คำนำ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘
ได้ กาหนดให้มี คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ประกอบกั บกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดรายละเอียดให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเนื้อหาสาระสาคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วย
แนวปฏิบัติของการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนข้อเสนอแนะ ตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะทางาน
คณะบรรณาธิการกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจัดทาคู่มือเล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอานวยประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาให้
ดาเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษำธิกำร

สำรบัญ
คู่มือกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน
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. บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษา………………...……
๑๐.๒. สาระสาคัญของประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๓. การดาเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…………………………………
๑๐.๔. บทบาทของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………...
๑๑. อานาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา………………………………...……
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สำรบัญ (ต่อ)
แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนกำรสรรหำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน…….…..
ปฏิทินกำรดำเนินงำน……………………………………………………….……
- ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน…...
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ……………..
- ตัวอย่างประวัตผิ ู้สมัครหรือผู้ได้รบั การเสนอชื่อ…………………………………
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ……………………..
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………………………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………………..
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ…………………..
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………….
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการ…………………………………………………………………………..
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………………….
- ตัวอย่างใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ………………………
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร...

หน้า
๑๘
๑๙
๒๑
๒๘
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๘
๔๐
๔๒
๔๕
๔๗
๕๐
๕๒

- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร……………
- ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้ แทน
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สำรบัญ (ต่อ)
ภำคผนวก
- กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะทางาน

(๑)-(๘)

คู่มือกำรสรรหำ และกำรเลือก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
----------------------------------

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘
วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกาหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ขอบข่ำยสถำนศึกษำ (กฎกระทรวงข้อ ๑)
สถานศึกษาที่ต้องดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศูนย์การเรียนและสถานศึกษาของเอกชน
ข้อ ๒ จำนวนคณะกรรมกำร (กฎกระทรวงข้อ ๑ และ ข้อ ๒)
๒.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวนนักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คน ให้มีคณะกรรมการ
จานวน ๙ คน
๒..๒ สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวนนักเรียนเกินกว่า ๓๐๐ คน
ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการจานวน ๑๕ คน
ข้อ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนประกอบด้วย (กฎกระทรวง
ข้อ ๒)
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน
หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน

(๘) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๖ คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ ๓)
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๕) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะ (กฎกระทรวงข้อ ๔)
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๑))
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๒)
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนใน
สถานศึกษาหรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้ าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๓)

(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๔))
(๕) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นที่ทำง
รำชกำรรับรองในพื้นที่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาทีท่ าง
ราชการรับรอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็น ครู เจ้าหน้าที่ หรือลู กจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๖.๒) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เกินกว่า ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้อ ๕ วำระกำรดำรงตำแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)
ข้อ ๖ กำรพ้นจำกตำแหน่ง
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
๖.๑ ตาย
๖.๒ ลาออก
๖.๓ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ทาให้เสื่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งสาหรับกรรมการประเภทนั้น
๖.๕ พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
๗. แนวทำงกำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำร
๗.๑ กำรสรรหำและกำรเลื๖อกกรรมกำรที่เป็นผู้แทน
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทนต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้ปกครอง ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง จานวน ๑ คน
เป็นกรรมการตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด โดยเสนอไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนด
๓) กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน

(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
(ก) ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูใน
สถานศึกษานั้น
๗
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
ครู ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจานวน ๑ คนในสถานศึกษา
เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนด
๓) กรณีที่มผี ู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อในวาระเริ่มแรกให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรที่มี
องค์ประกอบ ดังนี้
๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒) เป็นองค์๘กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับรอง
๓) เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน เสนอชื่อ
ผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ องค์กรละ ๑ คน ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากาหนด เสนอไปยัง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน

(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางทะเบียน
ที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หนังสือรับรอง
ผลงานขององค์กรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึง
การเป็นประธานผู้บริหารหรือผู้นาองค์กรของผู้เสนอชื่อ
(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับ
การจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑ คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษา
กาหนด เสนอไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการสถานศึกษา จัดให้
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
๑๐ อบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงาน
ท้องถิ่น บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรื
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๕) กรรมกำรที่เป็นศิษย์เก่ำ
(ก) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้อง
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็น
ผู้แทนศิษย์เก่า ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น จานวน
๑ คน เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด

๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ
มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๖) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่น
ในพื้นที่
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม
พราหมณ์ - ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จานวนตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูป
กับ ๑ คน
๗.๒ กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการ สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นกรรมการ ตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จานวน
๒ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจานวน ๗ คน
(กฎกระทรวงฯข้อ ๕ (๔))
๗.๓ กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ๑ คน
ข้อ ๘ ระยะเวลำดำเนินกำร
๘.๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ดาเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)
๘.๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ดาเนินการสรรหา
เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่ดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘)

๘.๓ ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้
ดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่ ภายใน ๙๐ วันก่อนวันครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับ
หน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)
ข้อ ๙ ขั้นตอนกำรสรรหำและกำรเลือก คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการ
๙.๒ สถานศึกษาเปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือก เป็นกรรมการแต่ละประเภท
๙.๓ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ การเสนอชื่อ
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท
๙.๕ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ แต่ละประเภทเลือก
กันเองให้เหลือตามจานวนที่กาหนด
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนใน
สถานศึกษาหรือตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อ
ผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กร
ชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือในท้องที่ตาบลหรือแขวงของเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและจานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้มีอานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
๙.๕ สถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.๖ สถานศึกษาดาเนินการให้กรรมการร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
๙.๗ ผู้อานวยการสถานศึกษา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
๙.๘ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖)) การดาเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
ข้อ ๑๐ ข้อเสนอแนะกำรดำเนินกำรสรรหำ กำรเลือก และกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำร
๑๐.๑ บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
(๑) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ๕)
(๒) ดาเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ (กฎ
กระทรวงฯ ข้อ ๕)

(๓) เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ข้อ๕(๖))
(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทน
องค์กรเข้ารับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนดังกล่าว
๑๐.๒ สำระสำคัญของประกำศกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนแต่ละสถำนศึกษำ ควรประกอบด้วย
(๑) เหตุผลและอานาจหน้าที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย
(๒) ตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือก พร้อมทั้งคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่จะสรรหาและ เลือก
(๓) วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนของ
กลุ่มบุคคลและองค์กร
(๖) กาหนดการให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ
(๗) กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่ม
บุคคลและองค์กรแต่ละประเภท
๑๐.๓ กำรดำเนินกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ควรดำเนินกำร ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการหรือคณะทางานได้
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
(๓) รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือ
ผู้แทนองค์กรเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า รับการเลือกเป็น
กรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
(๔.๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หนังสือการรับรองการดาเนินกิจกรรมของ องค์กรที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- หลักฐานแสดงถึงการเป็นประธานหรือผู้บริหารหรือผู้นาองค์กรนั้น
ของผู้เสนอชื่อ

(๔.๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทาง
ราชการออกให้และหรือบัตรประจาตัวประชาชน
(๕) จัดประชุมผู้แทนกลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่ม
บุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทตามจานวนที่กาหนด ซึ่งอาจดาเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรง
หรือลับหรือเปิดเผยตามความเหมาะสม
(๖) จัดประชุมให้ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่สมัครและบุคคลที่คณะกรรมการ
สรรหาข้างต้นเสนอชื่อให้ได้ จานวน ๒ คน สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จานวน ๗ คน
สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สาหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุม
พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
(๗) จัดประชุมผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
ร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนเป็นประธานกรรมการ
๑๐.๔. บทบำทของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๑) ประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๙)
(๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ผู้อานวยการ
สถานศึกษาเสนอ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕)
ข้อ ๑๑ อำนำจกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนกำรสรรหำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
ศึกษา

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รับการเสนอชื่อผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/
องค์กร
๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ

๔.ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับเลือก
๕. จัดให้ผมู้ ีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกแต่ละ
ประเภท
เลือกกันเอง
๖. ผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/
องค์กร และผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ร่ วมกันสรรหา
และเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. จัดให้ ผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ น
คณะกรรมการ เลือกประธาน
กรรมการ
จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. เสนอรายชื่ อผู้ได้ รับการสรรหา
เป็ นประธานและกรรมการให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง

ประกาศให้ สถานศึกษาใด
เป็ นสถานศึกษาที่มีสภาพและ
ลักษณะแตกต่างจาก
สถานศึกษาทัว่ ไป

ประกาศแต่ งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน

ระยะเวลำ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่
กฎกระทรวง
ใช้บังคับ

๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสรรหา
และเลือกกรรมการเพือ่ ชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกรรมการ
ให้ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทราบ
๕. กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ สมัคร
หรือเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาต่อสถานศึกษา
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก
๘. จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ
การเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กร
เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล
หรือ ผู้แทนองค์กร ตามจานวนที่กาหนด
๙. ดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจานวนที่
กาหนด

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ต่างๆ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ผู้อานวยการสถานศึกษา

๑๐. จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด
เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พิจารณาประกาศแต่งตัง้

หมำยเหตุ สถานศึกษาสามารถกาหนดระยะเวลาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บงั คับ

- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน ............................
เรื่อง กำรสรรหำและกำรเลือก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน ...................สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ........................ เขต
............ จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมกำร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีจานวนทั้งสิน้ .............คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน

๒๒

(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพืน้ ที่ จานวน........................รูป / คน
(๘) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน.......................คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษานี้
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๕) ต้อง
ออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดง

หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตัง้ หากมิได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นนั้ ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

๒๓
๓.๒ คุณสมบัติเฉพำะ
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๑.๒)ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมี
ที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องทีต่ าบลหรือแขวงที่
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี้

๒๔
(๕) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม
พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้า หน้าที่ หรือลู กจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลา
เดียวกัน
ข้อ ๔ กำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๔.๑.๑ ผู้มีสทิ ธิสมัครและได้รบั การเสนอชื่อ ต้องมี
คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓

๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผูป้ กครอง ผู้แทนครู และผูแ้ ทนศิษย์เก่าสามารถ
สมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ ที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของกลุ่ม
บุคคลนัน้ ในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กร
ชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้
ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนตาบล………….ให้ประธานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับ๒๕
ข้อความให้เหมาะสม)
๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพืน้ ที่ ผู้อานวยการโรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จานวน.................รูป / คน (หาก
สถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้ว
ให้กาหนดในประกาศนี)้
๔.๑.๖ กาหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอ
ชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงค์
เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบ
สมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ทีโ่ รงเรียน...... .........................ระหว่างวันที.่ ......เดือน
....................พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ...……. เดือน..….....................พ.ศ. .......... ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็น
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จานวน...................คน ซึ่ง
โรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รบั การสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ
ผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแนวทาง๒๖
ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนา
บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก
ไม่ต่ากว่า ๑๕ คน

- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผูบ้ ริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือ
เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ตรวจสอบจากบัตรประจาตัว
ที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตรประจาตัวประชาชน

๒๗
ข้อ ๕ กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ใน
วันที่ ............เดือน ........................... พ.ศ. .............
ณ .................................................
ข้อ ๖ กำหนดกำรเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไป
เป็นกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ.
............
ณ ............................................
ข้อ ๗ กำหนดกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำร
จำกผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรในวันที่..................
เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)…………………………
(.................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ...............................

๒๘
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ .........เดือน......................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็นผูป้ กครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/
นางสาว..................................................กาลังศึกษาชัน้ ...….......โรงเรียน............................................................ที่

อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่............ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................จังหวัด
..................................รหัสไปรษณีย์.................โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................เข้า
รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผูป้ กครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือ
๒๙บโรงเรียนนี้
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกั
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณี
มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ยินยอมรับคาวินิจฉัยนัน้ โดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง.................………….............(ถ้ามี)
ลงชื่อ.....................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(....................................)
ตาแหน่ง...................………..............(ถ้ามี)

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน......................................ตาบล
............................................อาเภอ....................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ ................ไม่เกิน วันที.่ ................เดือน..........................พ.ศ..............
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................………โทรสาร.............. .....และ
๓๐
www..........................)
- ตัวอย่ำง ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล........................................

เกิดวันที่.....................เดือน.........................................พ.ศ.............................................
อายุ.............ปี......................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา..................................
อาชีพ.........................................................ตาแหน่ง.......................................................
สถานทีท่ างาน................................................................................................................
ที่อยู่เลขที.่ .............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................……
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์...............................โทรสาร............................
E - mail.........................................................................
บ้านเลขที.่ .....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน......................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........
รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์............................โทรสาร.............................
โทรศัพท์เคลื่อนที(่ มือถือ)......................................................
ประวัติการทางาน(โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ ๓ ตาแหน่งสุดท้าย)
ลาดับที่ ๑
พ.ศ..............ตาแหน่ง.................................... หน่วยงาน.................
ลาดับที่ ๒
พ.ศ.............ตาแหน่ง...........................……..หน่วยงาน..............
ลาดับที่ ๓
พ.ศ..............ตาแหน่ง...........................……..หน่วยงาน...............
ผลงานทีป่ ระสบผลสาเร็จ
๑. .........................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................

๓๑

ลงชื่อ..............................................
(................................)
ตาแหน่ง....................................…………
หมำยเหตุ ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนาไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคม ต่างๆ และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

๓๒
- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ .........เดือน...............พ.ศ.........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เป็นผู้ปกครอง นักเรียน
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กาลังศึกษาชัน้ ...........โรงเรียน
....................................................ที่อยู่บ้านเลขที.่ ...........หมู่ที่..........ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต
....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.์ ...........โทร...........……ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษา ขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน..............................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผูป้ กครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี๓๓
้
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัตติ ามประกาศโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนัน้ โดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร
(..................................)

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.............................
ตาบล............................................อาเภอ...........................................จังหวัด.................
รหัสไปรษณีย.์ ................................ไม่เกิน วันที.่ ......เดือน...................พ.ศ..................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................……….โทรสาร.............. .....และ
๓๔
www..........................)
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ .....เดือน......................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง
..................................................โรงเรียน.........................................................ที่อยู่บ้านเลขที.่ ........หมู่ที่.......
ตาบล/แขวง.....................อาเภอ/เขต..................……….จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร
..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................ตาแหน่ง.................โรงเรียน
...............................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ๓๕
ในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ
(......................................)
ตาแหน่ง........................................………..
ลงชื่อ....................……...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...................….................)

ตาแหน่ง.............................................……..

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรียน........................
ตาบล.............................อาเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ ..........ไม่เกิน วันที.่ ................
เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร
............................โทรสาร.............. ………...
๓๖
และ www..........................)
- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ...เดือน..........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตาแหน่ง
..................................................โรงเรียน.........................................................ที่อยู่บ้านเลขที.่ .......หมู่ที่............
ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร
....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัตติ ามประกาศโรงเรียน
๓๗
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผู้สมัคร
(.................................)
ตาแหน่ง...........................................…….

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.............................
ตาบล....................อาเภอ..................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์........................ไม่เกิน วันที.่ ................
เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร
............................โทรสาร.............. .....
๓๘
และ www..........................)
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ .........เดือน......................พ.ศ....……
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..................... ที่อยู่บ้านเลขที.่ .........หมู่ที่..........ตาบล/แขวง
............................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร
..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ......สาเร็จ
การศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้๓๙
างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................................ผู้เสนอชื่อ
(.................................)
ตาแหน่ง…………................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตาแหน่ง………......................................(ถ้ามี)

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.....................
ตาบล.................อาเภอ.....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์.....……….........
ไม่เกิน วันที.่ .....เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.......….....................โทรสาร……............. .....
๔๐
และ www..........................)
- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ .......เดือน.........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ............................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..................... ที่อยู่บ้านเลขที.่ ............หมู่ที่................ตาบล/
แขวง...................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร....................ขอ
สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกั๔๑
บโรงเรียนนี้
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนัน้ โดยไม่มขี ้อโต้แย้ง

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................ผู้สมัคร
(..............................)
ตาแหน่ง.....................…….................(ถ้ามี)

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน...............…........
ตาบล................อาเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์…….............ไม่เกิน วันที.่ ......เดือน
....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............…..............โทรสาร..........…….... .....
๔๒
และ www..........................)
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................……………………………….
ตาแหน่ง(ตาแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร(ชื่อองค์กร)..........................
อาชีพ........................ที่อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต....................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
.....................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อ
ดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ

๔๓
ชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนใน
โรงเรียนนี้หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีสัญญาจ้างกับโรงเรียน
นี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอชื่อ
(................................)
ตาแหน่ง..............…….............(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ...................... ...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง.....................................(ถ้ามี)

๔๔

๑. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน หรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชน หรือผู้นาของ
องค์กรชุมชน
๒.โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รบั การเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.................
ตาบล.....................................อาเภอ................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์
.................................ไม่เกิน วันที่........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น. (สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๔๕
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำรับกำรเลือก
เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน...................พ.ศ..............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................ตาแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).........................................อาชีพ......................…อยู่บ้านเลขที.่ .........หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทร
................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว......................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั๔๖
น้ พื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมี
การวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................……........ผู้เสนอชื่อ
(....................................)
ตาแหน่ง............................ (ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ...................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตาแหน่ง.......................................(ถ้ามี)

๑. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน................
ตาบล......................อาเภอ...........................จังหวัด................รหัสไปรษณีย.์ ................ไม่เกิน วันที.่ ................
เดือน...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร
............…..............โทรสาร...........……... .....
๔๗
และ www..........................)
- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กรณีกำหนดให้กรรมกำรที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรและผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่........เดือน.....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ตาแหน่ง
.........................................เป็นผูไ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/
องค์กร)....................................อาชีพ..................................อยู่บ้านเลขที.่ .........หมู่ที่.........ตาบล/แขวง
......................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทร
..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
๔๘
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า ๒ โรงเรียน
๒.ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรร
หาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................ผู้เสนอชื่อ
(........…......................)
ตาแหน่ง..................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ....................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(..................……............)
ตาแหน่ง.................................(ถ้ามี)

๔๙
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.....................
ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ ............ไม่เกิน วันที.่ ......เดือน
..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. .....
และ www..........................)

๕๐
- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตาแหน่ง
..............................................................อาชีพ.......................................

อยู่บ้านเลขที.่ .......หมู่ที่.......ตาบล/แขวง...…….................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย.์ ..................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๖)ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้า๕๑
งกับโรงเรียนนี้
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า ๒ โรงเรียน
๒.ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนัน้ โดยไม่มขี ้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................ผู้สมัคร
(.................................)
ตาแหน่ง.........................................(ถ้ามี)

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผไู้ ด้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน..............................
ตาบล............................อาเภอ.....................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................ไม่เกิน วันที.่ ................เดือน..........................พ.ศ................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)

๕๒
- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
............................................................

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และข้อ ๕ แห่งประกาศโรงเรียน..........................เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่......…….เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
........................…………………….
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ผู้แทนผู้ปกครอง มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ

๕๓
๒. ผู้แทนครู มีผู้สมัครและได้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๓. ผู้แทนศิษย์เก่า มีผู้สมัครและได้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๔. ผู้แทนองค์กรชุมชน มีผู้ได้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๕. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ

๕๔

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

ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................................................

๕๕
- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศโรงเรียน..…..……..... เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลง วันที่...……..เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
................………………………….
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
๒. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู้แทนครู
๓. นาย/นาง/นางสาว...............................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๔. นาย/นาง/นางสาว....................……..กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๕. นาย/นาง/นางสาว..............................กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................................................

๕๖
- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๑.๕ และข้อ ๗ แห่งประกาศ โรงเรียน
..........………...…. เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที.่ ........เดือน.........................พ.ศ................โรงเรียน ........................
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพืน้ ที่ ดังนี้
๑. ....................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒. ....................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที.่ ......... เดือน........................พ.ศ.................

๕๕
ลงชื่อ.......................................................... ๕๗

(..........................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................................................

๕๗

- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
..................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๒ แห่งประกาศโรงเรียน......…........เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.............เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
.........................
จึงประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ดังนี้
๑. ....................................................
๒. ....................................................
๓. ....................................................
๔. ....................................................
๕. ....................................................
๖. ....................................................
๗. ....................................................
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................

ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
๕๘
ผู้อานวยการโรงเรียน.....................................
- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรเลือกประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศโรงเรียน…....……..เรื่อง การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................... โรงเรียน
.........................
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็นประธานกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ......................................................
(...................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน....................................

ภำคผนวก
-

-

กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
คณะทางาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖

หลักการ

กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เหตุผล

โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพืน้ ฐานตลอดจนการกาหนดองค์ประกอบ อานาจ
หน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสาหรับการศึกษาบาง
ประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่งอาจ
กาหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัตงิ านตลอดทั้ง
ความจาเป็นเฉพาะของสถานศึกษา
ประเภทนั้นได้ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๔๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และ
มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง หรือผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
นักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจา หรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึง่ ทาหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
(๒)
ในสถานศึกษาของรัฐ
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่
ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน
“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนกั เรียน ไม่เกินสามร้อยคน
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้าคน เพื่อดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีผลงาน

ที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือ
แขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ที่ได้รบั การจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษา
ตั้งอยู่
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผูท้ ี่สถานศึกษารับรองว่าสาเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษาในสถานศึกษานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แต่ละแห่ง
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถานศึ
(๓) กษาแต่ละแห่ง
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตัง้ อยู่
ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจานวนเก้าคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจานวนสิบห้าคน
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวนหนึง่ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพืน้ ที่จานวนหนึ่งรูปหรือหนึ่งคนสาหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และจานวนสองรูปหรือสองคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคนสาหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กและจานวนหกคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๙) ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๔)
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ ายีส่ ิบปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือ(๔)
นไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานัน้
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม(๕) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึง่ มีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้
เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ
อันมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้

ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผูน้ ั้นไม่เคยได้รับแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว
(๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒) ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานัน้ และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานัน้
(๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นครู
(๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ทีป่ รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานัน้
(๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จ การศึกษาจากสถานศึกษานั้น และไม่เป็น
ครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่าสามแห่งขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของ
(๕) างกับสถานศึกษานัน้
สถานศึกษาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการดาเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือประเภทละ
หนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดาเนินการ
(๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔) ให้องค์กร
ชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔
จากนั้นให้ผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจานวนหนึ่งคน
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือตาบลหรือ
แขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้อานวยการสรรหาผู้แทน
องค์กรชุมชน
ในท้องที่ตาบลหรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ตาบลหรือแขวงของเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ดาเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๘) ให้ดาเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกันของผู้ที่ได้รับการ
สรรหา และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙)
ให้ได้จานวนสองคนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก(๖)
และจานวนเจ็ดคน สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
(๖)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖) ให้ผู้อานวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕) ต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่ พิจาณาแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา

และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้

ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสีป่ ี และอาจได้รบั แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ทาให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔
(๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้
(๗) อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในเก้าสิบวัน
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการก็ได้
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหา
กรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ซึง่ ไม่
สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และจานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มี
อานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจาก
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยทั่วไป
ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อานวยการดาเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่าคุรุสภาจะ
กาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๘)

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดาเนินการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะทำงำน
คณะที่ปรึกษำ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพบูลย์
เสียงก้อง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
นายเจริญ
ภักดีวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นายดิเรก
พรสีมา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คณะทำงำนยกร่ำง
นายดิเรก
นายสมเดช
นายวสันต์
นางสาวชูศรี
นางสาวศศิธร
นายสมยศ
นายจารูญ
นายยงยุทธ์
นายสมเกียรติ
นายสมบุญ

พรสีมา
สีแสง
นาวเหนียว
อุดมกุศลศรี
วงษ์เมตตา
ศิริบรรณ
พรมสุวรรณ
ทรัพย์เจริญ
บุญรอด
ทิพรังศรี

ประธานคณะทางาน
นายวรการ
ฐานะวิจิตร
นายสมชาย
เผือกตระกูลชัย
นายเสกสรรค์ ทองศรี
นายชาลี
นาคเอี่ยม
นายวิรัตน์
บุญหนุน
นางสาววิภาดา นิธิปรีชานนท์
นางดารณี
คาวัจนัง
นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี
นางวรางคณา
อนันตะ

คณะทำงำนกลั่นกรอง
นายไพบูลย์
นายเสน่ห์
นายปัญญา
นายอนันต์
นายยงยุทธ์
นายสิรัตน์
นายธวัช
นายธวัชชัย
นายปัญญา
นายอาทร

เสียงก้อง
ขาวโต
แก้วกียูร
ระงับทุกข์
ทรัพย์เจริญ
สุทธิดารา
คงเติม
พิกุลแก้ว
ประเสริฐศรี
ทองสวัสดิ์

ประธานคณะทางาน
นายกิตติรัตน์
นายเอกศักดิ์
นายพีระ
นายเดชา
นางจานงค์
นายไกร
นายสุนทร
นางสุนิดา
นายณรงค์

มังคละคีรี
คงตระกูล
รัตนวิจิตร
ธรรมศิริ
แจ่มจันทรวงศ์
เกษกัน
หมีทอง
ศุภอักษร
เพชรล้า

คณะบรรณำธิกำรกิจและจัดทำต้นฉบับ
นายดิเรก
พรสีมา
นายอนันต์
ระงับทุกข์
นายยงยุทธ์
ทรัพย์เจริญ
นางสุนิดา
ศุภอักษร
นายไกร
เกษทัน
นายนพดล
กุยศรีกุล

ประธานคณะทางาน
นางปริศนา
นางกฤษณวรรณ
นายวิเชียร
นางรวินท์พร

ศรีเมฆ
กิติผดุง
วัฒนศิริ
มั่งคั่ง

