คู่มือการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เนื้อหาสาระสาคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วย แนวปฏิบัติของการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ตัวอย่างต่าง ๆ
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะทางาน คณะบรรณาธิการกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือจัดทาคู่มือเล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอานวยประโยชน์และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาให้ดาเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษำธิกำร

สำรบัญ
คู่มือกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ขอบข่ายสถานศึกษา
๒ จานวนคณะกรรมการ
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. วาระการดารงตาแหน่ง
๖. การพ้นจากตาแหน่ง
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๙. ขั้นตอนการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐. ข้อเสนอแนะการดาเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๑. บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษา
๑๐.๒. สาระสาคัญของประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๓. การดาเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑๐.๔. บทบาทของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑. อานาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินการดาเนินงาน
- ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ.
- ตัวอย่างประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
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สำรบัญ (ต่อ)
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
- ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภำคผนวก
- กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะทางาน

หน้า
27
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คู่มือกำรสรรหำ และกำรเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสอง
และวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกาหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ขอบข่ำยสถำนศึกษำ (กฎกระทรวงข้อ ๑)
สถานศึกษาที่ต้องดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามฎ
กระทรวงกาหนดจานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๖ ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐ 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 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการ จานวน
๑๕ คน
ข้อ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนประกอบด้วย (กฎกระทรวงข้อ 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) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน
หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ คน
- สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๖ คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

2
ข้อ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ ๓)
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕)
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
แต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะ (กฎกระทรวงข้อ ๔)
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(๑.๒)ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือ
๔ ้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๑))
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๒))
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้ง
แน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่
สถานศึกษาตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๓))
(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
3
สัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๔))
(๕) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นที่ทำงรำชกำร
รับรองในพื้นที่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนา
ที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์)

3
(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๖.๒) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า ๓ แห่ง ในเวลา
เดียวกัน
ข้อ ๕ วำระกำรดำรงตำแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ ๔ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้(กฎกระทรวงฯข้อ ๗)
ข้อ ๖ กำรพ้นจำกตำแหน่ง
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
๖.๑ ตาย
๖.๒ ลาออก
๖.๓ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ ท าให้ เ สื่ อ มเสี ย ต่ อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งสาหรับกรรมการประเภทนั้น
๖.๕ พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๗. แนวทำงกำรสรรหำและกำรเลื
อกกรรมกำร
๖
๗.๑ กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทน
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด โดยเสนอไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนด
๓) กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
(ก) ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจานวน ๑ คนในสถานศึกษา เป็นกรรมการ
สถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
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๓) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
จัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ในวาระเริ่มแรกให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะกาหนดให้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรที่มี
องค์ประกอบดังนี้
๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่
น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘
๒) เป็นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง
๓) เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการ องค์กรละ ๑ คน ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากาหนด เสนอไปยังผู้อานวยการ
สถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้
ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางทะเบียนที่แสดง
ว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หนังสือรับรองผลงานขององค์กร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหาร
หรือผู้นาองค์กรของผู้เสนอชื่อ
(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์ การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย
ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่
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(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑ คน ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด เสนอ
ไปยังผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มผี ู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการสถานศึกษา จัดให้ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนด พร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๕) กรรมกำรที่เป็นศิษย์เก่ำ
(ก) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็น
ผู้แทนศิษย์เก่า ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น จานวน
๑ คน เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากาหนด
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ มีดังนี้
๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากาหนดพร้อมประวัติ
๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน
(๖) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู
และซิกข์) ให้ได้จานวนตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน ๑ รูป หรือ ๑ คน
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน ๒ รูป หรือ ๒ คน หรือ ๑ รูป กับ ๑ คน
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๗.๒ กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ
ตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จานวน ๒ คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจานวน ๗ คน (กฎกระทรวงฯข้อ ๕ (๔))
๗.๓ กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการ ๑ คน
ข้อ ๘ ระยะเวลำดำเนินกำร
๘.๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ดาเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)
๘.๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรร
หาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน ๙๐ วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึง ๑๘๐วัน จะไม่ดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘)
๘.๓ ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ดาเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการชุดใหม่ ภายใน ๙๐ วันก่อนวันครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘)
ข้อ ๙ ขั้นตอนกำรสรรหำและกำรเลือก คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
๙.๒ สถานศึกษาเปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท
๙.๓ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท
๙.๕ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภทเลือกกันเองให้
เหลือตามจานวนที่กาหนด
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือ
ตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือในท้องที่ตาบลหรือ
แขวงของเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่ง
ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนดองค์ประกอบ
อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและจานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการเขตพื้น ที่
การศึกษาเป็นผู้มีอานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
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๙.6 สถานศึกษาดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.7 สถานศึกษาดาเนินการให้กรรมการร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ
๙.8 ผู้อานวยการสถานศึกษา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
๙.9 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖))
การดาเนิ น การสรรหาและเลื อกประธานกรรมการและกรรมการเพื่อ เสนอผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน
ข้อ ๑๐ ข้อเสนอแนะกำรดำเนินกำรสรรหำ กำรเลือก และกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
๑๐.๑ บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
(๑) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ (กฎ
กระทรวงฯ ข้อ๕)
(๒) ดาเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)
(๓) เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕(๖))
(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเข้ารับการสรรหาและ
เลือกให้เป็นกรรมการ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนดังกล่าว
๑๐.๒ สำระสำคัญของประกำศกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
แต่ละสถำนศึกษำ ควรประกอบด้วย
(๑) เหตุผลและอานาจหน้าที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย
(๒) ตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือก พร้อมทั้งคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะของ
ตาแหน่งที่จะสรรหาและ เลือก
(๓) วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนของกลุ่ม
บุคคลและองค์กร
(๖) กาหนดการให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทเลือกกันเองเป็น
กรรมการ
(๗) กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กรแต่ละประเภท
๑๐.๓ กำรดำเนินกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ควรดำเนินกำรดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานได้
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
(๓) รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการ
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(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า รับการเลือกเป็น
กรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
(๔.๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๔.๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หนังสือการรับรองการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- หลักฐานแสดงถึงการเป็นประธานหรือผู้บริหารหรือผู้นาองค์กรนั้นของผู้เสนอชื่อ
(๔.๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่น
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตร
ประจาตัวประชาชน
(๕) จัดประชุมผู้แทนกลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเลือกนเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล
หรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทตามจานวนที่กาหนด ซึ่งอาจดาเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลับหรือ
เปิดเผยตามความเหมาะสม
(๖) จัดประชุมให้ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ และผู้อานวยการ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่สมัครและบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาข้างต้นเสนอ
ชื่อให้ได้ จานวน ๒ คน สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จานวน ๗ คน สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
สาหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุมพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
(๗) จัดประชุมผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนเป็นประธานกรรมการ
๑๐.๔. บทบำทของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๑) ประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๙)
(๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
เสนอ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕)
ข้อ ๑๑ อำนำจกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา อันเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ห รื อ การด าเนิ น การสรรหา การเลื อ กประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. รับการเสนอชื่ อผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/องค์กร

ประกาศให้สถานศึกษาใด เป็ นสถานศึกษา
ที่มีสภาพและลักษณะแตกต่างจาก
สถานศึกษาทัว่ ไป

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ

๔.ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับเลือก

๕. จัดให้ผมู้ ีสิทธิ์ ที่ได้รับเลือกแต่ละประเภท
เลือกกันเอง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖. ผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนกลุ่มบุคคล/ องค์กร
และผูอ้ านวยการสถานศึกษาร่ วมกันสรรหา
และเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๗. จัดให้ผไู้ ด้รับการสรรหาเป็ น
คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ
จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๘. เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหา
เป็ นประธานและกรรมการให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง

หมายเหตุ การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน
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ปฏิทินกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ

กิจกรรม

ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่
กฎกระทรวง
ใช้บังคับ

๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกกรรมการ
๓. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสรรหา
และเลือกกรรมการเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกกรรมการ
ให้ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทราบ
๕. กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ สมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน
เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาต่อสถานศึกษา
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก
๘. จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทน
กลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
กลุ่มบุคคลหรือ ผู้แทนองค์กร ตามจานวนที่กาหนด
๙. ดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจานวนที่กาหนด
๑๐. จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด
เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาประกาศแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา

หมำยเหตุ สถานศึกษาสามารถกาหนดระยะเวลาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่กฏกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน ............................
เรื่อง กำรสรรหำและกำรเลือก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน .....................................สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
........................ เขต ............ จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมกำร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น.............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
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
จานวน........................รูป / คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน.......................คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออกจาก
การเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ
อันมีลักษณะ
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ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพำะ
(๑) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๑.๒)ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมี
ที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่
เป็ นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริส ต์ อิส ลาม
พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็น ครู เจ้าหน้าที่ หรือลู กจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้อ ๔ กำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๔.๑.๑ ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของ
กลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้นาของชุมชนหรือ
ผู้นาองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
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๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้
ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนตาบล………….ให้ประธานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับข้อความให้เหมาะสม)
๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
พื้นที่ ผู้อานวยการโรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จานวน
.................รูป / คน (หากสถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กาหนดในประกาศนี้)
๔.๑.๖ กาหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียน...... .........................ระหว่างวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ........... ถึงวันที่
...……. เดือน..….....................พ.ศ. .......... ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และ
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ จานวน...................คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่ม
บุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า รับการเลือกเป็น
กรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
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- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และ
หรือบัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ ๕ กำหนดกำรประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ใน
วันที่ ............เดือน ........................... พ.ศ. ............. ณ .................................................
ข้อ ๖ กำหนดกำรเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน วันที่ .........
เดือน ................. พ.ศ. ............ ณ ............................................
ข้อ ๗ กำหนดกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรจำกผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)…………………………
(.................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ...............................
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็นผู้ปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
..................................................กาลังศึกษาชั้น...….......โรงเรียน............................................................ที่อยู่บ้านเลขที่
..................หมู่ท.ี่ ...........ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์
.................โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน..........................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้าง
กับโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกีย่ วกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง.................………….............(ถ้ามี)
ลงชื่อ.....................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(....................................)
ตาแหน่ง...................………..............(ถ้ามี)
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน...................................................................................
.ตาบล............................................อาเภอ............................................จังหวัด.........................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..............................................ไม่เกิน วันที่.................เดือน............................................พ.ศ.............................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................………โทรสาร................................. .....และ
www.............................................................................)
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- ตัวอย่ำง ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล..........................................................
เกิดวันที่.....................เดือน.....................................................พ.ศ........................................................................
อายุ.............ปี......................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...................................................................................สาขา..............................................
อาชีพ.................................................................................ตาแหน่ง......................................................................
สถานที่ทางาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................……
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร............................................................
E - mail.........................................................................
บ้านเลขที่......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................................ถนน...................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร………………….............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)......................................................
ประวัติการทางาน(โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ ๓ ตาแหน่งสุดท้าย)
ลาดับที่ ๑
พ.ศ..............ตาแหน่ง.......................................... หน่วยงาน.............................................
ลาดับที่ ๒
พ.ศ.............ตาแหน่ง....................................……..หน่วยงาน.............................................
ลาดับที่ ๓
พ.ศ..............ตาแหน่ง...................................……..หน่วยงาน.............................................
ผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
๑. .................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................

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

17
- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เป็นผู้ปกครอง นักเรียน
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กาลังศึกษาชั้น.....................................................
โรงเรียน………...................................................ที่อยู่บ้านเลขที่............หมู่ท.ี่ .........ตาบล/แขวง…….....................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................โทร...........…….
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.....................................................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร
(..................................)
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน........................................................................
ตาบล............................................อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.................................ไม่เกิน วันที่..........เดือน..................................พ.ศ................................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร..........................……….โทรสาร.............. .....และ
www....................................................................................)
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่......เดือน......................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ตาแหน่ง..................................................
โรงเรียน....................................................ที่อยู่บ้านเลขที.่ ........หมู่ที่.......ตาบล/แขวง.....................อาเภอ/เขต..................……….
จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร..................................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว…................................
ตาแหน่ง......................................โรงเรียน..............................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน.................................................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่ จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ
(......................................)
ตาแหน่ง........................................………..
ลงชื่อ....................……...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...................….................)
ตาแหน่ง.............................................……..

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรียน...................................................................................
ตาบล.............................อาเภอ.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ........................ไม่เกิน วันที่...........เดือน
..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร...................................
โทรสาร.............. ………...และ www......................................................................)
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- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ...เดือน..........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาแหน่ง..................................................
โรงเรียน.........................................................ที่อยู่บ้านเลขที่........หมู่ท.ี่ ...........ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นครูที่ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
๒. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ..................................ผู้สมัคร
(.................................)
ตาแหน่ง...........................................…….
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.......................................................................
ตาบล....................อาเภอ..................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์........................ไม่เกิน วันที่.................
เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร
............................โทรสาร.............. .....และ www......................................................................)
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ....……
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................สาเร็จการศึกษา/
เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..................... ที่อยู่บ้านเลขที.่ .........หมู่ท.ี่ .........ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต
....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร............................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
................................อาชีพ................ ....สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน...........................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบั การเสนอชื่อขาดคุณสมบัตหิ รือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอชื่อ
(.................................)
ตาแหน่ง…………................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ..................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(..................................)
ตาแหน่ง………......................................(ถ้ามี)

โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน........................................................................................
ตาบล..........................................อาเภอ......................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์ ....……………………….......
ไม่เกิน วันที่………………....เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.......….....................โทรสาร……............. .....
และ www........................................................................................)
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- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ............................
สาเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..................... ที่อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่................ตาบล/
แขวง...................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................โทร...........................
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.......................................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๗) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................ผู้สมัคร
(..............................)
ตาแหน่ง.....................…….................(ถ้ามี)

โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน................................................…........
ตาบล................อาเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์…….............ไม่เกิน วันที่.......เดือน
....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............…..............โทรสาร..........…….... .....
และ www...........................................................................................................................)
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................…………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง(ตาแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร(ชื่อองค์กร)...............................................................
อาชีพ........................ที่อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ท.ี่ ...............ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต....................จังหวัด
..............................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทร...........................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
.....................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน..........................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มสี มาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า
๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มี
ผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็น
ภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๗) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับ
โรงเรียนนี้
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินจิ ฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอชื่อ
(................................)
ตาแหน่ง....................…….............(ตาแหน่งขององค์กร)
ลงชื่อ...................... ...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(...................................)
ตาแหน่ง........................................................(ถ้ามี)
๑. ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน หรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชน หรือผู้นาขององค์กรชุมชน
๒.โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน...............................................................................
ตาบล.....................................อาเภอ................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ ................................ไม่
เกิน วันที่........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................
โทรสาร.............. .....และ www..........................)
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำรับกำรเลือก
เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน...................พ.ศ..............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................ตาแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น).........................................อาชีพ......................…อยู่บ้านเลขที.่ .........หมู่ที่...........ตาบล/แขวง
......................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/
นาง/นางสาว......................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รบั การเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
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...........……... ..... และ www..........................................................................)
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- ตัวอย่ำง แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กรณีกำหนดให้กรรมกำรที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรและผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ)
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที่........เดือน.....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาแหน่ง.........................................เป็นผูไ้ ด้รับการ
สรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร).......................................อาชีพ..................................อยู่
บ้านเลขที.่ .........หมู่ท.ี่ ........ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์
...................โทร.................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดงั แนบมายังโรงเรียน...........................................................................
และขอรับรองว่า
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคูส่ ัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖)ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนนี้
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า ๒ โรงเรียน
๒.ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเ้ สนอชื่อและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอชื่อ
(........…...........................)
ตาแหน่ง............................................(ถ้ามี)
ลงชื่อ....................................ผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
(..................………............)
ตาแหน่ง.................................(ถ้ามี)
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน.......................................................................................
ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ ............ไม่เกิน วันที.่ ......เดือน..........................
พ.ศ.......................เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. .....
และ www......................................................................................)
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- ตัวอย่ำง ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร)
โรงเรียน..............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต...................
วันที.่ ......เดือน............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................ตาแหน่ง.....................................................
อาชีพ.......................................อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่.......ตาบล/แขวง...…….................................อาเภอ/เขต
.........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า ๒ โรงเรียน
๒.ผู้ ส มั ค รเข้ า ใจและยอมรั บ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามประกาศโรงเรี ย นเรื่ อ งการสรรหาและการเลื อ ก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................ผู้สมัคร
(.................................)
ตาแหน่ง.........................................(ถ้ามี)
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง โรงเรียน......................................................................
ตาบล.................................................อาเภอ.....................................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์...................ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................
เวลา....................น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร............................โทรสาร.............. …………….....
และ www............................................................................)
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิเข้ำรับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
และข้อ ๕ แห่งประกาศโรงเรียน..........................เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่
......…….เดือน.........................พ.ศ................... โรงเรียน ..................…………………………………………………………………..…………….
จึงประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
๑. ผู้แทนผู้ปกครอง มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๒. ผู้แทนครู มีผู้สมัครและได้รบั การเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๓. ผู้แทนศิษย์เก่า มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๔. ผู้แทนองค์กรชุมชน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) ........................................................................
(๒).........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
๕. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑).......................................................................
(๒)........................................................................
(๓).........................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที.่ ........เดือน........................พ.ศ...........……….
ลงชื่อ...................................................
(...........................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................................................
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศโรงเรียน..……………………….…….....
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลง 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 วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..................................................
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๑.๕ และข้อ ๗ แห่งประกาศ โรงเรียน..........…………………...….
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...............
โรงเรียน ............................................................................................................................................. ...........
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ดังนี้
๑. ..................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๒. .................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน..................................................
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
..................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๒ แห่งประกาศโรงเรียน........................…........
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ
..................... โรงเรียน .........................................................................................................
จึงประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ดังนี้
๑. .........................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................
๔. .........................................................................................................................................
๕. ........................................................................................................................................
๖. ........................................................................................................................................
๗. ........................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ........................................................
(..............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน.....................................
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- ตัวอย่ำง ประกำศโรงเรียน..................................
เรื่อง ประกำศผลกำรเลือกประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
............................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศโรงเรียน…....……..เรื่อง การ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ....................
โรงเรียน ................................................................................................................................................................
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.................
ลงชื่อ......................................................
(..............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน....................................

ภำคผนวก
- กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
- คณะทางาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖

หลักการ
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนการกาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาสาหรับการศึกษาบางประเภทที่มี
สภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่งอาจกาหนดให้แตกต่างไป
ตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจาเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๔๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียน
อยู่ด้วยเป็นประจา หรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง
ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน
“สถานศึกษาขนาดเล็ก” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียน ไม่เกินสามร้อยคน
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนขึ้นไป
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้า
คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่
ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการจัดตั้งตาม
กฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าสาเร็จการศึกษาจากหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่ง
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง

(2)
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจานวนเก้าคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวนหนึ่งคน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จานวนหนึ่งรูป
หรือหนึ่งคนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจานวนสองรูปหรือสองคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคนสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจานวนหกคน
สาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๙) ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออก
จากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว
(๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒) ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับสถานศึกษานั้น
(๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นครู
(๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น
(๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกว่า
สามแห่งขึน้ ไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น

(3)
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการดาเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดาเนินการ
(๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจานวน
หนึ่งคน
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในสถานศึกษา
หรือตาบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้อานวยการ
สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนท้องที่ตาบลหรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ตาบลหรือแขวงของเขตพื้นที่การศึกษา
ใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น
(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ดาเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๘) ให้ดาเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกัน
ของผู้ที่ได้รับการสรรหา และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และกรรมการ
ตามข้อ ๒(๙) ให้ได้จานวนสองคนสาหรับสถานศึ
(๖) กษาขนาดเล็ก และจานวนเจ็ดคนสาหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
(๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖) ให้ผู้อานวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕) ต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการ นอกจากที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา
ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ทาให้เสื่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔
(๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) พ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการก็ได้
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

(4)
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้
ดาเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่
ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้ การกาหนด
องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้มีอานาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อานวยการดาเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่า
คุรุสภาจะกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดาเนินการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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