ……………………………………….ผูอํานวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
    ฯลฯ 
 คณะกรรมการมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎหมายอื่น 

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

          ประกาศ ณ วันที่……..เดือน……………………….พ.ศ…………… 
 

                    (ลงชื่อ) 
(……………………………………….) 

ตําแหนง ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด…………เขต…… 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
โดยที่สมควรกําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อใหการจัดระบบบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ใหสังคมสามารถมีสวนรวมและรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกลาวดวย
การเปดเผยขอมูลขาวสารและใหโอกาสตรวจสอบไดตลอดจนขยายการใหบริการภาครัฐไปสู
ประชาชนอยางรวดเร็วทั่วถึงและเปนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน 
ขอ ๓  ที่มาของนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

๓.๑  ในชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยางมาก บางเรื่องมีผลในทางขยายตัวและสรางสรรค  บางเรื่องมีผลใหทางชะลอตัว
หรือกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ไมพึงประสงคจนบางครั้งกลายเปนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง  ซึ่งภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอน
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบานเมือง  การบริหารราชการ การกําหนดนโยบาย
สาธารณะ และการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  อันเปนความรับผิดชอบของภาคราชการทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญก็มีความจําเปนที่จะ
ตองสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอ  ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย
เพิ่มขึ้น  หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาวไมไดรับการจัดการแกไขอยางแทจริง
และรีบดวน โอกาสที่จะนําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤติยอมเปนไปไดยาก  ทั้งอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศยิ่งขึ้นอีกดวย 

 



๒๖ 

 ๓.๒  ดวยเหตุนี้  จึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยและตรวจสอบทั้ง
ในภาควิชาการและภาคปฏิบัติการสอดคลองกันวา แนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตร
การแกปญหาควรมีจุดมุงหมายดังนี้ 

(๑)  สรางกฎเกณฑและกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
เพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงสามารถสงสัญญาณเตือนภัยและผูมีหนาที่เกี่ยวของ
สามารถปรับเปล่ียนกลไกและฟนเฟองการทํางานและการประสานงานในภาครัฐและภาคเอกชน
รองรับไดอยางถูกตอง กลาหาญ และมีจริยธรรม 

(๒)  พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการใหสามารถศึกษา  คนควาและเสนอ
แนะแนวทางแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ที่จําเปนตอการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมอยางถูกตอง 
กลาหาญ และมีจริยธรรม 

(๓)  ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนใหรวดเร็ว ชัดเจน และเปนธรรม 

(๔)  ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณบานเมืองเพื่อรวมกับภาครัฐในการตัดสินใจและแกไขปญหาสวนรวม 

(๕)  ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชนใสตนหรือกิจการที่ตนมีสวนไดเสียทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน เพื่อใหเกิด
ความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรวมกัน 

ขอ ๔  หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
๔.๑  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญใน

การจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการ 
ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และ
รวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่นยืน  และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน
แกประเทศเพื่อบรรเทา  ปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญ
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสในยุคปจจุบัน 

 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 ๔.๒  ในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือสง
เสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย ๖ ประการ ดังน้ี 

(๑)  หลักนิติธรรม  ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ 
ใหทันสมัยและเปนธรรม  เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎขอบังคับเหลานั้น  โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจ
ของตัวบุคคล 

(๒)  หลักคุณธรรม  ไดแก  การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม
โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริม
สนับสนุนประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหตนไทยมีความซี่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

(๓)  หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซ่ึงกัน
และกันของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมี
การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

(๔)  หลักความมีสวนรวม  ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น  การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ีน ๆ 

(๕)  หลักความรับผิดชอบ  ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ 
ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และ
กระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทําของตน 

(๖)  หลักความคุมค า  ไดแก  การบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด
ใชของอยางคุมคา  สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

ขอ ๕  กลยุทธ  เพ่ือสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม  จําเปนจะตองรวมดําเนินการอยางตอเน่ืองทั้งในระยะเฉพาะหนา 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน ๓ สวน คือ 

๕.๑  ภาครัฐ  ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่  โครงสรางและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานและกลไกการบริหารภาครัฐใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากร
ของสังคมที่โปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนํา
บริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน  โดยเนนการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและวิธีทํางานของ

 



๒๘ 

 เจาหนาที่รัฐ  ใหถือเอาประโยชนของประชาชนเปนจุดมุงหมายในการทํางานและสามารถ
รวมทํางานกับประชฃาชนและภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

๕.๒  ภาคธุรกิจเอกชน  ตองมีการปฏิ รูปและสนับสนุนให
หนวยงานของเอกชนและองคการเอกชนตาง ๆ มีกติกาการทํางานที่โปรงใส มีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ซ่ือตรง เปนธรรมตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานการใหบริการ  รวมทํางานกับภาครัฐและประชาชนอยางราบรื่นและไววางใจซึ่งกันและกัน 

๕.๓  ภาคประชาชน  ตองสรางความตระหนักตั้งแตระดับ
ปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาสังคม  ในเรื่องสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง  เพื่อเปนพลังของประเทศที่มีคุณภาพ  มีความรู ความเขาใจในหลักการ
ของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

ขอ ๖  แนวทางปฏิบัติ  แนวทางที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน  เพ่ือ
จะใหเกิดกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมี 

๖.๑  สรางความตระหนักรวมกันในสังคมเพื่อใหเกิดกระบวนการ
สรางสรรคกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมีดังน้ี 

๖.๒  ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่
จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

๖.๓  เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ภาครัฐอยางเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา 

๖.๔  เรงรัดแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน 

๖.๕  เรงรัดสรางมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ 
ขอ ๗  มาตรการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสรางระบบบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  เห็นควรใชมาตรการดังตอไปน้ี 
๗.๑  เรงรัดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงทําความเขาใจและ

ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามหลักการของระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีดังน้ี 

(๑)  ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนดแผน  โครงการ
เพ่ือปรับปรุงงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว  และรายงานผลการดําเนินการ
ในรอบปตอคณะรัฐมนตรี  โดยใหสํานักงาน ก.พ. ใหคําแนะนํา ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผล   

(๒)  ใหกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักในการทํา
ความเขาใจ รณรงค สรางจิตสํานึกใหคนไทยเขาใจบทบาทหนาที่ในการประสานการทํางานรวมกัน

 



๒๙ 

 ของภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนระบบบริหารกิจการบาน
เมืองและสังคมที่ดีของประเทศไทย 

(๓)  กําหนดแนวทาง  วิธีการและขอบเขตการทําประชา
พิจารณในเรื่องโครงการสาธารณะที่จะมีผลกระทบในวงกวางตอสังคม 

๗.๒  เรงรัดการดําเนินการเพื่อออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จะจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา ๘๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนองคกรสําคัญในการประสาน
ความคิดและสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือชวยกัน
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนตอไป 

๗.๓  เรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
เพ่ือพลิกฟนใหภาครัฐเปนพลังและอาวุธสําคัญในการนําชัยชนะมาสูประเทศ  เพ่ือสรางระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหพัฒนาตอไปอยางแข็งแกรงและยั่งยืน 

๗.๔  เรงรัดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักการและเจตนารมรณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เพ่ือ
ใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐอยางเปดเผย โปรงใส 
และเขาถึงไดงาย 

๗.๕  สงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนด
แผนการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ และรางานผล
การดําเนินการในรอบปตอคณะรัฐมนตรี 

๗.๖  สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๗.๗  ใหกระทรวงพาณิชย  กระทรวงการคลัง และหนวยงาน
ของรัฐอ่ืนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบการดําเนินงานของธุรกิจเอกชน สงเสริม สนับสนุน 
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  และกํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม  ให
ความคุมครองแกผูบริโภค ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออมสงเสริมใหมีมาตรฐาน
ที่ดีในการดําเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 

(๑)  ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดูแล การดําเนินธุรกิจใหทันสมัยเปนธรรมและมีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

(๒)  กําหนดเงื่อนไขและกติกาวาดวยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทมหาชนที่มีตอผูถือหุนและตอสังคม ใหชัดเจน รัดกุม 

 



๓๐ 

 (๓)  สนับสนุนองคกรกลางดานอาชีพ วิชาชีพ และ
ธุรกิจเอกชนที่เปนอิสระ  ใหมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและยกระดับการ
ดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

 
(๔)  สงเสริมพัฒนาองคกรและกระบวนการคุมครองผูบริโภค

ใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในอันที่จะทําหนาที่พิทักษคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
และผูถือหุนรายยอย 

  
ขอ ๘  ใหหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของปฏิบัติตามระเบียบน้ี และ

รายงานผลการดําเนินการ ความคืบหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ
หรือตามเวลาที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ขอ ๙  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

      ชวน  หลีกภัย 
      นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เลม ๑๑๖ 
ตอนที่ ๖๓ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

คณะผูจัดทําเอกสาร 
 

ท่ีปรึกษา 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายทองอยู   แกวไทรฮะ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายไพบูลย   เสียงกอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นางมัณฑนา   ศังขะกฤษณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะทํางาน 
นายดิเรก    พรสีมา  
นายสมเดช   สีแสง  
นายวสันต   นาวเหนียว  
นางสาวชูศรี   อุดมกุศลศรี  
นางสาวศศิธร   วงษเมตตา  
นายสมยศ   ศิริบรรณ  
นายจํารูญ   พรมสุวรรณ  
นายยงยุทธ   ทรัพยเจริญ  
นายสมเกียรติ   บุญรอด  
นายสมบุญ   ทิพรังศรี  
นายวรการ   ฐานะวิจิตร  
นายสมชาย   เผือกตระกูลชัย  
นายเสกสรรค   ทองศรี  
นายชาลี   นาคเอี่ยม  
นายวิรัตน   บุญหนุน  
นางสาววิภาดา   นิธิปรีชานนท  
นางดารณี   คําวัจนัง  
นางสาวนวลพรรณ  วรรณสุธี  
นางวรางคณา   อนันตะ  
นางสาวอรวรรณ            โอวรารินทร 
นายพรหมมา            ภางาม 
นางวราภรณ          วิริยคุปต 
นางสาวเสาวลักษณ        ญาณสมบัติ 
 
 



บรรณาธิการกิจ 
นายดิเรก พรสีมา      
นายสมเดช สีแสง        
นางสาวศศิธร  วงษเมตตา 
นายสมเกียรติ บุญรอด 
นายยงยุทธ ทรัพยเจริญ 
นายวิรัตน บุญหนุน 
นายสมยศ ศิริบรรณ 
นายชาลี นาคเอี่ยม 
นายวรการ ฐานะวิจิตร 
นายสมชาย เผือกตระกูลชัย 
นายเสกสรรค ทองศรี 
นางสาววิภาดา       นิธิปรีชานนท 
นางดารณี              คําวัจนัง 
 

คณะผูจัดพิมพ/รูปเลม 
นางสาวนวลพรรณ  วรรณสุธี 
นางวรางคณา อนันตะ 
นางสาววิภาดา นิธิปรีชานนท 
นางดารณี คําวัจนัง 
นายณรงค   โพธิ์ออง 
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