คานา
สื บเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้
จัดทาคู่มือฉบับนี้ข้ ึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เนื้อหาสาระสาคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วย แนวปฏิบตั ิของการสรรหา
และเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนข้อเสนอแนะ ตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบคุณคณะที่ปรึ กษา คณะทางาน คณะบรรณาธิ การกิจ ตลอดจน
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือจัดทาคู่มือเล่มนี้ จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอานวยประโยชน์และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ในการสรรหาให้ดาเนินการด้วยความถูกต้องเรี ยบร้อยและยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ (ต่อ)
สารบัญ

คู่มอื การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ขอบข่ายสถานศึกษา……………………………………………………
๒ จานวนคณะกรรมการ…………………………………………………..
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน………………
๔. คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน………………….
๕. วาระการดารงตาแหน่ง………………………………………………...
๖. การพ้นจากตาแหน่ง……………………………………………………
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ……………………………
๘. ระยะเวลาดาเนินการ.................................................................………..
๙. ขั้นตอนการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน…………………………………………………………..…..
๑๐. ข้อเสนอแนะการดาเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…….
๑๐.๑. บทบาทหน้าที่ของผูอ้ านวยการสถานศึกษา………………...……
๑๐.๒. สาระสาคัญของประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๓. การดาเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…………………………………
๑๐.๔. บทบาทของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………...
๑๑. อานาจการตีความและวินิจฉัยปั ญหา………………………………...……
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แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน…….…..
ปฏิทนิ การดาเนินงาน……………………………………………………….……
- ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…...
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนผูป้ กครองเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ……………..
- ตัวอย่างประวัติผสู ้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ…………………………………
- ตัวอย่างใบสมัครผูแ้ ทนผูป้ กครองเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนครู เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ……………………..
- ตัวอย่างใบสมัครผูแ้ ทนครู เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………………………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………………..
- ตัวอย่างใบสมัครผูแ้ ทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ…………………..
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็ น
กรรมการ…………………………………………………………………………..
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………………….
- ตัวอย่างใบสมัครผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ………………………
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร...
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร……………
- ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผู ้ แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่…………………………………..……………………..
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ……………………………………...…
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…………..
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
- กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
- คณะทางาน

(๑)-(๘)

คู่มอื การสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
----------------------------------

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับ กฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งกาหนดแนวทางการสรรหาและการเลื อก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ขอบข่ ายสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้ อ ๑)
สถานศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่
โรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นของรั ฐที่ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การและหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศูนย์การเรี ยนและสถานศึกษาของเอกชน
ข้ อ ๒ จานวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้ อ ๑ และ ข้ อ ๒)
๒.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวนนักเรี ยนไม่เกิน ๓๐๐ คน
ให้มีคณะกรรมการ จานวน ๙ คน

๒

๓

๒.๒ สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวนนักเรี ยนเกินกว่า ๓๐๐ คน
ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการจานวน ๑๕ คน
ข้ อ ๓ องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานประกอบด้ วย
(กฎกระทรวงข้ อ ๒)
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนครู จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รู ป หรื อ ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รู ป หรื อ ๒ คน
หรื อ ๑ รู ปกับ ๑ คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๖ คน
(๙) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ

ข้ อ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๔.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ ๓)
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณี ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการ ผูใ้ ด
มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจากการเป็ นบุ คคลซึ่ งมี ลกั ษณะต้องห้ามหรื อ
แสดงหลัก ฐานให้เ ป็ นที่ เ ชื่ อ ได้ว่ า ตนได้เลิ กประกอบกิ จการหรื อการใด ๆ อันมี
ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่ าวแล้วต่ อผูอ้ านวยการสถานศึ กษา ภายใน ๑๕ วัน นับ แต่ ว นั ได้รั บ
แต่ งตั้ง หากมิ ได้ดาเนิ นการดังกล่าว ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่ งตั้งเป็ นประธาน
กรรมการหรื อกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)
๔.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะ (กฎกระทรวงข้ อ ๔)
(๑) กรรมการที่เป็ นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็ นผูป้ กครองตามทะเบียนนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
สถานศึกษานั้น
(๑.๒)ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึ กษา
หรื อที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ
ข้อ ๔ (๑))

๔

๕

(๒) กรรมการที่เป็ นผู้แทนครู
ต้องเป็ นครู ซ่ ึ งทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอนและ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ
ข้อ ๔ (๒))

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่ เป็ นครู เจ้า หน้าที่ หรื อ ลูกจ้างของสถานศึ กษา
หรื อที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๖.๒) ไม่เป็ นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เกินกว่า ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน

(๓) กรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์ กรชุมชน
(๓.๑) เป็ นสมาชิ กขององค์กรของชุมชน หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีสมาชิ กรวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนิ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี มีผลงาน
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ต้ งั แน่นอน
อยู่ในท้องที่ ตาบลหรื อแขวงที่ เป็ นภูมิลาเนาของนักเรี ยนในสถานศึ กษาหรื อท้องที่
ตาบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึ กษา
หรื อที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ
๔ (๓))
(๔) กรรมการที่เป็ นผู้แทนศิษย์ เก่ า
(๔.๑) เป็ นผูท้ ี่เคยศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาจากสถานศึกษา
นั้น
(๔.๒) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึกษา
ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๔))
(๕) กรรมการที่เป็ นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์ กร
ศาสนาอืน่ ที่ทางราชการรับรองในพืน้ ที่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หรื อผูน้ บั ถือศาสนา
ที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ พุทธ คริ สต์ อิสลาม
พราหมณ์ - ฮินดู และซิ กข์)

ข้ อ ๕ วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระ
การด ารงต าแหน่ ง คราวละ ๔ ปี และอาจได้รั บการแต่ งตั้งใหม่ อี กได้แ ต่ จ ะด ารง
ตาแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)
ข้ อ ๖ การพ้ นจากตาแหน่ ง
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
๖.๑ ตาย
๖.๒ ลาออก
๖.๓ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่
ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสถานศึกษาหรื อหย่อนความสามารถ
๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่ งสาหรับ
กรรมการประเภทนั้น
๖.๕ พ้นจากการเป็ นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนที่เป็ น
พระภิกษุสงฆ์
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ
๗.๑ การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็ นผู้แทน
(๑) กรรมการที่เป็ นผู้แทนผู้ปกครอง

๖

๗

(ก) ผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีสิทธิ สมัครหรื อเสนอชื่อผูแ้ ทน
ต้องเป็ นผูป้ กครองนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรื อเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ผูป้ กครองนักเรี ยนสมัครหรื อเสนอชื่ อผูป้ กครอง
จานวน ๑ คน เป็ นกรรมการตามใบสมัครหรื อแบบเสนอชื่ อที่ สถานศึ กษากาหนด
โดยเสนอไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรื อเสนอชื่ อให้ดาเนิ นการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๓) กรณี มีผสู ้ มัครหรื อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน
ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผสู ้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรื อเสนอชื่อ มีดงั นี้
๑) ใบสมัครหรื อแบบเสนอชื่ อผูแ้ ทนที่สถานศึ กษากาหนด
พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
ของผูส้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ได้แ ก่
ทะเบียนนักเรี ยน
(๒) กรรมการที่เป็ นผู้แทนครู
(ก) ครู ที่มีสิทธิ์ สมัครหรื อได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็ นครู ใน
สถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรื อเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทน
ครู ให้ดาเนินการดังนี้

๑) ครู ในสถานศึกษาสมัครหรื อเสนอชื่ อครู จานวน ๑ คน
ในสถานศึ กษา เป็ นกรรมการสถานศึ กษาตามใบสมัครหรื อแบบเสนอชื่ อที่ สถานศึ กษา
กาหนด
๒) การสมัครหรื อเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๓) กรณี ที่มีผสู ้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน
ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผสู ้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรื อเสนอชื่อ มีดงั นี้
๑) ใบสมัครหรื อแบบเสนอชื่ อผูแ้ ทนที่สถานศึ กษากาหนด
พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
ของผูส้ มัครหรื อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
ในวาระเริ่ มแรกให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จนกว่า
คุรุสภาจะกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์ กรชุมชน
(ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์ เสนอชื่อกรรมการผูแ้ ทนองค์กร
ต้องเป็ นองค์กรที่มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) เป็ นชุมชนหรื อองค์กรชุมชนหรื อองค์กรที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีสมาชิ กรวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนิ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๒) เป็ นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง

๘
๓) เป็ นองค์กรที่มีที่ต้ งั แน่นอนอยูใ่ นท้องที่ตาบลหรื อ
แขวงที่เป็ นภูมิลาเนาของนักเรี ยนในสถานศึกษาหรื อตาบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานหรื อผูบ้ ริ หารหรื อ ผูน้ าของชุมชนหรื อผูน้ า
องค์กรชุมชน เสนอชื่อผูท้ ี่เห็นสมควรเป็ นกรรมการ องค์กรละ ๑ คน ตามแบบ
เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากาหนด เสนอไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณี ที่มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดงั นี้
๑) แบบเสนอชื่อผูแ้ ทนที่สถานศึกษากาหนด
พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่
หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน หลักฐานที่แสดง
ถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่ วนรวม
อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี หนังสื อรับรองผลงานขององค์กรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการ
เป็ นประธานผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าองค์กรของผูเ้ สนอชื่อ

๙
(๔) กรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(ก) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีสิทธิ์ เสนอชื่ อผูแ้ ทนองค์กร
ต้องเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย
ซึ่ งสถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เสนอชื่ อผูท้ ี่
ผ่านการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาเป็ นกรรมการองค์กรละ
๑ คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด เสนอไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓)
กรณี ที่ มี ผูไ้ ด้รั บการเสนอชื่ อมากกว่า ๑ คนให้
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จัดให้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดงั นี้
๑) แบบเสนอชื่อผูแ้ ทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณี เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อคณะผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิ กสภา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรื อบัตรประจาตัว
ประชาชนกรณี เป็ นข้าราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมอบหมาย

๑๐
(๕) กรรมการที่เป็ นศิษย์ เก่ า
(ก) ผูท้ ี่มีสิทธิ์ สมัครหรื อเสนอชื่อกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้องเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาหรื อผูท้ ี่เคยศึกษาจากสถานศึกษา
ที่สถานศึกษานั้นรับรอง
(ข) การสมัครหรื อเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็ น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรื อเสนอชื่อศิษย์เก่า
ของสถานศึกษานั้น จานวน ๑ คน เป็ นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรื อแบบ
เสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรื อเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๓) กรณี ที่มีผูส้ มัครหรื อผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อมากกว่า ๑
คนให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผสู ้ มัครหรื อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรื อเสนอชื่อ
มีดงั นี้
๑) ใบสมัครหรื อแบบเสนอชื่อผูแ้ ทนที่สถานศึกษากาหนด
พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ ทางราชการออกให้
ของผูส้ มัครหรื อได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่
ทะเบียนนักเรี ยน

๑๑
(๖) กรรมการที่เป็ นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์ กร
ศาสนาอืน่ ในพืน้ ที่
ให้ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาด าเนิ น การสรรหาและเลื อ ก
กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทาง
ราชการรับรอง (พุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดูและซิ กข์) ให้ได้จานวน
ตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รู ป หรื อ ๑ คน
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รู ป หรื อ ๒ คน
หรื อ ๑ รู ป กับ ๑ คน
๗.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาร่ วมกันสรรหาและเลือกผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นกรรมการ
ตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการ
จานวน ๒ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการจานวน
๗ คน (กฎกระทรวงฯข้อ ๕ (๔))
๗.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
ให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาและเลือกเป็ นกรรมการผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูอ้ านวยการสถานศึกษาร่ วมกันเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธาน
กรรมการ ๑ คน

๑๒
ข้ อ ๘ ระยะเวลาดาเนินการ
๘.๑ ในวาระเริ่ มแรก ให้ดาเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงใช้บงั คับ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)
๘.๒ ในกรณี ที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรื อกรรมการ
แทนภายใน ๙๐ วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่
ดาเนิ นการก็ได้ และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งแทนอยู่ในตาแหน่ ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘)
๘.๓ ในกรณี ที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้
ดาเนิ นการสรรหาและเลือกกรรมการชุ ดใหม่ ภายใน ๙๐ วันก่อนวันครบวาระและ
ให้ผูซ้ ่ ึ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่ งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘)
ข้ อ ๙ ขั้นตอนการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๙.๑ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการ
๙.๒ สถานศึกษาเปิ ดรับสมัครหรื อรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือก
เป็ นกรรมการแต่ละประเภท
๙.๓ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อ
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
แต่ละประเภท
๙.๕ สถานศึกษาดาเนินการให้ผมู ้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
แต่ละประเภทเลือกกันเองให้เหลือตามจานวนที่กาหนด

๑๓
ในกรณี ไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาเนาของ
นักเรี ยนในสถานศึกษาหรื อตาบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยูห่ รื อมีแต่ไม่เสนอชื่อ
ผูแ้ ทนเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสรรหาผูแ้ ทนองค์กร
ชุมชนในท้องที่ตาบลหรื อแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรื อในท้องที่ตาบลหรื อแขวง
ของเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็ นกรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
สถานศึ ก ษาที่ มี ส ภาพและลั ก ษณะการปฏิ บ ั ติ ง านแตกต่ า งจาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป ซึ่ งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและจานวนกรรมการในแต่ ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นผูม้ ีอานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็ น
สถานศึกษาที่ มีสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทัว่ ไป
๙.๕ สถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๙.๖ สถานศึกษาดาเนินการให้กรรมการร่ วมกันเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นประธานกรรมการ
๙.๗ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา เพื่อ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ
๙.๘ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖))
การดาเนิ นการสรรหาและเลื อกประธานกรรมการและกรรมการ
เพื่อเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๙๐ วัน

๑๔
ข้ อ ๑๐ ข้ อเสนอแนะการดาเนินการสรรหา การเลือก และการแต่ งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ
๑๐.๑ บทบาทหน้ าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษา
(๑) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ๕)
(๒) ดาเนิ นการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)
(๓) เสนอรายชื่ อผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นประธานกรรมการและ
กรรมการต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง
(กฎกระทรวง ฯ ข้อ๕(๖))
(๔) ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผูแ้ ทน
องค์กรเข้ารับการสรรหาและเลือกให้เป็ นกรรมการ ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษา
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งผูแ้ ทนดังกล่าว
๑๐.๒ สาระสาคัญของประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานแต่ ละสถานศึกษา ควรประกอบด้ วย
(๑) เหตุผลและอานาจหน้าที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย
(๒) ตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือก พร้อมทั้งคุณสมบัติทวั่ ไป
และ คุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่จะสรรหาและ เลือก
(๓) วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) หลักฐานประกอบการสมัครหรื อการเสนอชื่อผูแ้ ทนกลุ่ม
บุคคลองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) กาหนดการประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการผูแ้ ทนของกลุ่มบุคคลและองค์กร
(๖) กาหนดการให้ผแู ้ ทนกลุ่มบุคคลหรื อผูแ้ ทนองค์กร
แต่ละประเภทเลือกกันเองเป็ นกรรมการ

๑๕
(๗) กาหนดการประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นกรรมการ
จากผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กรแต่ละประเภท
๑๐.๓ การดาเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ควรดาเนินการ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการหรื อคณะทางานได้
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึง
(๓) รับสมัครหรื อรับการเสนอชื่ อผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลหรื อ
ผูแ้ ทนองค์กรเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้ มัครหรื อผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ
เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
(๔.๑) ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรี ยน
(๔.๒) ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรี ยน
(๔.๓) ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กร
มีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
หนังสื อการรับรองการดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
- หนังสื อรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรื อของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- หลักฐานแสดงถึงการเป็ นประธานหรื อผูบ้ ริ หาร
หรื อผูน้ าองค์กรนั้นของผูเ้ สนอชื่อ

๑๖
(๔.๔) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อคณะผูบ้ ริ หารหรื อ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทาง
ราชการออกให้
- สาหรั บข้าราชการพนักงานหรื อลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรื อบัตรประจาตัวประชาชน
(๕) จัดประชุมผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล หรื อองค์กรต่าง ๆ เพื่อเลือก
กันเองให้ได้ผแู ้ ทนกลุ่มบุคคลหรื อผูแ้ ทนองค์กรแต่ละประเภทตามจานวนที่ กาหนด
ซึ่ งอาจดาเนินการโดยวิธีออกเสี ยงโดยตรงหรื อลับหรื อเปิ ดเผยตามความเหมาะสม
(๖) จัดประชุมให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรื อ
องค์กรต่าง ๆ และผูอ้ านวยการสถานศึกษาร่ วมกันสรรหาและเลือกผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ผูท้ ี่ สมัครและบุคคลที่ คณะกรรมการสรรหาข้างต้นเสนอชื่ อให้ได้ จานวน ๒ คน
สาหรับสถานศึ กษาขนาดเล็กหรื อ จานวน ๗ คน สาหรับสถานศึ กษาขนาดใหญ่
สาหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้ที่ประชุมพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
(๗) จัดประชุมผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาร่ วมกันเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ๑ คนเป็ นประธานกรรมการ
๑๐.๔. บทบาทของผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๑) ประกาศให้สถานศึกษาใดเป็ นสถานศึกษาที่มีสภาพและ
ลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างจากสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๙)
(๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาเสนอ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕)

๑๗
ข้ อ ๑๑ อานาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา
ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีอานาจตี ความและ
วินิจฉัยปั ญหา อันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อการดาเนิ นการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๘

๑๙

แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ

๔.ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับเลือก

๕. จัดให้ผมู ้ ีสิทธิ์ ที่ได้รับเลือกแต่ละประเภท
เลือกกันเอง

ประกาศให้ สถานศึกษาใด
เป็ นสถานศึกษาที่มีสภาพและ
ลักษณะแตกต่างจาก
สถานศึกษาทัว่ ไป

ประกาศแต่ งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๖. ผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/ องค์กร
และผูอ้ านวยการสถานศึกษาร่ วมกันสรรหา
และเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. จัดให้ ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ น
คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ
จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. เสนอรายชื่อผู้ได้ รับการสรรหา
เป็ นประธานและกรรมการให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง

ระยะเวลา
ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วนั ที่
กฎกระทรวง
ใช้บงั คับ

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รับการเสนอชื่ อผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/องค์กร

ปฏิทนิ การดาเนินงาน

หมายเหตุ การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน

กิจกรรม
๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ
การสรรหาและเลือกกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสรรหา
และเลือกกรรมการเพื่อชี้ แจงขั้นตอนการดาเนิ นงาน
๔. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกรรมการ
ให้ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทราบ
๕. กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรต่าง ๆ สมัคร
หรื อเสนอชื่อผูแ้ ทนเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
สถานศึกษาต่อสถานศึกษา
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
๗. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการเลือก
๘. จัดประชุมผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลหรื อผูแ้ ทนองค์กร
เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผแู ้ ทนกลุ่มบุคคล
หรื อ ผูแ้ ทนองค์กร ตามจานวนที่กาหนด
๙. ดาเนินการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตามจานวนที่
กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
กลุ่มบุคคลหรื อองค์กร
ต่างๆ

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

๒๐
ระยะเวลา

กิจกรรม
๑๐. จัดประชุมผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นกรรมการทั้งหมด
เลือกประธานกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐานจาก
กรรมการผุท้ รงคุณวุฒิ
๑๑.เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการให้ผอู้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พิจารณาประกาศแต่งตั้ง

๒๑
- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน ............................
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
----------------------------------

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถกาหนดระยะเวลาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่กฏกระทรวงฯ มีผลใช้บงั คับ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรี ยน ...................สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา ........................ เขต ............ จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
ข้ อ ๑ จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้ น.............คน
ข้ อ ๒ องค์ ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนครู จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน

๒๒
(๖) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ จานวน........................รู ป / คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน.......................คน
(๙) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ มกับสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณี ผูไ้ ด้รั บแต่ งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการ ผูใ้ ดมี ลกั ษณะ
ต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจากการเป็ นบุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อแสดง
หลักฐานให้เป็ นที่เชื่อได้วา่ ตนได้เลิกประกอบกิจการหรื อการใด ๆ อันมีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่ าวแล้วต่ อผูอ้ านวยการสถานศึ กษา ภายใน ๑๕ วัน นับ แต่ ว นั ได้รั บ
แต่ งตั้ง หากมิ ได้ดาเนิ นการดังกล่าว ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่ งตั้งเป็ นประธาน
กรรมการหรื อกรรมการ

๒๓
๓.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
(๑) กรรมการที่เป็ นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็ นผูป้ กครองตามทะเบียนนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
โรงเรี ยนนี้
(๑.๒)ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้
หรื อที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้
(๒) กรรมการที่เป็ นผู้แทนครู
ต้องเป็ นครู ซ่ ึ งทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอน
และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรี ยนนี้
(๓) กรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์ กรชุมชน
(๓.๑) เป็ นสมาชิ กขององค์กรของชุมชน หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีสมาชิ กรวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนิ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี มีผลงาน
ที่หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรื อสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษารับรอง และมีที่ต้ งั แน่ นอน
อยู่ในท้องที่ ต าบลหรื อ แขวงที่ เป็ นภูมิลาเนาของนักเรี ย นในโรงเรี ย นนี้ หรื อ ท้องที่
ตาบลหรื อแขวงที่โรงเรี ยนนี้ต้ งั อยู่
(๓.๒) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้า ที่ หรื อ ลูกจ้า งของโรงเรี ย นหรื อ
ที่ ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้
(๔) กรรมการที่เป็ นผู้แทนศิษย์ เก่ า
(๔.๑) เป็ นผูท้ ี่เคยศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนี้
(๔.๒) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อ
ที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๒๔
(๕) กรรมการที่เป็ นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์ กร
ศาสนาอืน่ ในพืน้ ที่
เป็ นพระภิ กษุสงฆ์ หรื อผูน้ ับถือศาสนาที่ ทางราชการรั บรอง
(พุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิ กข์)
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่ เป็ นครู เจ้า หน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ย นนี้
หรื อที่ ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้
(๖.๒) เป็ นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน
๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้ อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๔.๑.๑ ผูม้ ีสิทธิ สมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมี
คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓
๔.๑.๒ กรณี กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู
และผูแ้ ทนศิ ษ ย์เก่ าสามารถสมัครได้ดว้ ยตนเองหรื อเสนอชื่ อบุ คคลตามคุ ณสมบัติ
ที่กาหนด โดยผูเ้ สนอชื่ อ ต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณี องค์กรชุมชน ให้ประธานหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูน้ าของชุมชนหรื อผูน้ าองค์กรชุมชนเป็ นผูเ้ สนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่โรงเรี ยนนี้
ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด...............องค์การบริ หารส่ วนตาบล………….
ให้ประธานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบ
ของสภาองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่น (สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเทศบาล
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับข้อความให้เหมาะสม)

๒๕
๔.๑.๕ กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อ
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่ นในพื้ นที่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนี้ จะดาเนิ นการสรรหาและ
เลือกกรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์ -ฮิ นดูและซิ กข์) ให้ได้จานวน
.................รู ป / คน (หากสถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้ว
ให้กาหนดในประกาศนี้)
๔.๑.๖ กาหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอ
ชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓
(๒) - (๗) ซึ่ งประสงค์เสนอชื่ อผูแ้ ทนเข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรื อแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรี ยน...... .........................ระหว่างวันที่.......เดือน....................
พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ...……. เดือน..….....................พ.ศ. .......... ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
โรงเรี ยนจะจัดให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้เป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ร่ วมกันสรรหาและเลือกผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นกรรมการ จานวน
...................คน ซึ่ งโรงเรี ยนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรี ยนจะจัดให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้เป็ นกรรมการ
ผูแ้ ทนบุคคล ผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล ผูแ้ ทนองค์กร กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาร่ วมกันเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัครหรื อผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ
เข้ารับการเลือกเป็ นกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้

๒๖
๔.๔.๑ เอกสารทัว่ ไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวที่ ทางราชการออกให้ของ
ผูส้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรี ยน
(๒) ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรี ยน
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก
ไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
- หนังสื อรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรื อของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อคณะผูบ้ ริ หารหรื อ
เป็ นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ตรวจสอบจากบัตรประจาตัว
ที่ทางราชการออกให้
- สาหรั บข้าราชการพนักงานหรื อลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรื อบัตรประจาตัวประชาชน

๒๗
ข้อ ๕ กาหนดการประกาศรายชื่อ ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือก
เป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิ ทธิ เ ข้า รั บ เลื อ กเป็ นผูแ้ ทนกลุ่ ม
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันที่ ............เดือน ........................... พ.ศ. .............
ณ .................................................
ข้ อ ๖ กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์ กรชุมชน และองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
โรงเรี ยนจะจัดให้ผแู ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเอง
ในแต่ละกลุ่มหรื อองค์กรเพื่อให้ได้ผแู ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............
ณ ............................................
ข้ อ ๗ กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการ
จากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์ กร
โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ นกรรมการจากผูแ้ ทน
กลุ่มบุคคลและองค์กรในวันที่..................เดือน.................................พ.ศ
......................ณ................................
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)…………………………
(.................................)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ...............................

๒๘
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยน
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..................................................กาลังศึกษาชั้น...….......
โรงเรี ยน............................................................ที่อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่ที่............
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................
เข้ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญาตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนนี้
(๗) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรื อ
ที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๒๙
๒. ผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศโรงเรี ยน เรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี
มีการวินิจฉัยชี้ ขาดประการใดเกี่ ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่ อ
และผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ.......................................ผูเ้ สนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง.................………….............(ถ้ามี)
ลงชื่อ.....................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(....................................)
ตาแหน่ง...................………..............(ถ้ามี)

โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน
......................................ตาบล............................................อาเภอ....................จังหวัด
.......................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ..............
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................………
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๓๐
- ตัวอย่ าง ประวัตผิ ้ สู มัคร/ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล........................................
เกิดวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ.............................................
อายุ.............ปี ......................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุ ด........................................................สาขา..................................
อาชีพ.........................................................ตาแหน่ง.......................................................
สถานที่ทางาน................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................……
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์...............................โทรสาร............................
E - mail.........................................................................
บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน......................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์............................โทรสาร.............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)......................................................
ประวัติการทางาน(โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ ๓ ตาแหน่งสุ ดท้าย)
ลาดับที่ ๑ พ.ศ..............ตาแหน่ง.................................... หน่วยงาน.................
ลาดับที่ ๒ พ.ศ.............ตาแหน่ง...........................……..หน่วยงาน..............
ลาดับที่ ๓ พ.ศ..............ตาแหน่ง...........................……..หน่วยงาน...............
ผลงานที่ประสบผลสาเร็ จ
๑. .........................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................

๓๑

ลงชื่อ..............................................
(................................)
ตาแหน่ง....................................…………
หมายเหตุ ประวัติของผูส้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนาไปใช้ได้กบั
การสมัครหรื อการเสนอชื่อของกรรมการที่เป็ นกลุ่มบุคคลหรื อองค์กรหรื อสมาคม
ต่างๆ และการสมัครหรื อเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ

๓๒

๓๓

- ตัวอย่ าง ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน...............พ.ศ.........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
เป็ นผูป้ กครอง นักเรี ยน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................
กาลังศึกษาชั้น...........โรงเรี ยน....................................................ที่อยูบ่ า้ นเลขที่............
หมู่ที่..........ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........โทร...........……ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..............................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญาตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนนี้
(๗) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อที่ปรึ กษา
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๒. ผูส้ มัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรี ยน
เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวิ นิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุ ณ สมบัติหรื อกรณี มีการวินิจฉัย
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ...................................ผูส้ มัคร
(..................................)

โปรดส่ งใบสมัครพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน.............................
ตาบล............................................อาเภอ...........................................จังหวัด.................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................ไม่เกิน วันที่.......เดือน...................พ.ศ..................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................……….
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๓๔
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้แทนครู เข้ ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่......เดือน......................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
ตาแหน่ง..................................................โรงเรี ยน.........................................................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.........หมู่ที่.......ตาบล/แขวง.....................อาเภอ/เขต..................……….
จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร..................................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว...............................ตาแหน่ง.................โรงเรี ยน...............................
เข้ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นครู ที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรี ยนนี้

๓๕
๒. ผูเ้ สนอชื่ อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้าใจและยอมรั บที่ จะปฏิ บตั ิ ตาม
ประกาศโรงเรี ยน เรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ.......................................ผูเ้ สนอชื่อ
(......................................)
ตาแหน่ง........................................………..
ลงชื่อ....................……...........ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(...................….................)
ตาแหน่ง.............................................……..

โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรี ยน........................
ตาบล.............................อาเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ ..........
ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. ………...
และ www..........................)

๓๖
- ตัวอย่ าง ใบสมัครผู้แทนครู เข้ ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่....เดือน..........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
ตาแหน่ง..................................................โรงเรี ยน.........................................................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่........หมู่ที่............ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................
จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน.........................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นครู ที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรี ยนนี้
๒. ผูส้ มัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรี ยน
เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๗
๓. ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มีการวินิจฉัย
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ..................................ผูส้ มัคร
(.................................)
ตาแหน่ง...........................................…….

โปรดส่ งใบสมัครพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน.............................
ตาบล....................อาเภอ..................จังหวัด....................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. .....
และ www..........................)

๓๘
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์ เก่ าเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ....……
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อาชีพ...........................สาเร็ จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรี ยนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่..........ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................
จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร..................................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......สาเร็ จการศึกษา/เคยศึกษา
ที่โรงเรี ยนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นผูเ้ คยศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนี้
(๗) ไม่เป็ นครู หรื อเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อ
ที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๓๙
๒. ผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศโรงเรี ยนเรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผูเ้ สนอชื่อ
(.................................)
ตาแหน่ง…………................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตาแหน่ง………......................................(ถ้ามี)

โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน.....................
ตาบล.................อาเภอ.....................จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ ....……….........
ไม่เกิน วันที่......เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.......….....................โทรสาร……............. .....
และ www..........................)

๔๐

๔๑

- ตัวอย่าง ใบสมัครผู้แทนศิษย์ เก่ าเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................
อาชีพ............................สาเร็ จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรี ยนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.............หมู่ที่................ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต....................
จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน.........................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นผูเ้ คยศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนี้
(๗) ไม่เป็ นครู หรื อเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อ
ที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๒. ผูส้ มัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรี ยนเรื่ องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวิ นิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุ ณ สมบัติหรื อกรณี มีการวินิจฉัย
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ................................ผูส้ มัคร
(..............................)
ตาแหน่ง.....................…….................(ถ้ามี)

โปรดส่ งใบสมัครพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน...............…........
ตาบล................อาเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย…
์ ….............
ไม่เกิน วันที่.......เดือน....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............…..............โทรสาร..........…….... .....
และ www..........................)

๔๒
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์ กรชุมชนเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................……………………………….
ตาแหน่ง(ตาแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร(ชื่อองค์กร)..........................
อาชีพ........................ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.........หมู่ที่................ตาบล/แขวง..........................
อาเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทร................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....................................................................เข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ มกับสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็ นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
สมาชิกรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ

๔๓
ชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ต้ งั ที่แน่นอนอยู่ในท้องที่
ตาบลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาเนาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนนี้หรื อท้องที่ตาบลหรื อแขวง
ซึ่ งโรงเรี ยนนี้ต้ งั อยู่
(๗) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อที่ปรึ กษา
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้
๒. ผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศโรงเรี ยนเรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผูเ้ สนอชื่อ
(................................)
ตาแหน่ง..............…….............(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ...................... ...........ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง.....................................(ถ้ามี)

๔๔

๑. ผูเ้ สนอชื่อต้องเป็ นประธาน หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อผูน้ าของชุมชน หรื อผูน้ าของ
องค์กรชุมชน
๒.โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน.................
ตาบล.....................................อาเภอ................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................ไม่เกิน วันที่........เดือน..................พ.ศ...............
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๔๕
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเข้ ารับการเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่.......เดือน...................พ.ศ..............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................
ตาแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น).........................................
อาชีพ......................…อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทร................
ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม
ประกาศโรงเรี ยน เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔๖
๓. ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.......................……........ผูเ้ สนอชื่อ
(....................................)
ตาแหน่ง............................ (ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ...................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตาแหน่ง.......................................(ถ้ามี)

๑. ผูเ้ สนอชื่อต้องเป็ นประธานสภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒. โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน................
ตาบล......................อาเภอ...........................จังหวัด................รหัสไปรษณี ย.์ ................
ไม่เกิน วันที่.................เดือน...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............…..............โทรสาร...........……... .....
และ www..........................)

๔๗
- ตัวอย่ าง แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(กรณีกาหนดให้ กรรมการที่เป็ นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์ กรและผู้อานวยการโรงเรียน
เป็ นผู้เสนอชื่อ)
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่........เดือน.....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................
ตาแหน่ง.........................................เป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้เป็ นกรรมการ
ที่เป็ นผูแ้ ทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร)....................................อาชีพ
..................................อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่.........ตาบล/แขวง......................อาเภอ/
เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทร
..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว................................................เข้า
รับเลือกเป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

๔๘
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไม่เป็ นครู หรื อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อ
ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสัญญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้
(๗) ไม่ได้เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนอื่น
มากกว่า ๒ โรงเรี ยน
๒.ผูเ้ สนอชื่ อ และผูไ้ ด้รั บ การเสนอชื่ อ เข้า ใจและยอมรั บ ที่ จ ะปฏิ บัติต าม
ประกาศโรงเรี ยน เรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรื อกรณี มี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอชื่อ
(........…......................)
ตาแหน่ง..................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ....................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(..................……............)
ตาแหน่ง.................................(ถ้ามี)

๔๙

โปรดส่ งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน.....................
ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณี ย.์ ............
ไม่เกิน วันที่.......เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. .....
และ www..........................)

๕๐
- ตัวอย่ าง ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกเป็ นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(กรณีกาหนดให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียน..............................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ..............
ข้า พเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
ตาแหน่ง..............................................................อาชีพ.......................................
อยู่บา้ นเลขที่ ........หมู่ที่.......ตาบล/แขวง...…….................อาเภอ/เขต.........................
จังหวัด......................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรี ยน.........................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไม่เป็ นครู หรื อเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของโรงเรี ยนนี้ หรื อ
ที่ปรึ กษาหรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรี ยนนี้

๕๑
(๗) ไม่ได้เป็ นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนอื่น
มากกว่า ๒ โรงเรี ยน
๒.ผูส้ มัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรี ยนเรื่ องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณี ที่มีการวิ นิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุ ณ สมบัติหรื อกรณี มีการวินิจฉัย
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูส้ มัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้น
โดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ท้ งั หมดถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ....................................ผูส้ มัคร
(.................................)
ตาแหน่ง.........................................(ถ้ามี)

โปรดส่ งใบสมัครพร้อมประวัติผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรี ยน..............................
ตาบล............................อาเภอ.....................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๕๒

๕๓
๒. ผูแ้ ทนครู มีผสู ้ มัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ

- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิเข้ ารับเลือกเป็ นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์ กร
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และข้อ ๕ แห่งประกาศโรงเรี ยน..........................
เรื่ องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่......…….
เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรี ยน ........................…………………….
จึงประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ผูแ้ ทนผูป้ กครอง มีผสู ้ มัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ

ครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๓. ผูแ้ ทนศิษย์เก่า มีผสู ้ มัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๔. ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๕. ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อ
มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ

๕๔
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........……….

ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน..................................................

๕๕
- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับเลือกเป็ นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์ กร
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศโรงเรี ยน..…..…….....
เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลง วันที่...……..
เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรี ยน ................………………………….
จึงประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ ทนผูป้ กครอง
๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ ทนครู
๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแ้ ทนศิษย์เก่า
๔. นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
๕. นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน..................................................

๕๖

๕๗

- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์ กรศาสนาอื่นในพืน้ ที่
............................................................

- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
..................................................

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๑.๕ และข้อ ๗ แห่งประกาศ
โรงเรี ยน..........………...…. เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ................โรงเรี ยน ........................
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
อื่นในพื้นที่ ดังนี้
๑. ....................................................กรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒. ....................................................กรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์
และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน..................................................

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๒ แห่งประกาศโรงเรี ยน......…........
เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.............
เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรี ยน .........................
จึงประกาศผลการเลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการ ดังนี้
๑. ....................................................
๒. ....................................................
๓. ....................................................
๔. ....................................................
๕. ....................................................
๖. ....................................................
๗. ....................................................
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน.....................................

๕๘
- ตัวอย่ าง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศโรงเรี ยน…....……..
เรื่ อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่...........
เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรี ยน .........................
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ภาคผนวก
-

-

นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็ นประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................

ลงชื่อ......................................................
(...................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน....................................

กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
คณะทางาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖

หลักการ

กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหตุผล

โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตลอดจนการกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

และจานวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสาหรับการศึกษาบางประเภทที่มี
สภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป
ซึ่ งอาจกาหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานตลอดทั้ง
ความจาเป็ นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงจึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(๒)

กฎกระทรวง
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๔๖

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสอง
และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดา ซึ่งเป็ น
ผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรื อผูป้ กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของ
นักเรี ยน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นกั เรี ยนอยูด่ ว้ ยเป็ นประจา หรื อที่นกั เรี ยน
อยูร่ ับใช้การงาน
“ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้าน
การเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ
ในสถานศึกษาของรัฐ

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อหน่วยงาน
การศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง ยกเว้นสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและศูนย์การเรี ยน
“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน
ไม่เกินสามร้อยคน
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน
เกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรื อองค์กรที่มีประชาชน
รวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าคน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
มีผลงานที่
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ต้ งั แน่นอน
อยูใ่ นท้องที่ตาบลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาเนาของนักเรี ยนในสถานศึกษา หรื อท้องที่
ตาบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่ งสถานศึกษาตั้งอยู่
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผูท้ ี่สถานศึกษารับรองว่าสาเร็ จการศึกษา
จากหรื อเคยศึกษาในสถานศึกษานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ละแห่ง
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง

(๓)
“ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจานวนเก้าคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจานวนสิ บห้าคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนครู จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จานวนหนึ่ งคน
(๕) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จานวนหนึ่ งคน
(๖) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า จานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กร
ศาสนาในพื้นที่จานวนหนึ่งรู ปหรื อหนึ่ งคนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจานวน
สองรู ปหรื อสองคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๘) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคนสาหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กและจานวนหกคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๙) ผูอ้ านวยการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔)
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็ นคู่สญ
ั ญากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการผูใ้ ดมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตาม(๕) ต้องออกจากการเป็ นบุคคลซึ่ งมีลกั ษณะต้องห้ามหรื อแสดงหลักฐาน
ให้เป็ นที่เชื่อได้วา่ ตนได้เลิกประกอบกิจการหรื อการใดๆ อันมีลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวแล้วต่อผูอ้ านวยการภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อ
กรรมการ
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว
(๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒) ต้องเป็ นผูป้ กครองตามทะเบียน
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้น และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง
ของสถานศึกษา ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็ นครู
(๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง
ของสถานศึกษา ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖) ต้องเป็ นผูท้ ี่เคยศึกษาหรื อสาเร็ จ
การศึกษาจากสถานศึกษานั้น และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ที่ปรึ กษา
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็ นกรรมการสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่
หรื อลูกจ้างของสถานศึกษาที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น

(๕)
ข้อ ๕ ให้ผอู ้ านวยการดาเนินการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖)
ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อผูท้ ี่เห็นสมควรเป็ นกรรมการ ซึ่ งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ
หนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดาเนิ นการ
(๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔) ให้องค์กร
ชุมชนเสนอชื่อผูท้ ี่เห็นสมควรเป็ นกรรมการ ซึ่ งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔
จากนั้นให้ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเลือกกันเองให้เหลือจานวนหนึ่งคน
ในกรณี ไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรื อแขวงที่เป็ นภูมิลาเนา
ของนักเรี ยนในสถานศึกษาหรื อตาบลหรื อแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรื อมีแต่ไม่เสนอ
ชื่อผูแ้ ทนเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการ ให้ผอู ้ านวยการสรรหาผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
ในท้องที่ตาบลหรื อแขวงใกล้เคียง หรื อในท้องที่ตาบลหรื อแขวงของเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียงเป็ นกรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ดาเนินการ
โดยสภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๘) ให้ดาเนิ นการ
โดยการพิจารณาร่ วมกันของผูท้ ี่ได้รับการสรรหา และได้รับเลือกให้เป็ นกรรมการ
ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ให้ได้จานวนสองคน
สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจานวนเจ็ดคน สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผไู ้ ด้รับเลือกให้
เป็ นกรรมการ ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙)
ร่ วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

(๖)
(๖) ให้ผอู ้ านวยการเสนอรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือก
ตาม (๑) ถึง (๕) ต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็ น
ประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ
นอกจากที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศของสถานศึกษา
ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่ องต่อ
หน้าที่ ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสถานศึกษาหรื อหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรื อข้อ ๔
(๕) พ้นจากการเป็ นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนที่เป็ น
พระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา เลือก
และแต่งตั้งประธานกรรมการหรื อกรรมการแทนภายในเก้าสิ บวัน เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน จะไม่ดาเนินการก็ได้

(๗)
ให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในกรณี ที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิ บวันก่อนวันครบ
วาระ และให้ผซู ้ ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่ งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างจาก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป ซึ่ งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นผูม้ ีอานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็ น
สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทัว่ ไป
ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่ มแรกให้ผอู ้ านวยการดาเนินการสรรหาและเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวง
นี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่ มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ตอ้ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่าคุรุสภาจะกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

(๘)
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ หรื อการดาเนินการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะทางาน
คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงกษมา
นายไพบูลย์
นายเจริ ญ
นายดิเรก

วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสี ยงก้อง
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภักดีวานิช
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรสี มา
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทางานยกร่ าง
นายดิเรก
นายสมเดช
นายวสันต์
นางสาวชูศรี
นางสาวศศิธร
นายสมยศ
นายจารู ญ
นายยงยุทธ์
นายสมเกียรติ
นายสมบุญ

พรสี มา
สี แสง
นาวเหนียว
อุดมกุศลศรี
วงษ์เมตตา
ศิริบรรณ
พรมสุ วรรณ
ทรัพย์เจริ ญ
บุญรอด
ทิพรังศรี

ประธานคณะทางาน
นายวรการ
ฐานะวิจิตร
นายสมชาย
เผือกตระกูลชัย
นายเสกสรรค์ ทองศรี
นายชาลี
นาคเอี่ยม
นายวิรัตน์
บุญหนุน
นางสาววิภาดา นิธิปรี ชานนท์
นางดารณี
คาวัจนัง
นางสาวนวลพรรณ วรรณสุ ธี
นางวรางคณา อนันตะ

คณะทางานกลัน่ กรอง
นายไพบูลย์
นายเสน่ห์
นายปัญญา
นายอนันต์
นายยงยุทธ์
นายสิ รัตน์
นายธวัช
นายธวัชชัย
นายปัญญา
นายอาทร

เสี ยงก้อง ประธานคณะทางาน
ขาวโต
นายกิตติรัตน์
แก้วกียรู
นายเอกศักดิ์
ระงับทุกข์
นายพีระ
ทรัพย์เจริ ญ
นายเดชา
สุ ทธิ ดารา
นางจานงค์
คงเติม
นายไกร
พิกลุ แก้ว
นายสุ นทร
ประเสริ ฐศรี
นางสุ นิดา
ทองสวัสดิ์
นายณรงค์

มังคละคีรี
คงตระกูล
รัตนวิจิตร
ธรรมศิริ
แจ่มจันทรวงศ์
เกษกัน
หมีทอง
ศุภอักษร
เพชรล้ า

คณะบรรณาธิการกิจและจัดทาต้ นฉบับ
นายดิเรก พรสี มา
นายอนันต์
ระงับทุกข์
นายยงยุทธ์
ทรัพย์เจริ ญ
นางสุ นิดา
ศุภอักษร
นายไกร
เกษทัน
นายนพดล
กุยศรี กลุ

ประธานคณะทางาน
นางปริ ศนา
นางกฤษณวรรณ
นายวิเชียร
นางรวินท์พร

ศรี เมฆ
กิติผดุง
วัฒนศิริ
มัง่ คัง่

