
 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1) พรบ. การศึกษาแห่งศึกษาชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 

 2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) 

    มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 

(อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่า

ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าท่ีกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรทา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 องค์ประกอบ อำนาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ

สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาบางประเภทท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยท่ัวไป อาจกำหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดท้ังความจำเป็นเฉพาะ

ของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน 

 มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ให้เป็น

หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

 (๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของ

ทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน

ราชการ 



 (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 

สถานท่ี และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของ

ทางราชการ 

 (๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการท่ัวไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาใน

ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามท่ี

ได้รับมอบอำนาจ 

 (๔) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอคณะกรรมการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๕) อำนาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

 (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 

เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รวมทัง้งานอืน่ท่ีกระทรวงมอบหมาย 

 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้มีรองผู้อำนวยการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ

รองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 

 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒ ) ใดท่ียังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามท่ี

กำหนดในกฎหมายหรือท่ีได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือส่วน

ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการช่ัวคราวได้ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และลักษณะของานท่ีจะให้ปฏิบัติแทนได้ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 

 3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    พ.ศ.2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี ่ของ พรบ. บริหาร ศธ.) 

 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้

 "สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ แต่ละแห่งในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



 "ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น" หมายความว่า หน่วยงานการศึกษาของรัฐ แต่ละแห่งในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีอำนาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 ข้อ ๒ การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ให้เป็นไป 

ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 (๑) สอดคล้องกับการกิจหลักและรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

 (๒)มีความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น และพร้อมต่อการปรับเปล่ียน 

 (๓) มีกลไกในการประสานงานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือ

ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 

 (๔) มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการ 

 (๕) คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษา ระดับ และขนาคของ

สถานศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น จำนวนนักเรียน ผู้รับบริการ และความเหมาะสมด้านอื่น 

 ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นเป็นกลุ่ม และกลุ่ม

อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานได้ การกำหนด

อำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการตามรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทางตามข้อ ๒ 

 ข้อ ๔ การแบ่งส่วนราชการตามข้อ ๓ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

สถานศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นนั้นสังกัด ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา

แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

 

 4) กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

     (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ. แห่งชาติ 2542) 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา

ดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ



บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ฌ) การนิเทศการศึกษา 

(ญ) การแนะแนว 

(ฏ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

(ท) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

(ต) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(ด) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(๒) ด้านงบประมาณ 



(ก) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

(ข) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและร้ายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แล้วแต่กรณี 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

(ท) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

(ด) การเบิกเงินจากคลัง 

(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ถ) การนำเงินส่งคลัง 

(ท) การจัดทำบัญชีการเงิน 



(ธ) การจัดทำร้ายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(น) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓) ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอัตรากำลัง 

(ข) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

(ง) การเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาทุกประเภท 

(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(ซ) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

(ท) การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 



(ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๔) ด้านการบริหารท่ัวไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนาน โยบายและแผน 

(จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(ซ) การดำเนินงานธุรการ 

(ฌ) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การรับนักเรียน 

(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

(ท) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(ฒ) การทัศนศึกษา 

(ณ) งานกิจการนักเรียน 

(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน

และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 



(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ข้อ ๒ การกระจายอำนาจการบริหารและการ จัดการศึกษาตามข้อ ๑ ให้คำนึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบคำเนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

(๒) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ

กระจายอำนาจ 

(๓) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโขบายด้านการศึกษา 

(๔) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 

(๕) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

(๖) มุ่งให้เกิดผลสำเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุด 

เพื่อให้สถานศึกยานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 

(๗) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 

(๘) เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

ข้อ ๓ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกำหนดในข้อ ๑ เรื่องใดจะกำหนดให้

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบการกระจาย

อำนาจ ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่

กรณี ประกาสกำหนด ท้ังนี้ ในประกาศดังกล่าวอาจกำหนดให้ในระยะแรกมีการกระจายอำนาจเฉพาะบาง

เรื่อง หรือกำหนดการกระจายอำนาจให้เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาแตกต่างกันตามลักษณะหรือความ

พร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังอาจกำหนดเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติในการดำเนินการตามท่ี

ได้รับมอบการกระจายอำนาจได้แต่จะต้องปรับปรุงการกระจายอำนาจนั้นให้เพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในข้อ ๒ สำหรับการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษา อาจกำหนดให้การ

ดำเนินการในเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยก็ได้ 



เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี อาจประกาศกำหนดขอบเขตวิธี การปฏิบัติงานตามท่ีมีการ

กระจายอำนาจ เพื่อให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีได้รับ

มอบการกระจายอำนาจปฏิบัติได้ 

ข้อ ๔ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี มี

หน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับการกระจายอำนาจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(๒) จัดให้มีระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการกระจายอำนาจ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย 

(๓) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนำการใช้อำนาจ ตลอดจนมีอำนาจขับยั้งและแก้ไขการใช้อำนาจของ

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

(๔ ) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอำนาจการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

(๕) รายงานผลการดำเนินการกระจายอำนาจและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบ

การกระจายอำนาจ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกำหนด 

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เห็นสมควร หรือได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอาจประกาศกำหนดให้รวมกลุ่มสถานศึกษา

หลายแห่งท้ังในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกันหรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นระบบเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการศึกยา เพื่อดำเนินการหรือช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องท่ีได้รับการกระจายอำนาจ 

โดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาด้วย 

ข้อ  ๖ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น 



 5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

              ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร) 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิดิบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

"สถานศึกษา " หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 

ข้อ ๔ ให้สถานศึกษามีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าท่ีเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ในกิจการท่ัวไปของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทน

ของนิติบุคคลสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมี

ผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้อุทิศให้สถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการเมื่อจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถานศึกษารายงานให้ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศตามวรรค

หนึ่งก็ได้ 



ข้อ ๗ ในกรณีท่ีจะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการทางทะเบียนใด ๆ  เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการทางทะเบียนดังกล่าวได้ในนามนิติ

บุคคลสถานศึกษา 

ข้อ ๘ ในรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบเพื่อดำเนินการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินคดี

โดยเร็ว 

ข้อ ๙ สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของท่ีต้ังไว้สำหรับสถานศึกษา

ตามท่ีได้รับการกำหนดวงเงินและได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กำหนดท้ังนี้ ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

หรืออยู่ในวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ ๙ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๑ การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษารับบริจาคตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ และตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

ข้อ ๑๒ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ตามข้ ๖ ไว้เป็น

หลักฐานและให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกส้ินปีงบประมาณ 

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สิน

ดังกล่าวแล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๔ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



ข้อ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและชำระบัญชี รวมทั้งดำเนินการโอนหรอืจำหน่ายทรัพย์สินท่ียังคงเหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ 

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๖ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา < และมาตรา ๑ ๕ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕ ๕๖รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดั้งต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ

เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพันจากตำแหน่งของกรรมการใน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย 

"องค์กรวิชาชีพ" หมายความว่า องค์กรวิชาชีพท่ีได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย 

"องค์กรเอกชน" หมายความว่า สมากม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีกรรมการจำนวนไม่เกินยี่สิบเจ็ดคนประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ 



(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนเก้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสิบสามคน ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการประถมศึกษา ด้านการมัธยมศึกษา ด้านการ

อาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้นการศึกษาเพื่อนพิการ ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการบริหาร

การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ การเงินและการคลัง ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ

และการบริการ ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการกีฬาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านใดด้าน

หนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน  จำนวนไม่เกินสิบสองคนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นพระภิกษุซึ่งมหาเถร

สมาคมเสนอจำนวนหนึ่งรูป 

(๗) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

เป็นพระภิกษุซึง่เสนอโดยมหาเถรสมาคม ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 

(๖) ไม่เคยได้รับโทษจำกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



(๗) ไม่เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์โดยตรงในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เวันแต่เป็นการศึกษาวิจัยหรือฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการคุรุสภา หรือ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในคราวเดียวกันเกินกว่าหนึ่ง

คณะ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการใน

คณะกรรมการตาม (๘) ในคราวเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคณะอยู่แล้ว ผู้นั้นต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมใน

คณะกรรมการดังกล่าวจนเหลือการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งเพียงคณะเดียวก่อน

ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งจะต้องกระทำกายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

แต่ถ้ามิได้ลาออกภายในเวลาท่ีกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอกณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการสรรหาในลำดับ

ถัดไปให้ดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ ๕ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มี

หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้

(๑) การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนองค์กร

วิชาชีพ ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้ดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

โดยมีโรงเรียนในสังกัด และองค์กรวิชาชีพแต่ละแห่งเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม

ข้อ < แห่งละหนึ่งคน จากนั้นให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการท่ี

กำหนดตามข้อ ๓ (๓) (๔) หรือ (๕) แล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกให้เหลือเท่ากับจำนวน

ท่ีกำหนดตามข้อ ๓ (๓) (๔) หรือ (๕) 

ในการสรรหาและการเลือก ให้แต่ละประเภทขององค์กรแยกกันดำเนินการ 

(๒) การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกแห่งเสนอช่ือผู้

ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ ท่ีกำหนดในข้อ ๓ (๖) และมี

คุณสมบัติตามข้อ ๔ แห่งละหนึ่งคน และให้มหาเถรสมาคมเสนอช่ือพระภิกษุท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนาและการศึกษาหนึ่งรูป 



ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรรมการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังอีกสองคนร่วมกนัสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๓ (๖) และมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ จำนวนไม่เกิน

ยี่สิบหกคนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกให้เหลือจำนวนไม่เกินสิบสามคน กับพระภิกษุซึ่ง

มหาเถรสมาคมเสนอหนึ่งรูป 

(๓ ) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกประธาน

กรรมการจากผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) 

เมือ่ดำเนินการสรรหาและเลือกตาม (๑) (๒) และ (๓) เสร็จส้ินแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการนำรายช่ือเสนอกณะรัฐมนตรเีพื่อแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

ข้อ  ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ นอกจากท่ีกำหนดไว้

ในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว

ละส่ีปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๘ นอกจากการพันจากตำแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓(๓) (๔) (๕) 

และ (๖) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ 

(๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นพระภิกษุซึง่เสนอโดยมหาเถรสมาคม 

ข้อ ๙ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตำแหน่งก่อน

ครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่

วันท่ีผู้นั้นพันจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้ให้

ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 



ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งพันจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรร

หากรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพันจากตำแหน่ง และให้ผู้ซึ่งพันจากตำแหน่งตามวาระอยู่

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการสรรหา  เลือก  และแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการตาม

ข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังกับ 

 

 7) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ 


