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คำนำ 
  
       ด้วยปัจจุบัน การปฏิรูประบบราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหมีรูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยลดชั้นตอนการทำงาน  ทั้งในเรื่องของเอกสารหลักฐาน  ขั้นตอนการทำงานที่สั้น 

กะทัดรัด มีความคล่องตัว ในเรื่องงานช่วยอำนวยการ งานยานพาหนะ งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับต่าง ๆ งานสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  งานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทำงานและให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการงานของกลุ่มอำนวยการได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดผลดีและให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการทุกท่าน 
 
 
                         กลุ่มอำนวยการ 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ 
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สารบัญ 
 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน           หน้า 
๑. งานช่วยอำนายการ          

  -งานรับ – ส่งงานในหน้าที่                                ๑  
   ชั้นตอนการปฏิบัติงาน       ๒ 
  -งานมอบหมายหน้าที่การงาน                                                                                     ๕ 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       ๖ 

๒. งานยานพาหนะ         ๙ 
  -ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะ      ๑๐  

๓. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ 
  -งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ๑๓ 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       ๑๔ 

๔. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ    ๒๐ 
  -คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๒๑ 
   ตัวอย่างแบบต่าง ๆ        ๓๗  
  -คู่มืองานการสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     ๕๑ 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       ๕๙ 

๕. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ๖๒ 
  -ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๖๓ 
       
 ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง    กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหนง่ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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ประเภทเอกสาร   :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานช่วยอำนวยการ 
    -  งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
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1. ชื่องาน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  
2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน 

 มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและ    ผู้ส่ง
งานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติและมีหลักฐานการรับส่ง
งานที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ ราชการ พ.ศ. 2524  

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการดำเนินงานเก่ียวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหวา่งผู้อำนวยการสำนักงาน เขต

พื้นที่การศึกษาได้รับคำสั่งยา้ยไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนกบั ผู้อำนวยการ สำนักงาน  เขตพื้นที่
การศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหนง่ หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต พืน้ที่การศึกษา 

 4. คำจำกัดความ 
“เจ้าหน้าที”่             หมายถึง เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

                   การศึกษา  
“ผู้อำนวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม  
“ผู้ส่งมอบงาน”       หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ย้ายไป  
“ผู้รับมอบงาน”      หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ย้ายมา 
                                           ดำรงตำแหน่งใหม่  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการจำนวน 3 ชุด 
 5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่ง 

งานใน หน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงาน 

ในหน้าที่  
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลง 

นามแล้ว จำนวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
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6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้  

              แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที ่ 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 8.2 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

๓ 
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ประเภทเอกสาร   :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานช่วยอำนวยการ 
    -  งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 
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1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  
2. วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้งาน/ ภารกิจ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
    2. เพ่ือให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนิน ไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. ขอบเขตของงาน  
    ครอบคลุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวม ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา การเก็บรักษาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่  
4. คำจำกัดความ 
    “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   “ผู้อำนวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    5.1 เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพ่ือ จัดทำคำสั่ง

มอบหมายงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล  
    5.3 เสนอผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณา เพ่ือเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา  
   5.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่  
   5.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งดำเนินการต่อไป 
  5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคำสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
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6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
 

 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้  
    7.1 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
    7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่  
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
   8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
   8.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่เติม 
   8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๗ 
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ประเภทเอกสาร   :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
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  1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ  

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ  
     2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี  
     2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และ     

มีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว  
3. ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจ   

ที่มีความจำเป็นต้อง ใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการสำหรับผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่ และบุคลากรของสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุป
และรายงาน 

4. คำจำกัดความ  
    “ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
    “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
    “หัวหน้าหมวด” หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์  
    “พขร.” หมายถึง พนักงานขับรถยนต์  
    “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.2 จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการควบคุม การบำรุงรักษา 

การให้บริการรวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์  
    5.3 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ำมันส่วนกลาง 

หรือกรณีที่ต้องใช้น้ำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
    5.4 กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบำรุงรักษาการตรวจ

สภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ  
    5.5 กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ 

กรณีขออนุญาตนำพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
    5.6 นำผลการดูแลบำรุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง    

เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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    6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 

                          
7. แบบฟอร์มท่ีใช้  
    7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
    7.2 แบบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  
    7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ  
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
    8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    8.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๑๑ 
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๑๒ 
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ประเภทเอกสาร   :   คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ 
    - งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
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1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  

       เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

3. ขอบเขตของงาน 
     3.1 บริหารจัดการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ  
- มาตรฐานที ่1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ 

พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
- มาตรฐานที ่2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ 

ปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 - มาตรฐานที่ 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 
 - มาตรฐานที่ 4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ  
- มาตรฐานที ่5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการจัดการศึกษา 
 3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  
4. คำจำกัดความ  
“ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“คณะทำงาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี รับผิดชอบตาม 

ภารกิจของแต่ละมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน มาตรฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอำนวยการ  
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ  

จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)  

         “การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ รับผิดชอบ 
ตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR)” หมายถึง        การ
จัดทำรายงานประเมินตนเองชองสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชองกลุ่มอำนวยการ  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
           1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 

๑๔ 
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         2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา  

         3. สื่อสาร เพ่ือให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ แล ความสำคัญ 
ของมาตรฐานสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

         4. คณะทำงาน กำหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         5. คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกำหนด  
         6. ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT :SAR) และ

ผลผลิตที่ประสบผลสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำผลการประเมินตนเอง(SELFASSESSMENT REPORT :SAR) 
ตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (FEED BACK) เป็นข้อมูลฐาน(BASED LINE DATA) 
สำหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนการพัฒนา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้  
        - 
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 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
               8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
              8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2553  
             8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2553  
            8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
             8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
             8.6 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
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    ประเภทเอกสาร          :       คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  
    ชื่อเอกสาร        :       งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ  

             ในระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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คู่มือการสรรหา  และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
---------------------------------- 

            ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘   วรรคสองและ
วรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ ์วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖  จึงกำหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ขอบข่ายสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ ๑) 
สถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงกำหนด

จำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรง
ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก ่โรงเรียน  วิทยาลัย  

หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์การเรียนและสถานศึกษาของเอกชน 

ข้อ  ๒  จำนวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้อ ๑ และ ข้อ ๒) 
๒.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน   ๓๐๐  คน ให้มีคณะกรรมการ   จำนวน  ๙  คน    
๒..๒  สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวนนักเรียนเกินกว่า    ๓๐๐  คน 

ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการจำนวน  ๑๕  คน 
ข้อ  ๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย  (กฎกระทรวงข้อ ๒) 

(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  คน 
(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จำนวน  ๑  คน 
(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จำนวน  ๑  คน 
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร 

ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
-    สถานศึกษาขนาดเล็ก  จำนวน  ๑  รูป หรือ  ๑  คน 
-    สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวน  ๒  รูป หรือ  ๒  คน 

หรือ  ๑ รูปกับ ๑ คน 
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

-   สถานศึกษาขนาดเล็ก  จำนวน  ๑  คน 
-   สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวน  ๖  คน 

(๙)   ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๔   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมี 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ  ๓) 
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(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ   ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้อง

ออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 

๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ (กฎกระทรวงข้อ ๔) 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๑)) 
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ   ในสถานศึกษานั้น  (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔  (๒) 

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่

น้อยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  ๑  ปี    มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแน่นอนอยู่ใน
ท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

(๓.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษา  หรือที่ปรึกษา   หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๓) 

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที ่หรือลูกจ้างของสถานศึกษา 

ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๔)) 
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรองใน

พื้นที่   ได้แก่   พระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง   (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง   ได้แก่    พุทธ    

คริสต์    อิสลาม พราหมณ์  -  ฮินดู  และซิกข์) 
(๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๖.๑) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษา  หรือที่ปรึกษา   หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 

(๖.๒)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เกินกว่า  ๓  แห่ง   ในเวลาเดียวกัน 
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๖ 

ข้อ  ๕   วาระการดำรงตำแหน่ง 
วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ   ๔ ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน  ๒  วาระติดต่อกันไม่ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗) 

ข้อ  ๖  การพ้นจากตำแหน่ง 
      นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

๖.๑  ตาย 
๖.๒  ลาออก 
๖.๓  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษา

หรือหย่อนความสามารถ  
๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการประเภทนั้น 
๖.๕  พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 

๗.  แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ 
๗.๑  การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน 

(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
(ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทนต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียน  ที่กำลัง

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน 

ผู้ปกครอง  ให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  คน   เป็นกรรมการตามใบ

สมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากำหนด  โดยเสนอไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลา  ที่กำหนด 
๓)  กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัด

ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
 (ค)  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากำหนดพร้อมประวัติ 
       ๒)   เอกสารทั่วไป  ได้แก่   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก ่ ทะเบียนนักเรียน 
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
(ก)  ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น 
(ข)  การสมัครหรือแสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ให้ดำเนินการดังนี้ 

๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจำนวน  ๑  คนในสถานศึกษา      เป็นกรรมการ
สถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากำหนด 

๒)  การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลา   ที่กำหนด 
๓)  กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คน 

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑  คน 
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 (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากำหนด  พร้อมประวัติ 
๒)  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระเริ่มแรกให้
ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(ก)  องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ  

ดังนี้ 
๑)  เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิก  รวมตัวกันไม่น้อย

กว่า  ๑๕  คน   เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  ๑  ปี 

๒)   เป็นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง 
(๓)  เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนใน

สถานศึกษาหรือตำบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
(ข)  การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน 

ให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
๑)  ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กรชุมชน เสนอชื่อผู้ที่

เห็นสมควรเป็นกรรมการ  องค์กรละ  ๑  คน  ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษากำหนด เสนอไปยังผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

๒) การเสนอชื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๓)  กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
(ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

 
๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากำหนดพร้อมประวัติ 
๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก ่  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่า

องค์กรมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า  ๑๕  คน  หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   หนังสือรับรองผลงานขององค์กรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรของผู้
เสนอชื่อ 

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย  ได้แก ่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล   องค์การบริหารส่วนตำบล    

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษา
ตั้งอยู่ 

(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ดำเนินการ  ดังนี้ 

๒๔ 
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๑๐ 

๑)  ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของ   สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑  คน  ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากำหนด   เสนอไปยัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๒)   การเสนอชื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
๓)   กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดให้ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
 
                    (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑)  แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากำหนด  พร้อมประวัติ 
      ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
     ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่ 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 

(๕)  กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า 
(ก)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่

สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง 
               (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

       ๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น  จำนวน  ๑  คน  

เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษากำหนด 
                   ๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
                    ๓) กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดให้

ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ   ๑   คน 
                    (ค)  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
                              ๑)  ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากำหนด พร้อมประวัติ 
                              ๒)  เอกสารทั่วไป   ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
                              ๓)   เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก ่  ทะเบียนนักเรียน 

 
  (๖)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น      ในพื้นที ่

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  ที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์ -  ฮินดูและซิกข์)   
ให้ได้จำนวนตามขนาดของสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก  จำนวน  ๑  รูป  หรือ  ๑  คน 
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวน  ๒  รูป  หรือ  ๒  คน  หรือ  ๑  รูป กับ  ๑ คน 

๗.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู     ผู้แทนองค์กร

ชุมชน   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ผู้แทนศิษย์เก่าผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พ้ืนที่  และผู้อำนวยการ  สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ ตามวิธีการที่เห็นสมควร

๒๕ 
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โดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จำนวน  ๒ คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจำนวน   ๗   คน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ  ๕ (๔)) 

๗.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
 ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  ๑ คน 

ข้อ  ๘   ระยะเวลาดำเนินการ 
๘.๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการ    ให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๙๐  วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 

๘.๒  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการ   สรรหา 

เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน  ๙๐  วัน  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง  

๑๘๐  วัน จะไม่ดำเนินการก็ได้  และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘) 

๘.๓ ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่  ภายใน  ๙๐  วันก่อนวันครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘) 

ข้อ ๙  ขั้นตอนการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๙.๑  ผู้อำนวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการ 
๙.๒ สถานศึกษาเปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือก เป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๙.๓  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ การเสนอชื่อ 
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๙.๕ สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ แต่ละประเภทเลือกกันเองให้

เหลือตามจำนวนที่กำหนด 
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือตำบล

หรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อ 
ผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กร 
ชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือในท้องที่ตำบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 

สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  ซึ่งไม่
สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้  การกำหนดองค์ประกอบ    อำนาจหน้าที่ 
หลักเกณฑ ์ วิธีการสรรหาและจำนวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นผู้มีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจาก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยทั่วไป 

๙.๕ สถานศกึษาดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.๖ สถานศึกษาดำเนินการให้กรรมการร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
๙.๗ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อ 

๒๖ 
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ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

๙.๘  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖))  การดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายใน  ๙๐  วัน 

ข้อ  ๑๐  ข้อเสนอแนะการดำเนินการสรรหา  การเลือก และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
๑๐.๑  บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

                (๑)  ประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  (กฎกระทรวงฯ  
 
ข้อ ๕) 
                (๒) ดำเนินการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  (กฎกระทรวงฯข้อ  ๕) 
              (๓) เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ข้อ๕(๖)) 
              (๔) ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทน 

องค์กรเข้ารับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนดังกล่าว 

๑๐.๒  สาระสำคัญของประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ
สถานศึกษา  ควรประกอบด้วย 

(๑)  เหตุผลและอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย 
(๒)  ตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือก  พร้อมทั้งคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของ

ตำแหน่งที่จะสรรหาและ เลือก 
(๓)  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๔)  หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕)  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนของกลุ่มบุคคล

และองค์กร 
(๖)  กำหนดการให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทเลือกกันเองเป็น

กรรมการ 
(๗) กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ

องค์กรแต่ละประเภท 

๑๐.๓  การดำเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  ควรดำเนินการ  ดังนี้ 

               (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการหรือคณะทำงานได้ 

(๒)  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
(๓)  รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือ 

ผู้แทนองค์กรเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
(๔)  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 

ตามแนวทาง  ดังนี้ 
(๔.๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
(๔.๒) ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

              (๔.๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
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            - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า  ๑๕  คน 
          - หนังสือการรับรองการดำเนินกิจกรรมของ องค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
 
นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 

                     - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
                    - หลักฐานแสดงถึงการเป็นประธานหรือผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรนั้นของผู้เสนอชื่อ 

(๔.๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
 
 
 

                                              -  ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 
                                         -  สำหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
บุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตร
ประจำตัวประชาชน 

(๕)  จัดประชุมผู้แทนกลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือ
ผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทตามจำนวนที่กำหนด  ซึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลับหรือเปิดเผย
ตามความเหมาะสม 

(๖)  จัดประชุมให้ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ และผู้อำนวยการ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่สมัครและบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาข้างต้นเสนอชื่อให้
ได ้ จำนวน  ๒  คน  สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จำนวน  ๗  คน  สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  สำหรับ
วิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

(๗)  จัดประชุมผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกัน
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑  คนเป็นประธานกรรมการ 

๑๐.๔.  บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑)  ประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่าง

จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  (กฎกระทรวง ฯ 

ข้อ ๙) 
(๒)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่ผู้อำนวยการ สถานศึกษาเสนอ  

(กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕) 

ข้อ ๑๑   อำนาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการสรรหา   การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. รับการเสนอช่ือผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/
องคก์ร 
๓  ตรวจสอบคุณสมบติั   

 

๖.  ผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/ 
องคก์ร  และผูอ้  านวยการสถานศึกษา
ร่วมกนัสรรหา 
      และเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

     ๗.  จัดให้ผู้ได้รับการสรรหาเป็น 
      คณะกรรมการ เลือกประธาน 
      กรรมการ 
        จากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   

ประกาศให้สถานศึกษาใด   
 เป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและ 
ลกัษณะแตกต่างจาก 
สถานศึกษาทัว่ไป 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
ศึกษา 

ประกาศแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

๕.  จดัให้ผูม้ีสิทธ์ิท่ีไดรั้บเลือกแต่ละ
ประเภท 
       เลือกกนัเอง 

หมายเหตุ  การสรรหาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งด าเนินการ 
ให้แลว้เสร็จภายใน  ๙๐  วนั 

๔.ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิไดรั้บเลือก 

๘.  เสนอรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา 
        เป็นประธานและกรรมการให้ 
        ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง   
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ปฏิทินการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

ภายใน ๙๐ วัน 

นับแต่วันที่ 
กฎกระทรวง 
ใช้บังคับ 

 

๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การสรรหาและเลือกกรรมการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรรหา 
และเลือกกรรมการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน 
๔. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกรรมการ 
ให้ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทราบ 
๕. กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ สมัคร 
หรือเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
สถานศึกษาต่อสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 
๘. จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ 
การเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กร 
เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล 
หรือ ผู้แทนองค์กร ตามจำนวนที่กำหนด 
๙. ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนที่ 
กำหนด 
 
 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ต่างๆ 
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
 

 

๑๐. จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด  

เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาประกาศแต่งตั้ง 
 

 

 
หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถกำหนดระยะเวลาดำเนนิการไดต้ามความเหมาะสม 
                 ทั้งนี้  จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  นับแต่วนัที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคบั 
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- ตัวอย่าง - 
ประกาศโรงเรียน ............................ 

เรื่อง  การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
---------------------------------- 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียน ..................................สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
.............................. เขต ..........  จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 

ข้อ  ๑  จำนวนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจำนวนทั้งสิ้น.............คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จำนวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จำนวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร ศาสนาอื่นในพ้ืนที่  จำนวน
........................รูป / คน 
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน.......................คน 
(๙)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังนี้ 
(๑)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
     ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม  (๕) 

ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม   หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง 

หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
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๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง

มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีต่าง  ๆ ในโรงเรียนนี้ 

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกัน   

ไม่น้อยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  

ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอน      

อยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตำบลหรือแขวง  ที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
(๓.๒)  ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 

(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม พราหมณ ์

- ฮินดู  และซิกข์) 
(๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๖.๑) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน  ๓  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 
ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
๔.๑..๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องม ีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม

ประกาศ ข้อ ๓ 
๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนคร ูและผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้

ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ      ที่กำหนด  โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นใน
วันที่เสนอชื่อ 

๔.๑.๓  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือ  ผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กร
ชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 

      ๔.๑.๔  กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ 
ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนตำบล………….ให้ประธานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างต้น    เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น   (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่  
ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
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      ๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ-์ฮินดูและซิกข์)  ให้ได้จำนวน..........รูป /  คน  

(หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้ว ให้กำหนดในประกาศนี้) 
๔.๑.๖  กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอ 

ชื่อบุคคล    กลุ่มบุคคล   องค์กรชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒) - (๗)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อ
ผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้    ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือ
แบบเสนอชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ     ที่โรงเรียน...... .........................ระหว่างวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ........... 
ถึงวันที่ ...……. เดือน..….....................พ.ศ. ..........   ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็น ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  
และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จำนวน.............คน  ซึ่งโรงเรียน 

จะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่มบุคคล  

ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ    ๑  คน 

๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 

๔.๔.๑  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือสำเนาบัตร
ประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของ   ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

(๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
(๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

                          (๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
-  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ำกว่า  ๑๕  คน 
-  หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมของ 

องค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
-  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
(๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   ต่อไปนี้ 

-  ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือ 
เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 

-  สำหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
ให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตรประจำตัวประชาชน 
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ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ในวันที่ ............
เดือน ........................... พ.ศ. ............. ณ ................................................. 

ข้อ  ๖  กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล    องค์กรชุมชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ  ๑  คน  วันที่ ......... เดือน 

................. พ.ศ. ............ ณ ............................................ 

                       ข้อ ๗  กำหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน 
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 
 

(ลงชื่อ)……………….………………..………… 
     (............................................................) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน .......................................... 
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-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน..............................................สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา................................เขต................... 
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว............................…….....เป็นผูป้กครองนักเรียน  ชื่อ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
..................................................กำลังศึกษาชั้น...….......โรงเรยีน............................................................  ที่อยู่
บ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่...........ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต....................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย.์................โทร.............ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................  เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู   เจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้   หรือท่ีปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหา

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีทีม่ีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณี 

มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม
รับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ 
(...................................) 

ตำแหน่ง.................………….............(ถ้ามี) 
                 ลงชื่อ.....................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(......................................................) 
ตำแหน่ง...................………..............(ถ้ามี) 

 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..................................................             
ตำบล............................................อำเภอ....................จังหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์.................       
ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ..............เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร..........................………โทรสาร.............. .....และ WWW...............................) 

๓๗ 

๓๕ 
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-  ตัวอย่าง  - 
ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 
ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล............................................................. 
เกิดวันที่............  เดือน.........................................พ.ศ.............................อายุ.............ปี......................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................สาขา..................................อาชีพ..................................
ตำแหน่ง.......................................................สถานที่ทำงาน....................................................................................... 
เลขที.่....................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................……ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพท์.............................. 
.โทรสาร..............................................E -  MAIL........................ 
ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท.์..........................................โทรสาร....................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)............................................................................ 
ประวัติการทำงาน(โปรดระบุตำแหน่งที่สำคัญ  ๓  ตำแหน่งสุดท้าย) 
ลำดับที่  ๑       พ.ศ..............ตำแหน่ง..................................................... หน่วยงาน..................................................... 
ลำดับที่  ๒       พ.ศ.............ตำแหน่ง..............................................……..หน่วยงาน...................................................... 
ลำดับที่  ๓       พ.ศ..............ตำแหน่ง.............................................……..หน่วยงาน...................................................... 
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 

๑. ........................................................................................................................................................................  
๒. ........................................................ ................................................................................................................. 
๓. ........................................................ ................................................................................................................. 

 
 

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

ตำแหน่ง....................................................………… 
 
หมายเหตุ      ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อของ
กรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคม  ต่างๆ  และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
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-  ตัวอย่าง - 
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่..........เดือน...............พ.ศ......... 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว......................................................................... เป็นผู้ปกครอง  นักเรียนชื่อ     

ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................กำลังศึกษาชั้น...........โรงเรียน
...............................................ที่อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที.่...........ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต
........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.์...................โทร.......................................……ขอสมัครเข้ารับ
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน............................................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง  การสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ

การเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมคัร 
(...................................................) 

 
 

 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน.............................ตำบล.......................... 
.อำเภอ....................จังหวัด.................รหสัไปรษณีย.์..................ไม่เกินวันที่.......เดือน...................พ.ศ.................. 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร............……….โทรสาร...... .....และ WWW...................) 
 
 
 
 

๓๗ 
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-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่......เดือน......................พ.ศ.......... 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหน่ง........................................
โรงเรียน.............................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที.่.........ตำบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต..................……….จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................     โทร................................................ 
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว........................................ตำแหน่ง............................โรงเรียน..................................
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน............................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นครูที่ทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหา

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอชื่อ 
(......................................) 

ตำแหน่ง........................................……….. 
ลงชื่อ....................……...........ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(...................….................) 
ตำแหน่ง.............................................…….. 

 
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึงโรงเรียน........................ตำบล.............................  
อำเภอ......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์.............ไม่เกิน  วันที่........เดือน...............พ.ศ.................    
เวลา.....…..............น.  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร..................โทรสาร............และ WWW.............) 

 
 

๓๘ 
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-  ตัวอย่าง - 
ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่....เดือน..........................พ.ศ............ 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตำแหน่ง..........................................................             
โรงเรียน......................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่...........ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.........................โทร......................................           
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด  ที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และ   ที่แก้ไข

เพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นครูที่ทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน    ด้วย

วิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ          การสรร

หาและการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ..................................ผูส้มัคร 
      (..............................................) 

ตำแหน่ง...........................................……. 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน.............................ตำบล....................           
อำเภอ..................จังหวัด....................รหสัไปรษณีย.์.....................ไม่เกิน  วันที่......เดือน...................พ.ศ................
เวลา................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร....................โทรสาร....... .....และ WWW........................) 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



43 
 

-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่..........เดือน......................พ.ศ....…… 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................สำเร็จ
การศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................   ที่อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที.่......... 
ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................ 
โทร..................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว................................อาชีพ................ ...... 
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน............................................................................. 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ 

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา   หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเก่ียวกับ

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอชื่อ 

(.................................) 
ตำแหน่ง…………................................(ถ้ามี) 

ลงชื่อ...............................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(..................................) 

ตำแหน่ง………......................................(ถ้ามี) 
 
 

๔๐ 
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โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน...................................................... 
ตำบล.................อำเภอ.....................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.....………….........ไม่เกิน                  

วันที่..........เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น. 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร.......….....................โทรสาร…….............และ WWW..........................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 
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-  ตัวอย่าง - 
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ............................
สำเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................   ที่อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที.่......................  .
ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..........................               
.โทร.....................................   ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือ 

ที่ปรึกษา   หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา 

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ

การเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
(........................................................) 

ตำแหน่ง..................................................…….................(ถ้ามี) 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน......................................................…........ 
ตำบล...........................อำเภอ.........................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์…….............ไม่เกิน   
วันที่...........เดือน..........................………......พ.ศ.......................เวลา....................น. 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร................…..........โทรสาร...............……....และ WWW.............................) 
 
 
 

๔๒ 
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-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่.......เดอืน............................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................………………………………. 
ตำแหน่ง(ตำแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร(ชื่อองค์กร)..........................อาชีพ.......................             
ทีอ่ยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที.่...............ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต....................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย.์..................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว ..............................................................   
เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖)  เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกันไม่น้อย 

กว่า ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  ไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ใน
ท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 

(๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที ่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการ   สรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด 
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ..........................................................  ผู้เสนอชื่อ 
(.......................................................) 

               ตำแหน่ง..............………………………………..............(ตำแหน่งขององค์กร) 
 
 
 
 
 

๔๓ 
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   ลงชื่อ........................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(......................................................) 
 ตำแหน่ง...........................................................................(ถ้ามี) 

 
 
 
---------------------------------- 

๑.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน  หรือผู้บริหาร  หรือผู้นำของชุมชน  หรือผู้นำขององค์กรชุมชน 
๒.โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน.................................. 

ตำบล...........................อำเภอ............................จังหวัด..................................  รหัสไปรษณีย์................................. 
ไม่เกิน  วันที่........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร............................โทรสาร...................และ WWW..........................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 
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๔๖ 

-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน.............................................. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 

วันที่.......เดอืน...................พ.ศ.............. 
 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................ตำแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).........................................อาชีพ......................…อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่..........ตำบล/
แขวง.....................อำเภอ/เขต....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร................ขอเสนอชื่อ
นาย/นาง/นางสาว......................................................... ............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................   และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหา

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด 

เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.......................……........ผู้เสนอชื่อ 
(.....................................................) 

ตำแหน่ง.................................................. (ตำแหน่งขององค์กร) 
ลงชื่อ......................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(........................................................) 
ตำแหน่ง....................................................................(ถ้ามี) 

 
  ๑.   ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน................................. 
ตำบล......................อำเภอ...........................จังหวัด................รหัสไปรษณีย์.................ไม่เกิน  วันที่.................เดือน
...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   
โทร............…..............โทรสาร...........……... .....และ WWW..........................) 
 
 
 

๔๕ 
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-  ตัวอย่าง - 
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 
โรงเรียน.............................................. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 
วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............. 

  
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................ตำแหน่ง.........................................

เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร)....................................       
อาชีพ..................................อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่........ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์......................โทร..................................ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................     และขอรับรองว่า 
๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย       การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖)ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือ 

ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า  ๒  โรงเรียน 

๒.ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอชื่อ 
(........…………………………….....................) 

ตำแหน่ง...................................................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 

                ลงชื่อ..............................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(................................................……............) 

ตำแหน่ง.......................................................................(ถ้ามี) 
 

๔๘ 

๔๖ 
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โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..................... 
ตำบล..........................อำเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์............ไม่เกิน   
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น. 
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่ โทร............................โทรสาร.............. .....และ WWW..........................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 
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- ตัวอย่าง - 
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียน.............................................. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................เขต................... 
วันที่.......เดือน............................พ.ศ.............. 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................ตำแหน่ง.............................................

อาชีพ......................................อยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ที.่......ตำบล/แขวง...…….................อำเภอ/เขต.........................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) ไม่เป็นครู   หรือเจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้   หรือท่ีปรึกษา หรือ   ผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า  ๒   โรงเรียน 

๒.ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 
(..............................................................) 

ตำแหน่ง........................................................................(ถ้ามี) 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน....................................................................... 
ตำบล............................อำเภอ.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์......................ไม่
เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร............................โทรสาร.............. .....และ WWW..........................) 
 
 

๔๘ 
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-  ตัวอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
............................................................ 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และข้อ ๕ แห่งประกาศโรงเรียน..........................เรื่องการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันที่......…….เดือน...........................พ.ศ.................  โรงเรียน 

........................…………………….  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  

ดังนี้ 
๑.  ผู้แทนผู้ปกครอง  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑) .................................................................................................................... 
(๒)..................................................................................................................... 
(๓).................................................................................................................... 

    ฯลฯ 
๒.  ผู้แทนครู  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน  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  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑).................................................................................................................... 
(๒).................................................................................................................... 
(๓)................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
 

๔๙ 
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ประกาศ  ณ  วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........………. 
 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
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-  ตัวอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
                 ............................................................ 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๗    แห่งประกาศโรงเรียน..…..…………………….……...... เรื่อง  การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลง วันที่...……..เดือน......................พ.ศ............ โรงเรยีน ...............………………. 
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............................................................. 
(............................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 
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-  ตัวอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 
............................................................ 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖   และข้อ  ๔.๑.๕  และข้อ ๗   แห่งประกาศ                         

โรงเรียน..........………...............…. เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  

ลงวันที่.........    เดือน.........................พ.ศ................โรงเรียน ........................ 
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่   ดังนี้ 

๑. ......................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 

๒. ......................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่............. เดือน........................................พ.ศ................. 

 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๒ 



56 
 

-  ตัวอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง   ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

.................................................. 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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........................................................ 
(..............................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................................... 
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-  ตัวอย่าง  - 
ประกาศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................ 

 
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       พ.ศ. ๒๕๖๔  และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศ
โรงเรียน…....…………….………….…..เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลง
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............โรงเรียน ........................................................... 
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 
 

นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน........................พ.ศ................. 
 
 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................................................  
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      7. แบบฟอร์มที่ใช้  
7.1 แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์ สมาคม ผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7.2 ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับเลือกเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กรณีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการได้)  
7.3 ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  

      8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36  
8.2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 16  
8.3. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก 

ประธาน และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ. 2546  
8.4. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2552 
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ประเภทเอกสาร            :      คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  
                     ชื่อเอกสาร                    :      งานการ สรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
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1.ชื่องาน : วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ  
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และ วิธีการได้มาของ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2548 )  

 2.วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม     

ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง  
3.ขอบเขตของงาน ครอบคลุมการดำเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือก 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามปฏิทินและแนวทาง   

ที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด/ประกาศ  
4.คำจำกัดความ  
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และ 

วิธีการได้มาของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา           

พ.ศ. 2548  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกาศแต่งตั้งตามกฎกระทรวงกำหนด     

จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
 “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  
“ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการ  

ดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต พ้ืนที่
การศึกษา 

“ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  
ในสังกัด แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  

“ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 
เอกชน ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน(ผู้อำนวยการ)  

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยการสรรหา และการเลือก จากผู้ที่ม ี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านบริหารการศึกษา ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน จำนวนห้าคน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎกระทรวง ข้อ 3. กำหนดไว้ 

 
คณะกรรมการมีจำนวนเก้าคน ประกอบด้วย 

 กรรมการตามข้อ 2 (1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการตามข้อ 2 (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จำนวนหนึ่งคน 
กรรมการตามข้อ 2 (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จำนวนหนึ่งคน  
 
กรรมการตามข้อ 2 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน  
กรรมการตามข้อ 2 (5) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ และ
เลขานุการ  

– วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
กรรมการตามข้อ 2 (2) (3) และ (4) มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสามปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีก ได้ แต่จะ
ดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  

๕๘ 
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5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องหลักเกณฑ์ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 

วิธีการสรรหา และการเลือก วาระดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาและการเลือก (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 3) จำนวน 3 ถึง 5 คน โดยให้ 

ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน เพ่ือทำหน้าที่วินิจฉัย ปัญหา ที่เกิดจากการดำเนินการ
สรรหาและการเลือกกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

5.3 ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาและการเลือก  
5.4 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา - แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณาเสนอ ชื่อผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพ่ือให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ เลือกกันเอง - แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือพิจารณาเสนอ ชื่อ
ผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพ่ือให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน เลือกกันเอง  

5.5 ดำเนินการแจ้งให้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัครรับเลือก เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ของรัฐและ
ของเอกชน เลือกกันเองให้เหลือ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 1 คน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของ
เอกชน จำนวน 1 คน  

5.6 เสนอรายชื่อ ผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและของเอกชน ให้ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาประกาศรายชื่อเป็นกรรมการ ผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาของรัฐ และของเอกชน  

5.7 ดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ถูกต้อง 

ทุกคน 
  5.9 นำรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงเสนอชื่อให้คณะกรรมการ ตามข้อ 

2 (1) (2) (3) และ (5) แห่งกฎกระทรวง เพ่ือพิจารณาดำเนินการให้เหลือ จำนวน 10 คน  
  - คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) คือ ผู้อำนวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประธาน

กรรมการ  
  - คณะกรรมการตามข้อ 2 (2) คือ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จำนวนหนึ่งคน 
  - คณะกรรมการตามข้อ  2(3)  คือ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน จำนวนหนึ่งคน  
 
  - คณะกรรมการตามข้อ 2 (5) คือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา เป็น

กรรมการและเลขานุการ  
  5.10 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก ดำเนินการจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ คัดเลือก 

จำนวน 10 คน ตามข้อ 5.9 เลือกกันเอง ให้เหลือ จำนวน 5 คน  
  5.11 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกกันเองแล้วให้ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก ทราบ  
  5.12 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก น ารายชื่อกรรมการที่ได้รับคัดเลือก (กรรมการ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 1 คน และของเอกชน จำนวน 1 คน) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือก
กันเองแล้ว จำนวน 5 คน เสนอผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ 
สรรหาและการเลือก เป็นกรรมการ  
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  5.13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต พ้ืนที่
การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

  5.14 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ(ก.ต.ป.น.) ที่ประกาศแต่งตั้งแล้ว ให้หน่วยงานองค์กร หรือ บุคคลที่
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

         (1) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         (2) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและของเอกชนทุกโรงเรียน  
         (3) แจ้งบุคคลผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.)  
  5.15 กรณีกรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องดำเนินการสรรหาและการเลือก แทน    

ตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน นับแต่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระตำแหน่งของ กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงร้อย
แปดสิบวัน จะไม่ดำเนินการก็ได้ 

 6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
      6.1 แบบเสนอผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ของเอกชน  
      6.2 ใบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
     7.1 กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และนิเทศศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
     7.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และ มาตรา 20 

วรรคสี่ 
    7.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องวิธีการสรรหาและการเลือกคณะ 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.............  
(คณะกรรมการจะอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี)  
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8 .FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
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ประเภทเอกสาร   :  คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ชื่อเอกสาร   : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู และ 
                                         บุคลากรทางการศึกษา 
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1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  
     เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจ 

 ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ 

ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีที่
สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

3. ขอบเขตของงาน  
    ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือใน  

ด้านต่าง ๆ ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ 

พ.ศ. 2547  
4. คำจำกัดความ  
    สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการดำรงชีวิตทั้งท่ี ส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่ การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพ่ิมข้ึน และไม่ขัดต่อระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ   จัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547  

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ 

ทีเ่หมาะสม ได้แก่   - สวัสดิการจัดหาของเยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย  จัดหาของขวัญมอบบุคลากรย้ายไปดำรงตำแหน่ง 

และบุคลากรลาออกจากราชการ  
                - การจัดกิจกรรมข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย ปีใหม ่สงกรานต์ 
    - การต้อนรับคณะมาเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงาน 
    - กิจกรรมส่งพ่ีกลับบ้านวันสุดท้ายการทำงานในวัยเกษียณอายุราชการ 
       5.2 วางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการ และ

สวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 
    5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
    5.4 ประสานการดำเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
    5.5 ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละ 

 โครงการ/กิจกรรม 
    5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วม  

โครงการในแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน ราชการ พ.ศ. 
2547  

    5.7 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด 
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6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 
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หน้า ๓ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

กฎกระทรวง 
กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง่ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง่   และการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตล่ะแห่ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละแห่ง 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ของรัฐที่มีอำนาจหนา้ที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทีไ่ด้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง  ยกเว้น
สถานพฒันาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน 

“สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่มนีักเรียนไม่เกินสามร้อยคน  
“สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า  สถานศึกษาที่มนีักเรียนเกินสามร้อยคนขึน้ไป  
“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดามารดา  หรือบิดาหรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 

หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน  และให้หมายความรวมถึงบุคคล ซึ่งนักเรียนอยู่
ด้วยเป็นประจำ หรือซึ่งนักเรียนอยู่รับใช้การงาน 

 
 

 



71 
 

หน้า ๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

“ครู”   หมายความว่า   บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทำหน้าท่ีหลักทำงานการเรียนการสอนและ การส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ  ในสถานศึกษาของรัฐ 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชำชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าเจ็ดคน เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยสว่นรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่งปี มีผลงานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองและมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องท่ีตำบลหรือแขวง
ท่ีเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในสถานศึกษา   หรือท้องท่ีตำบล   หรือ แขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ 
บริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงได้รับการจัดต้ัง ตาม
กฎหมายที่สถานศึกษาต้ังอยู่ 

“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ซึ่งสถานศึกษารับรองว่าสำเร็จการศึกษาจากหรือเคยศึกษา ในสถานศึกษา
นั้น 
            “ผู้อำนวยการ”  หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการส ำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

ข้อ  ๓ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา ขนาด
ใหญ่  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครู  จำนวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จำนวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำนวนหนึ่งคน 

               (๖) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวนหนึ่งคน 
  (๗) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ จำนวนหนึ่งรูปหรือ หนึ่งคน

สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวนสองรูปหรือสองคนหรือหนึ่งรูปและหนึ่งคนสำหรับ สถานศึกษาขนาด
ใหญ ่

  (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และจำนวนหกคน สำหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ  ๔   ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  ต้อง 
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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หนา ๕ 
เลม   ๑๓๘   ตอนที่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๔ 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานัน้หรือกรณี

สถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนั้น 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะตาม  (๕)  ต้องออกจาก การเปน็บคุคล
ซึ่งมีลักษณะดัง กล่าวหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะดังกล่าวแล้ว
ต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้ำวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่
เคยได้รับแต่งตั้งเปน็ประธานกรรมการหรือกรรมการ 

ข้อ ๕ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ  ๔  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (๑)   กรรมการตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน สถานศึกษา 

นั้น 
 (๒) กรรมการตามข้อ  ๓  (๓)  ต้องเป็นขา้ราชการคร ู
 (๓) กรรมการตามข้อ  ๓  (๖)  ต้องเป็นศิษย์เก่า 

   (๔)   กรรมการตามข้อ  ๓   (๘)  ต้องไม่เป็นกรรมการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินสามแห่งใน
เวลาเดียวกัน 

   (๕)   กรรมการตามข้อ  ๓  (๒)  (๔)  (๖)  หรือ  (๘)  ต้องไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้าง ของ
สถานศึกษา  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาน้ัน 

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการดำเนนิการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี ้

  (๑) การสรรหำและเลือกกรรมการตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อ ผู้ซึ่งเห็นสมควร
เป็นกรรมการ  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  จากนัน้  ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เลือกกันเองให้เหลือประเภทละ
หนึ่งคน  ทั้งนี้  โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดำเนินการ 

(๒) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ  ๓  (๔)  ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควร 
เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จากนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ จำนวนหนึ่งคน   
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำนาของนักเรียน ในสถานศึกษาหรือตำบลหรือแขวงที่
สถานศึกษาตัง้อยู่ หรือมีแตไ่ม่เสนอชื่อผู้แทนเขา้รบัเลือกเปน็กรรมการ ให้ผู้อำนวยการสรรหำผู้แทนองค์กรชุมชนใน
ท้องที่ตำบลหรือแขวงใกล้เคียงหรือในท้องที่ตำบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชนในสถานศึกษาน้ัน 

(๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๓ (๕) ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนัน้ 
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หน้า ๖ 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนที่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๔ 

(๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ  ๓  (๖)  ให้ดำเนินการโดยให้ศิษย์เก่าเสนอชื่อ 
ผู้ซ่ึงเห็นสมควรเป็นกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  จากนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เลือก
กันเองให้เหลือหนึ่งคน ในกรณีสถานศึกษาต้ังใหม่และไม่มีศิษย์เก่า ให้สรรหำและเลือกเฉพาะ กรรมการตาม
ข้อ  ๓  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๗)  และ  (๘)  จนกว่าจะมีศิษย์เก่าซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๔ และข้อ ๕ ทำหน้าที่
ผู้แทนศิษย์เก่า 

(๕) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ  ๓  (๘)  ให้ดำเนินการโดยการพิจารณาร่วมกัน 
ของผู้ซ่ึงได้รับการสรรหำและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ   ๓  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗) และ
ผู้อำนวยการให้ได้จำนวนสองคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และจำนวนเจ็ดคนสำหรับสถานศึกษา ขนาดใหญ่ 

(๖) การสรรหำและการเลือกประธานกรรมการ  ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ  ๓ 
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และผู้อำนวยการ   ร่วมกันเลือกประธานกรรมการจากผู้ซึ่งได้รับเลือก 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๕) 

ข้อ   ๗   ให้ผู้อำนวยการเสนอรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการสรรหำและได้รับเลือกตามข้อ ๖ ต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

ในกรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้อำนวยการเสนอรายชื่อผู้ซึ่งได้รับ การสรรหำ
และได้รับเลือกตามข้อ  ๖  ต่อนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและ
กรรมการ และให้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

ข้อ    ๘   ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ   ๓   วรรคหนึ่ง   มีวาระการดำตำแหน่ง คราว
ละสี่ปี และอาจได้รับแตงตงใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดตอกันมิได้ ไม่ว่าจะเป็น กรรมกสร
ประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานศึกษาที่มีขา้รำชกสรครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตาม
ข้อ ๓ (๓) ติดต่อกันเกินสองวาระได้ 

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓  วรรคหนึ่ง  
พ้นจากตำแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

  (๓) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕ 
(๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ  เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ  
ให้ดำเนินการสรรหา  เลือก  และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน 
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หน้า ๗ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                ๒๐  เมษายน    ๒๕๖๔ 
   

เก้าสิบวัน  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวน  จะไม่ดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ซ่ึง 
ได้รับแต่งตั้งใหด้ำรง ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ประธาน 
กรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
กรรมการทัง้หมดท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง  และ 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการ ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคน 
หนึ่งทำหน้าที่ ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้
ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๑ สถานศึกษาตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการ และ
กรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตั้งสถานศึกษา 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ  คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า ๘ 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ว า ระก ารด ำ รง
ตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน  ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน  รวมทั้งมีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอน
อำนาจ หน้าที ่ ไป เป็นของคณ ะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   สมควรปรับปรุงจำนวนกรรมการ   
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหำ การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

1. ชื่องาน   :   งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
3. ขอบเขตของงาน  
       ครอบคลุมการดำเนินงานทุกข้ันตอนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามปฏิทิน

และแนวทางที่กำหนด 
 4. คำจำกัดความ  
      “คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งตามกฎกระทรวง กำหนด

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 

และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  
      “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้รับผิดชอบ  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทิน ปฏิบัติงาน 

การสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ชัดเจน  
      5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      5.3  ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  
      5.4 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต พ้ืนที่

การศึกษา แจ้งให้องค์กร สมาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงาน ละ 1 คน 

ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ 2 คน  
      5.5 ดำเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจากองค์กร สมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนครุสภา 

เลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหน่วยละ 1 คน เว้นแต่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี 2 คน (เทศบาล 1 คน 

อบจ./อบต. 1 คน )  
      5.6  เสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      5.7  ดำเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
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     5.8  จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ให้ ประธาน

กรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเลือกให้เหลือ 7 คนและแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      5.9 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน 

กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง  
      5.10 กรณีท่ีกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องดำเนินการ ให้มี

กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแทนตำแหน่งที่วาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


