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ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------------------------------ 

                   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓8 แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนด จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ดังนี้ 
 ข้อ 1 จ านวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2) กรรมการผูแทนผูปกครอง          จํานวน   ๑  คน 
(3) กรรมการผูแทนครู                                 จํานวน   ๑  คน 
(4) กรรมการผูแทนองคกรชุมชน                     จํานวน   ๑  คน 
(5) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    จํานวน   ๑  คน 
(6) กรรมการผูแทนศิษยเกา                           จํานวน   ๑  คน 
(7) กรรมการที่เป็นผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  

จํานวน 2 รูป/คน 
(8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    จํานวน  6  คน 
(9) ผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
      ข้อ 3 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 

          (1)  มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 
  (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) ไมเปนคสูัญญาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานหรือสถานศึกษา     

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม (5) ต้องออกจากการเป็น

บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แต่งตั้ง หากมิได้
ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
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/ (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต...  
 

3.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง 

       (๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ 
       (๒) ไมเปนคร ูเจาหนาที ่หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ       

ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(2) กรรมการที่เปนผูแทนครู 
 ต้องเป็นครูซึ่งทําหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริม       

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในโรงเรียนนี้ 
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน 
 (3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์กรทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

สมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับรอง และมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ตําบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลําเนาของนักเรียนโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตําบล
หรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 

        (3.2) ตองไมเปนครูเจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียน หรือที่ปรึกษาหรือ    
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้ 

(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา 
        (4.๑) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 

            (4.๒) ไมเคยเปนคร ูเจาหนาที ่หรือลูกจางของโรงเรียน หรือท่ีปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้ 

  (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
   เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ 

อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) 
(6) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

         (6.1) ไมเปนครู เจาหนาที ่หรือลูกจางของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้  

(6.2) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไมเกิน 3 แหง       
ในเวลาเดียวกัน 

ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1 การสรรหาบุคคลให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.1.1 ผมูีสิทธิไดรับการเสนอชื่อตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ          
ตามประกาศ ขอ 3    

  4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า สามารถ
สมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคล
นั้นในวันที่เสนอชื่อ 

  4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้นําของชุมชนหรือผู้นํา
องค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 

     4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลบางละมุง ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อ 
บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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/ข้อ 5 กําหนดการประกาศ 

(สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
   4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
อ่ืนในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) ให้ได้จํานวน 2 รูป/คน 
(หากสถานศึกษากําหนดวืธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กําหนดในประกาศนี้) 

 4.1.6 กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลมุบุคคล องคกร 
ชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดตามขอ 3 (2) – (7) ซ่ึงประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเป
นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัคร
และเสนอชื่อที ่โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ระหวางวันที่  16  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 ถึง วันที่         
30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 ในเวลาราชการ 
  4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ
ผู้ทอนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้อํานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ จํานวน 6 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
  4.3 การสรรหาและเลือกประธานกรรมการ 
   โรงเรียนจะจัดให้มีการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่ม
บุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อํานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการ 1 คน  
  4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
   ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ตามแนวทาง ดังนี้  

 4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรขาราชการ
หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัคร หรือผู้ไดรับการเสนอชื่อ 

 4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
     (1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนบ้านนักเรียน 
  (2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
  (3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 

     - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ํากว่า 15 คน  
     - หลักฐานแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
     - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบหลักฐาน ต่อไปนี้ 
     - ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ 
     - สําหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการ
ออกให้ หรือบัตรประจําตัวประชาชน  
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ข้อ 5 ก าหนดการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ใน

วันที่  7  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  ณ  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
ข้อ 6  ก าหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นฐาน  

โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์การต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มละ 1 คน   วันที่               
7   เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕63  ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 
 ข้อ 7 ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน
วันที่  15  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  ณ  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ ณ วันที่  16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63  
  

(ลงชื่อ) 
(นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง 


