คูมือสรรหากรรมการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
รายละเอียดใหสอดคลองกับเจตนารมณ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เนื้อหาสาระสําคัญของคูมือนี้ประกอบดวย แนวปฏิบัติของการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนขอเสนอแนะ ตัวอยางตาง ๆ
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอสถานศึกษาที่จะนําไปใชในการดําเนินงานตอไป

นางสมฤดี วัลมาลี
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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คูมือการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
---------------------------------ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๓๘ วรรคสองและ
วรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบขายสถานศึกษา (กฎกระทรวงขอ ๑)
สถานศึกษาที่ตองดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย หรือหนวยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการและหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับ
งบประมาณจากรัฐ ยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียนและสถานศึกษาของเอกชน
ขอ ๒ จํานวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงขอ ๑ และ ขอ ๒)
๒.๑ สถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนนักเรียนไมเกิน ๓๐๐ คน ใหมีคณะกรรมการ จํานวน ๙ คน
๒.๒ สถานศึกษาขนาดใหญจํานวนนักเรียนเกินกวา ๓๐๐ คน ขึ้นไป ใหมีคณะกรรมการ
จํานวน ๑๕ คน
ขอ ๓ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
(กฎกระทรวงขอ ๒)
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
จํานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู
จํานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
จํานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
จํานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร ศาสนาอื่นในพื้นที่
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ
จํานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน
หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน
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(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน ๖ คน
(๙) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการ แ ละเลขานุการ
ขอ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้ (กฎกระทรวงขอ ๓)
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณีผไู ดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใ ดมีลักษณะตองหามตาม (๕)
ตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับ
แตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ (กฎ
กระทรวงฯ ขอ ๓)
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ (กฎกระทรวงขอ ๔)
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(๑.๑)เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น
(๑.๒)ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๔ (๑))
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครูซึ่งทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีตาง ๆ ในสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๔ (๒))
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(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มสี มาชิกรวมตัวกัน
ไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้ง
แนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่
สถานศึกษาตั้งอยู
(๓.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๔ (๓))
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ขอ ๔ (๔))
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นที่ทางราชการ
รับรองในพื้นที่ ไดแก พระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
ไดแก พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ - ฮินดู และซิกข)
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูก จางของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
(๖.๒)ไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกวา ๓ แหง
ในเวลาเดียวกัน
ขอ ๕ วาระการดํารงตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ ๔ ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันไมได (กฎกระทรวงฯ
ขอ ๗)
ขอ ๖ การพนจากตําแหนง
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
๖.๑ ตาย
๖.๒ ลาออก
๖.๓ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ทําใหเสื่อมเสียตอ
สถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ
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๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อยางใดอยางหนึ่งสําหรับกรรมการประเภทนั้น
๖.๕ พนจากการเปนพระภิกษุสงฆเฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนทีเ่ ปนพระภิกษุสงฆ
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ
๗.๑ การสรรหาและการเลื
๖ อกกรรมการที่เปนผูแทน
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(ก) ผูปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผูแทนตองเปนผูปกครองนักเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้นการสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
ใหดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหผูปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผูปกครอง จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด โดยเสนอไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓) กรณีมีผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อ มากกวา ๑ คน ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาจัดใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
ผูปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผูแทน ตองเปนผูปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
สถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ใหดําเนินการ
ดังนี้
๑) ใหผูปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผูปกครอง จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด โดยเสนอไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนด
๓) กรณีมีผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๑ คน ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาจัดใหผูสมัครหรือผูไดรบั การเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผูแทนที่สถานศึกษากําหนดพรอมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ทะเบียนนักเรียน

(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
(ก)ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือไดรับการเสนอชื่อจะตองเปนครูในสถานศึกษานั้น
(ข)การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนครู ใหดําเนินการดังนี้
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๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจํานวน ๑ คนในสถานศึกษา เปนกรรมการ
สถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓) กรณีที่มีผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๑ คน
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาจัดใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ใหเหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผูแทนที่สถานศึกษากําหนด พรอมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ของผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ในวาระเริ่มแรกใหยกเวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกวาคุรุสภาจะกําหนดใหมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(ก) องคกรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผูแทนองคกร ตองเปนองคกรที่มี
องคประกอบ ดังนี้
๑) เปนชุมชนหรือองคกรชุมชนหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม
นอยกวา ๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน ตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
๒) เปนองคกรที่มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับรอง
๓) เปนองคกรที่มีที่ตั้งแนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือ
แขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผูแทนองคกรชุมชน ใหดําเนินการ ดังนี้
๑) ประธานหรือผูบริหารหรือ ผูนําของชุมชนหรือผูน ําองคกรชุมชน เสนอชื่อผูที่
เห็นสมควรเปนกรรมการ องคกรละ ๑ คน ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากําหนด เสนอไปยังผูอํานวยการ
สถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓) กรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๑ คนให
ผูอํานวยการสถานศึกษาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผูแทนที่สถานศึกษากําหนดพรอมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
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๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก หลักฐานทางทะเบียนที่แสดง
วาองคกรมีสมาชิกไมต่ํากวา ๑๕ คน หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององคกร ที่เปนประโยชนตอ
สังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป หนังสือรับรองผลงานขององคกร
จากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการเปนประธานผูบริหาร
หรือผูนําองคกรของผูเสนอชื่อ
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ก) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผูแทนองคกร ตองเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย
ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาของสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกรรมการองคกรละ ๑ คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด เสนอไป
ยังผูอํานวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓) กรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๑ คนใหผูอํานวยการสถานศึกษา จัดให ผูไดรับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผูแทนที่สถานศึกษากําหนด พรอมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูไ ดรับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
กรณีเปนผูบริหารหรือคณะผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ
รัฐและหรือบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
(๕) กรรมการที่เปนศิษยเกา
(ก) ผูที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาตอง
เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือผูที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
ใหดําเนินการ ดังนี้
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๑) ใหศิษยเกาของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษยเกาของสถานศึกษานั้น
จํานวน ๑ คน เปนกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
๓) กรณีที่มีผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อมากกวา ๑ คนใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาจัดใหผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผูแทนที่สถานศึกษากําหนดพรอมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ไดแกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ทะเบียนนักเรียน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุ
สงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ทที่ างราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ - ฮินดู
และซิกข) ใหไดจํานวนตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูป กับ ๑ คน
๗.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒใิ หเปนกรรมการ
ตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ จํานวน ๒ คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการจํานวน ๗ คน (กฎกระทรวงฯขอ ๕ (๔))
๗.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
ใหผูไดรับการสรรหาและเลือกเปนกรรมการผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน
กรรมการ ๑ คน
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ขอ ๘ ระยะเวลาดําเนินการ
๘.๑ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ(กฎกระทรวงฯ ขอ ๑๐)
๘.๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
สรรหา เลือก และแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน เวนแตวาระของกรรมการ
เหลืออยูไมถึง ๑๘๐ วัน จะไมดําเนินการก็ไดและใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่งึ ตนแทน (กฎกระทรวงฯ ขอ๘)
๘.๓ ในกรณีที่ประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหา และเลือก
กรรมการชุดใหม ภายใน ๙๐ วันกอนวันครบวาระและใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขามารับหนาที่ (กฎกระทรวงฯ ขอ๘)
ขอ ๙ ขั้นตอนการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙.๑ ผูอํานวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
๙.๒ สถานศึกษาเปดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการแตละประเภท
๙.๓ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกเปนกรรมการแตละประเภท
๙.๕ สถานศึกษาดําเนินการใหผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกเปนกรรมการแตละประเภทเลือกกันเองให
เหลือตามจํานวนที่กําหนด
ในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือ
ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยูหรือมีแตไมเสนอชื่อผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาสรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงใกลเคียงกับสถานศึกษาหรือในทองที่ตําบลหรือ
แขวงของเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนในสถานศึกษานั้น
สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ซึ่งไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกําหนด
องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและจํานวนกรรมการในแตละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเปนผูมีอํานาจในการประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
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๙.๕ สถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๙.๖ สถานศึกษาดําเนินการใหกรรมการรวมกันเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ
๙.๗ ผูอํานวยการสถานศึกษา เสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาตอ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
๙.๘ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กฎกระทรวงฯ ขอ ๕ (๖))
การดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการเพื่อเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
ขอ ๑๐ ขอเสนอแนะการดําเนินการสรรหา การเลือก และการแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการ
๑๐.๑ บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา
(๑) ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
(กฎกระทรวงฯ ขอ๕)
(๒) ดําเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ(กฎกระทรวงฯ ขอ ๕)
(๓) เสนอรายชื่อผูไดรับเลือกเปนประธานกรรมการและกรรมการตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแตงตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ขอ๕(๖))
(๔) ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเสนอชื่อผูแทนองคกรเขารับการสรรหาและ
เลือกใหเปนกรรมการใหผูอํานวยการสถานศึกษาประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผูแทนดังกลาว
๑๐.๒ สาระสําคัญของประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานแตละสถานศึกษา ควรประกอบดวย
(๑) เหตุผลและอํานาจหนาที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย
(๒) ตําแหนงที่จะสรรหาและเลือก พรอมทั้งคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะของ
ตําแหนงที่จะสรรหาและ เลือก
(๓) วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อผูแทนกลุมบุคคลองคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) กําหนดการประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการสรรหาเปนกรรมการผูแทนของกลุม
บุคคลและองคกร
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(๖) กําหนดการใหผูแทนกลุมบุคคลหรือผูแทนองคกรแตละประเภทเลือกกันเองเปน
กรรมการ
(๗) กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและ
องคกรแตละประเภท
๑๐.๓ การดําเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ควรดําเนินการ
ดังนี้
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการอาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกเขารวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานได
(๒) ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
(๓) รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อผูแทนกลุมบุคคลหรือ ผูแทนองคกรเขารับการเลือก
เปนกรรมการ
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการ
ตามแนวทาง ดังนี้
(๔.๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวาองคกร มีสมาชิกไมต่ํากวา ๑๕ คน
- หนังสือการรับรองการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชนตอสังคม
และชุมชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- หลักฐานแสดงถึงการเปนประธานหรือผูบริหารหรือผูนําองคกรนั้นของผู
เสนอชื่อ
(๔.๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- ในกรณีที่เปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
- สําหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ใหตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
และหรือบัตรประจําตัวประชาชน
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(๕) จัดประชุมผูแทนกลุม บุคคล หรือองคกรตาง ๆ เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนกลุมบุคคล
หรือผูแทนองคกรแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนด ซึ่งอาจดําเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลับหรือ
เปดเผยตามความเหมาะสม
(๖) จัดประชุมใหผูไดรับการสรรหาจากกลุมบุคคลหรือองคกรตาง ๆ และผูอํานวยการ
สถานศึกษารวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒิจากผูที่สมัครและบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาขางตนเสนอ
ชื่อใหได จํานวน ๒ คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จํานวน ๗ คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ
สําหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
(๗) จัดประชุมผูไดรับเลือกเปนกรรมการทัง้ หมดรวมทั้งผูอํานวยการสถานศึกษารวมกัน
เลือกผูทรงคุณวุฒิ ๑ คนเปนประธานกรรมการ
๑๐.๔. บทบาทของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กฎกระทรวง ฯ ขอ ๙)
(๒) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอ (กฎกระทรวง ฯ ขอ ๕)
ขอ ๑๑ อํานาจการตีความและวินิจฉัยปญหา
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา อันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รับการเสนอชื่อผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/องค์กร
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 าํ นวยการสถานศึกษาร่ วมกันสรรหา
และเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. จัดให้ ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ น
คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ
จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

หมายเหตุ การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน

๘. เสนอรายชื่อผู้ได้ รับการสรรหา
เป็ นประธานและกรรมการให้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง
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ปฏิทนิ การดําเนินงาน
ระยะเวลา
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ

กิจกรรม
๑. ประกาศการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรรหา
และเลือกกรรมการเพื่อชีแ้ จงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
๔. ประชาสัมพันธการสรรหาและเลือกกรรมการ
ใหประชาชน กลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ
ทราบ
๕. กลุมบุคคล หรือองคกรตาง ๆ สมัคร
หรือเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการ
สถานศึกษาตอสถานศึกษา
๖. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูไดรับการเสนอชื่อ
๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือก
๘. จัดประชุมผูไ ดรับการเสนอชื่อเขารับ
การเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลหรือผูแทนองคกร
เพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทนกลุมบุคคล หรือ
ผูแทนองคกร ตามจํานวนที่กําหนด
๙. ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่
กําหนด
๑๐. จัดประชุมผูไ ดรับการเลือกเปนกรรมการ
ทั้งหมด เลือกประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๑.เสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการและกรรมการใหผูอาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาประกาศ
แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูอํานวยการสถานศึกษา

กลุมบุคคลหรือองคกรตางๆ

ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถกําหนดระยะเวลาดําเนินการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะตองดําเนินการ
ทุกขั้นตอนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใชบังคับ
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- ตัวอยาง ประกาศโรงเรียน ............................
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน ...................สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
........................ เขต ............ จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขอ ๑ จํานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนทั้งสิ้น.............คน
ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จํานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ จํานวน........................รูป / คน
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน.......................คน
(๙) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
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ขอ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษานี้
ในกรณีผไู ดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะ
ตองหามตาม (๕) ตอง
ออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม หรือแสดง
หลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะ
ตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๑.๒)ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครูซึ่งทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกัน
ไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปน
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ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแนนอน อยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของ
นักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๓.๒) ไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
เปนพระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม
พราหมณ - ฮินดู และซิกข)
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูก จางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน
ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
๔.๑.๑ ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ขอ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูแทนศิษยเกา
สามารถสมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ ที่กําหนด โดยผูเสนอชื่อ ตองมีสถานภาพ
ของกลุมบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือ ผูนําของชุมชนหรือผูนํา
องคกรชุมชนเปนผูเสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนี้
ตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวนจังหวัด...............องคการบริหารสวนตําบล………….ใหประธานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขางตน เสนอชื่อบุคคลที่ผานความเห็นชอบของสภาองคกรการปกครองสวนทองถิ่น
(สถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับขอความใหเหมาะสม)
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๔.๑.๕ กรรมการทีเ่ ปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
ผูอํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูและซิกข) ใหไดจาํ นวน.................
รูป / คน (หากสถานศึกษากําหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแลวใหกําหนดในประกาศนี้)
๔.๑.๖ กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุมบุคคล องคกร
ชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใดตามขอ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือก
เปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ
รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ทีโ่ รงเรียน...... .........................ระหวางวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ........... ถึง
วันที่ ...……. เดือน..….....................พ.ศ. .......... ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และ
หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูอํานวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒใิ หเปน
กรรมการ จํานวน...................คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหทราบตอไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการ
ผูแทนบุคคล ผูแทนกลุมบุคคล ผูแทนองคกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการสถานศึกษารวมกัน
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
๒๖ ดังนี้
เขารับการเลือกเปนกรรมการ ตามแนวทาง
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของ ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวามีสมาชิกไมต่ํากวา ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชนตอสังคม
และชุมชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- ในกรณีที่เปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
- สําหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหและ
หรือบัตรประจําตัวประชาชน
ขอ ๕ กําหนดการประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและ
องคกรโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ในวันที่ ............
เดือน ........................... พ.ศ. .............ณ .................................................
ขอ ๖ กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุมหรือองคกร
เพื่อใหไดผูแทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ ๑ คน วันที่ .........
เดือน ................. พ.ศ. ............ณ ............................................
ขอ ๗ กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
จากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุม บุคคลและองคกรในวันที่
..................เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)…………………………
(.................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ...............................
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- ตัวอยาง แบบเสนอชื่อผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เปนผูปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/
นางสาว..................................................กําลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียน
............................................................ที่อยูบานเลขที่..................หมูที่............ตําบล/แขวง
..................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย. ................โทร
.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษานี้ หรือ
๒๙ างกับโรงเรียนนี้
ที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อ เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณี
มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไ ดรับการเสนอชื่อ
ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.......................................ผูเสนอชื่อ
(...................................)
ตําแหนง.................………….............(ถามี)
ลงชื่อ.....................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(....................................)
ตําแหนง...................………..............(ถามี)

โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน......................................ตําบล
............................................อําเภอ....................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.................ไมเกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ..............
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร..........................………โทรสาร.............. .....และ
www..........................)
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- ตัวอยาง ประวัตผิ ูสมัคร/ผูไดรับการเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล........................................
เกิดวันที.่ ....................เดือน.........................................พ.ศ.............................................
อายุ.............ป......................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา..................................
อาชีพ.........................................................ตําแหนง.......................................................
สถานที่ทํางาน................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..............หมูที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................……
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
E - mail.........................................................................
บานเลขที่......................หมูท.ี่ ...........ตรอก/ซอย..............................ถนน......................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท............................โทรสาร.............................
โทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ)......................................................
ประวัติการทํางาน(โปรดระบุตําแหนงที่สําคัญ ๓ ตําแหนงสุดทาย)
ลําดับที่ ๑
พ.ศ..............ตําแหนง.................................... หนวยงาน.................
ลําดับที่ ๒
พ.ศ.............ตําแหนง...........................……..หนวยงาน..............
ลําดับที่ ๓
พ.ศ..............ตําแหนง...........................……..หนวยงาน...............
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
๑. .........................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(................................)
ตําแหนง....................................…………
หมายเหตุ ประวัติของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อนี้สามารถนําไปใชไดกับการสมัครหรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการที่เปนกลุมบุคคลหรือองคกรหรือสมาคม ตางๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ
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- ตัวอยาง ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน...............พ.ศ.........
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เปนผูปกครอง นักเรียน
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กําลังศึกษาชั้น...........โรงเรียน
....................................................ที่อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต
....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย............โทร...........……ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..............................................................
และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๖) เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.......................................ผูสมัคร
(..............................................)

----------------------------------------------------------------------------โปรดสงใบสมัครพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.............................
ตําบล............................................อําเภอ...........................................จังหวัด.................
รหัสไปรษณีย.................................ไมเกิน วันที่.......เดือน...................พ.ศ..................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร..........................……….โทรสาร.............. .....และ
www..........................)
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- ตัวอยาง แบบเสนอชื่อผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................

วันที่......เดือน......................พ.ศ..........
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตําแหนง
..................................................โรงเรียน.........................................................ที่อยูบานเลขที่.........หมูที่.......
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต..................……….จังหวัด.................รหัสไปรษณีย. .......................โทร
..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................ตําแหนง.................โรงเรียน
...............................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมี
ขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.......................................ผูเสนอชื่อ
(......................................)
ตําแหนง........................................………..
ลงชื่อ....................……...........ผูไดรับการเสนอชื่อ
(...................….................)
ตําแหนง.............................................……..

----------------------------------------------------------------------------โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรียน........................
ตําบล.............................อําเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย...........ไมเกิน วันที่
.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร............................โทรสาร.............. ………... และ www..........................)
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- ตัวอยาง -

ใบสมัครผูแทนครูเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่....เดือน..........................พ.ศ............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตําแหนง
..................................................โรงเรียน.........................................................ที่อยูบานเลขที่........หมูที่
............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................
โทร....................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัคร เขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

28

๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูส มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................................ผูสมัคร
(..........................................)
ตําแหนง...........................................…….

-----------------------------------------------------------------------------โปรดสงใบสมัครพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.............................
ตําบล....................อําเภอ..................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย........................ไมเกิน วันที่
.................เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร............................โทรสาร.............. .....และ www..........................)
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- ตัวอยาง แบบเสนอชื่อผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ....……
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................
สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ..................... ที่อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตําบล/แขวง
............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................โทร
..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......สําเร็จ
การศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ..............เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกีย่ วกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมี
ขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผูเสนอชื่อ
(.................................)
ตําแหนง…………................................(ถามี)
ลงชื่อ..................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตําแหนง………......................................(ถามี)

--------------------------------------------------------------------------โปรดสงแบบเสนอชือ่ พรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.....................
ตําบล.................อําเภอ.....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.....……….........
ไมเกิน วันที่......เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.......….....................โทรสาร……............. .....
และ www..........................)
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- ตัวอยาง –

ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ
............................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ..................... ที่อยูบานเลขที่.............หมู
ที.่ ...............ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................
โทร....................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
๒. ผูสมัครเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................ผูสมัคร
(..............................)
ตําแหนง.....................…….................(ถามี)

----------------------------------------------------------------------------โปรดสงใบสมัครพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน...............…........
ตําบล................อําเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย…….............ไมเกิน วันที่.......เดือน
....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร............…..............โทรสาร..........…….... .....
และ www..........................)
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- ตัวอยาง –

แบบเสนอชื่อผูแทนองคกรชุมชนเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................……………………………….
ตําแหนง(ตําแหนงขององคกร)...............................องคกร(ชื่อองคกร)..........................
อาชีพ........................ที่อยูบานเลขที่.........หมูที่................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต....................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย...................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
.....................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖) เปนสมาชิกขององคกรชุมชนหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไมนอยกวา
๔๓ ตอสังคมและ
๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจการที่เปนประโยชน
ชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียน
นี้หรือทองที่ตําบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๗) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
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๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีท่มี ีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไมมี
ขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผูเสนอชื่อ
(................................)
ตําแหนง..............…….............(ตําแหนงขององคกร)
ลงชื่อ...................... ...........ผูไดรับการเสนอชื่อ
(...................................)
ตําแหนง.....................................(ถามี)

-----------------------------------------------------------------------------๑. ผูเสนอชื่อตองเปนประธาน หรือผูบริหาร หรือผูนําของชุมชน หรือผูนําขององคกรชุมชน
๒.โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.................
ตําบล.....................................อําเภอ................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย
.................................ไมเกิน วันที่........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น. (สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร............................โทรสาร.............. .....และ www..........................)
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- ตัวอยาง –

แบบเสนอชือ่ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการเลือก
เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที่.......เดือน...................พ.ศ..............
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว......................................................................ตําแหนงประธานสภา(ระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ).........................................อาชีพ......................…อยูบานเลขที.่ .........หมูที่...........ตําบล/แขวง
......................อําเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย. ..................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/
นาง/นางสาว......................................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จึงเสนอชือ่ บุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไ ดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการผูเ สนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนัน้ โดยไมมีขอโตแยง
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ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................……........ผูเสนอชื่อ
(....................................)
ตําแหนง............................ (ตําแหนงขององคกร)
ลงชื่อ...................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตําแหนง.......................................(ถามี)

-------------------------------------------------------------------------------๑. ผูเสนอชื่อตองเปนประธานสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน................
ตําบล......................อําเภอ...........................จังหวัด................รหัสไปรษณีย. ................ไมเกิน วันที.่ ................เดือน
...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร............…..............
โทรสาร...........……... ..... และ www..........................)
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- ตัวอยาง –

แบบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒเิ ขารับการเลือกเปนกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(กรณีกําหนดใหกรรมการที่เปนผูแทนกลุมบุคคล องคกรและผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูเ สนอชือ่ )
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตําแหนง
.........................................เปนผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการ ที่เปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล/
องคกร)....................................อาชีพ..................................อยูบา นเลขที.่ .........หมูท.ี่ ........ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย...................โทร..................................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว................................................เขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชือ่ บุคคลนี้พรอมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองวา
๑. ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไมเปนครูหรือเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน
๒.ผูเสนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูไ ดรับการเสนอชือ่ ขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการผูเ สนอชื่อและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนัน้ โดยไมมีขอโตแยง
ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................ผูเสนอชื่อ
(........…......................)
ตําแหนง..................................(ถามี)
ลงชื่อ....................................ผูไดรับการเสนอชื่อ
(..................……............)
ตําแหนง.................................(ถามี)

------------------------------------------------------------------------------โปรดสงแบบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.....................
ตําบล..........................อําเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย. ............
ไมเกิน วันที.่ ......เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร............................โทรสาร.............. .....
และ www..........................)
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- ตัวอยาง ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(กรณีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน............................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตําแหนง
..............................................................อาชีพ.......................................
อยูบานเลขที.่ .......หมูท.ี่ ......ตําบล/แขวง...…….................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย. ..................โทร.....................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ผูทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองวา
๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูส ัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๖)ไมเปนครู หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษาหรือ ผูเชี่ยวชาญซึง่ มีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน
๒.ผูสมัครเขาใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวาผูส มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการผูสมัครยินยอมรับคําวินิจฉัยนัน้ โดยไมมีขอโตแยง
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ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................ผูสมัคร
(.................................)
ตําแหนง.........................................(ถามี)

-------------------------------------------------------------------------------โปรดสงใบสมัครพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน..............................
ตําบล............................อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย. ..................ไมเกิน วันที.่ ................เดือน..........................พ.ศ................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)
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- ตัวอยาง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๕ แหงประกาศโรงเรียน..........................เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานลงวันที.่ .....…….เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
........................…………………….
จึงประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ
ดังนี้
๑. ผูแทนผูปกครอง มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๒. ผูแทนครู มีผสู มัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ
ครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๓. ผูแทนศิษยเกา มีผสู มัครและไดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๔. ผูแทนองคกรชุมชน มีผไู ดรับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑) ........................................................................
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(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๕. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูไดรับการเสนอชื่อ
มีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที.่ ........เดือน........................พ.ศ...........……….

ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผูอาํ นวยการโรงเรียน..................................................
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- ตัวอยาง -

ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนผูแ ทนกลุมบุคคลและองคกร
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๗ แหงประกาศโรงเรียน..…..……..... เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานลง วันที่...……..เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน ................………………………….
จึงประกาศรายชื่อผูไ ดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนผูปกครอง
๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนครู
๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผูแทนศิษยเกา
๔. นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
๕. นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผูอ ํานวยการโรงเรียน..................................................

44

- ตัวอยาง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ
และหรือผูแ ทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔.๑.๕ และขอ ๗ แหงประกาศ โรงเรียน..........………...…. เรื่อง การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พื้นฐาน ลงวันที.่ ........เดือน.........................พ.ศ................
โรงเรียน ..................................................จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพืน้ ที่ ดังนี้
๑. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ
และหรือผูแ ทนองคกรศาสนาอื่นในพืน้ ที่
๒. ....................................................กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ
และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพืน้ ที่
ประกาศ ณ วันที.่ ......... เดือน........................พ.ศ.................

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................)
ผูอ าํ นวยการโรงเรียน..................................................
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- ตัวอยาง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
..................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔.๒ แหงประกาศโรงเรียน......…........เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวันที่.............เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน .........................
จึงประกาศผลการเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ดังนี้
๑. ....................................................
๒. ....................................................
๓. ....................................................
๔. ....................................................
๕. ....................................................
๖. ....................................................
๗. ....................................................
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
ผูอาํ นวยการโรงเรียน.....................................
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- ตัวอยาง ประกาศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
............................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๔.๓ แหงประกาศโรงเรียน…....……..เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
.........................
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................

ลงชื่อ......................................................
(...................................)
ผูอ ํานวยการโรงเรียน....................................
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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.๒๕๔๖

------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กับมาตรา ๘
และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึง่ เปนผูใชอาํ นาจปกครอง หรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยูดวยเปน
ประจํา หรือทีน่ ักเรียนอยูรับใชการงาน
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดาน การเรียนการสอนและการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย หรือหนวยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอาํ นาจหนาที่
หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับ
งบประมาณจากรัฐ แตละแหง ยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน
“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความวา สถานศึกษาทีม่ ีนักเรียน ไมเกินสามรอยคน
“สถานศึกษาขนาดใหญ” หมายความวา สถานศึกษาที่มนี ักเรียนเกินกวาสามรอยคนขึน้ ไป
“องคกรชุมชน” หมายความวา ชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป มีผลงาน
ที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษารับรอง และมีทตี่ ั้งแนนอนอยูในทองทีต่ ําบลหรือแขวงที่
เปนภูมิลาํ เนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือทองที่ตาํ บลหรือแขวงที่สถานศึกษาตัง้ อยู
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทีไ่ ดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่ง
สถานศึกษาตั้งอยู
“ศิษยเกา” หมายความวา ผูทสี่ ถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษานั้น
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(๒)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานแตละแหง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานแตละแหง
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสถานศึกษาแตละแหง
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา” หมายความวา ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
ขอ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเกาคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจํานวนสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึง่ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการทีเ่ ปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวนหนึง่ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนหนึง่ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่จาํ นวนหนึง่ รูปหรือหนึ่ง
คนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนสองรูปหรือสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ
(๘) กรรมการผูท รงคุณวุฒิจํานวนหนึง่ คนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจํานวนหกคนสําหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ
(๙) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูส ัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลกั ษณะตองหามตาม(๕) ตองออกจากการ
เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ
อันมี
ลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือ
วาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตัง้ เปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
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(๓)

ขอ ๔ นอกจากคุณสมบัตติ ามขอ ๓ แลว
(๑) กรรมการตามขอ ๒ (๒) ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาํ ลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
นั้น และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานัน้
(๒) กรรมการตามขอ ๒ (๓) ตองเปนครู
(๓) กรรมการตามขอ ๒ (๔) ตองไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการตามขอ ๒ (๖) ตองเปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จ การศึกษาจากสถานศึกษานั้น
และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจาง ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานัน้
(๕) กรรมการตามขอ ๒ (๘) ตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาเกินกวาสามแหง
ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษาที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับ
สถานศึกษานั้น
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ใหบุคคลแตละประเภทเสนอชื่อผูที่
เห็นสมควรเปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามขอ ๓ และขอ ๔ จากนั้นใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ
ประเภทละหนึ่งคน ทัง้ นี้ โดยใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ
(๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๔) ใหองคกรชุมชนเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปน
กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามขอ ๓ และขอ ๔ จากนั้นใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหนึง่ คน
ในกรณีไมมอี งคกรชุมชนในทองทีต่ าํ บลหรือแขวงที่เปนภูมลิ ําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา
หรือตําบลหรือแขวงทีส่ ถานศึกษาตั้งอยู หรือมีแตไมเสนอชือ่ ผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผูอาํ นวยการสรรหา
ผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ตาํ บลหรือแขวงใกลเคียง หรือในทองที่ตําบลหรือแขวงของเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
เปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนในสถานศึกษานั้น
(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๕) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนัน้
(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๘) ใหดําเนินการ โดยการพิจารณารวมกันของผูที่
ไดรับการสรรหา และไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และกรรมการตามขอ ๒ (๙)
ใหไดจํานวนสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวนเจ็ดคน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ
(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ใหผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ตามขอ ๒
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และกรรมการตามขอ ๒ (๙) รวมกันเลือกประธานกรรมการ จากผูที่ไดรับเลือกเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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(๔)

(๖) ใหผูอาํ นวยการเสนอรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาและไดรับเลือกตาม (๑) ถึง (๕) ตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจาณาแตงตัง้ เปนประธานกรรมการและกรรมการ
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
นี้ ใหเปนไปตามประกาศของสถานศึกษา
ขอ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ ทําใหเสื่อมเสียตอสถานศึกษา
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓ หรือขอ ๔
(๕) พนจากการเปนพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนที่เปนพระภิกษุสงฆ
ขอ ๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหดาํ เนินการสรรหา เลือก และแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวัน
เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไ มถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการก็ได
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึง่ จะพนจากตําแหนงตามวาระ ให
ดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบตั ิหนาที่
ตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแตงตัง้ ใหมเขามารับหนาที่
ขอ ๙ สถานศึกษาที่มสี ภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยทั่วไป
ซึ่งไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกําหนดองคประกอบ
อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธกี ารสรรหา และจํานวนกรรมการในแตละลักษณะและประเภทของสถานศึกษา ใหเปนไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูมีอํานาจในการประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มสี ภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจาก
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยทัว่ ไป
ขอ ๑๐ ในวาระเริม่ แรกใหผอู าํ นวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ
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(๕)

ขอ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามขอ ๒ (๓) ยังไมตอ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกวาคุรุสภา
จะกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจ ตีความและวินิจฉัยปญหาอัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตามทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

แหล่งสืบค้นข้อมูล : https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view.php?ID_New=58438
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