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1. งานธุรการ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือ ด ำเนินกำรสนับสนุนให้ภำรกิจหลักขององค์กรมีประสิทธิภำพ  ประสบควำมส ำเร็จ 

 ขอบเขตของงำนธุรกำร 

 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนธุรกำรทั่วไป กำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตเอกสำร กำรจัดกำรด้ำนพัสดุ 
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำรด้ำนสำรบรรณ และกำรประสำนงำนด้ำน ต่ำง ๆ ของฝ่ำย กำรเจ้ำหน้ำที่ 

 ขอบข่ำยของงำนธุรกำร 

1. รับ-ส่งหนังสือ 

 กำรรับหนังสือ  คือ  กำรรับหนังสือจำกส่วนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชนและบุคคล ซึ่งมีมำจำกภำยนอก
และภำยใน  หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่ำ  “หนังสือรับ”  กำรรับหนังสือมีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้ 

 1.1 จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือ  เพ่ือด ำเนินกำรก่อนหลังละตรวจควำมถูกต้อง
ของเอกสำร หำกไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ส่งออกหนังสือ เพ่ือด ำเนินกำรให้
ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐำน 

 1.2  กำรประทับตรำรับหนังสือที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ  โดยกรอกรำยละเอียดดังนี้ 

   1.2.1  เลขรับ  ให้ลงเลขที่รับตำมล ำดับทะเบียนหนังสือรับ 

   1.2.2  วันที่ ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ที่รับหนังสือ 

   1.2.3  เวลำ  ให้ลงเวลำที่รับหนังสือ 

 

 

   

แบบตรำหนังสือ ....... 
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แบบตรารับหนังสือ 

 

 

 

 

 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  โดยกรอกรำยละเอียด  ดังนี้ 

 2.1  ทะเบียนหนังสือรับ  วัน  เดือน  พ.ศ.  ให้ลง  วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 

2.2  เลขทะเบียนรับ  ให้ลงเลขล ำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล ำดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลข
ทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรำรับหนังสือ 

 2.3  ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ำมำ 

 2.4  ลงวันที่  ให้ลงวันที่  เดือน  ปี  ของหนังสือที่รับเข้ำมำ 

 2.5  จำก  ให้ลงต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือหรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง 

2.6  ถึง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต ำแหน่ง 

 2.7  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 

 2.8  กำรปฏิบัติ  ให้บันทึกกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 

 2.9  หมำยเหตุ  ให้บันทึกข้อควำมอ่ืนใด (ถ้ำมี) 

 

 

 

 

แบบทะเบียนหนังสือรับ  ....... 

 

             (ชื่อส่วนรำชกำร) 

            เลขที่รับ............... 

            วันที่..................... 

            เวลำ..................... 
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แบบทะเบียนหนังสือรับ 

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

เลข 

ทะเบียนรับ 
ที ่ ลงวันที่ จำก ถึง เรื่อง กำรปฏิบัติ 

หมำย
เหตุ 

        

3. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว  ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร โดยให้ลงชื่อหน่วยงำนที่
รับหนังสือนั้นในช่องกำรปฏิบัติ  ถ้ำมีชื่อบุคคลหรือต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรรับหนังสือให้ลงชื่อต ำแหน่งไว้ด้วย
กำรส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอน  โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือให้ผู้รับ
หนังสือลงชื่อละวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนในทะเบียนหนังสือรับกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนนี้จะ
เสนอผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้ใดหรือไม่  ให้เป็นไปตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนดถ้ำหนังสือรับนั้นจะต้องด ำเนิน
เรื่องในหน่วยงำนนั้นเอง จนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้ว ให้ลงทะเบียนว่ำได้ส่ งหนังสือออกเลขที่ที่เท่ำใด  วัย  
เดือน  ปีใด 

4.  กำรรับหนังสือภำยในส่วนรำชกำรเดียวกัน  เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจำกหน่วยงำนสำรบรรณกลำงแล้ว 
ให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรที่กล่ำวข้ำงต้นโดยอนุโลม 

4.2 ร่ำงหนังสือ คือ กำรเรียบเรียงข้อควำมขั้นต้นตำมเรื่อง ที่จะแจ้งควำมประสงค์ไปยัง ผู้รับหรือผู้ที่
ต้องกำรทรำบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดท ำเป็นต้นฉบับ 

      5. พิมพ์หนังสือ    

6. ผลิตส ำเนำเอกสำร 

       7. จัดเก็บเอกสำร/แฟ้มเสนอ  

8. บันทึกเสนอหนังสือ 

       9. ตรวจทำนหนังสือ   

10. ดูแลส ำนักงำน   

11. อ่ืนๆ เช่น  พัสดุ   
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ควำมส ำคญัของงำนธุรกำร / ขั้นตอนแนวทำงปฏิบัติ...... 

 ควำมส ำคัญของำนธุรกำร 

1. เป็นด่ำนหน้ำของหน่วยงำน 

2. เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร/ประสำนงำน 

3. เป็นหน่วยบริกำร/อ ำนวยควำมสะดวก (ภำยใน-ภำยนอก) 

4. เป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนให้ท ำงำนมีประสิทธิภำพ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

1. งำนสำรบรรณ 

     1.1 งำนรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือรำชกำร  

     1.2 งำนคัดแยกหนังสือและกำรเสนอหนังสือ  

     1.3 งำนร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร  

     1.4 งำนเก็บรักษำ ยืม และท ำลำยหนังสือรำชกำร  

     1.5 งำนแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ค ำสั่ง ประกำศ ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 

               เพ่ือถือปฏิบัติ  

     1.6 น ำแฟ้มเสนออธิกำรบดี / รองอธิกำรบดี เพื่อลงนำม หรือสั่งกำร  

     1.7 งำนค้นหำเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับงำนต่ำง ๆ ในฝ่ำย  

     1.8 งำนลงเวลำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร  

     1.9 งำนเดินหนังสือ 

2. งำนเอกสำรกำรพิมพ์  

          2.1 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร  

          2.2 กำรพิมพ์แบบฟอร์มต่ำง ๆ  

           2.3 กำรท ำส ำเนำหนังสือ เช่น ถ่ำยเอกสำร อัดส ำเนำ  
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           2.4 กำรเรียบเรียง และจัดท ำรูปเล่ม  

      Flow Chart กำรปฏิบตัิงำนสำรบรรณ …….       

     2.5 กำรจัดพิมพ์ค ำสั่ง  

3. งำนประชุม  

           3.1 กำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  

          3.2 กำรประสำนด้ำนสถำนที่และอำหำรในกำรประชุม  

           3.3 กำรจัดเตรียมเอกสำรในกำรประชุม  

           3.4 กำรบันทึกกำรประชุม  

           3.5 กำรจัดส่งรำยงำนกำรประชุม  

4. งำนพัสดุ  

           4.1 งำนเบิกจ่ำยพัสดุ  

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน 

  Flow Chart กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

งานสารบรรณ 

งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 

งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 

 

งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 

งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ 

งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสัง่ ประกาศ ให้หน่วยงานและผูเ้กี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ  
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำนเอกสำรกำรพิมพ์ ……. 

 

 

 

 

 

 

1. Flow Chart กำรปฏิบัติงำนเอกสำรกำรพิมพ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำนประชุม …… 

งานเดินหนังสือ  

 

น าแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่ง

การ 

งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย  

 
งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

งานเอกสารการพิมพ์ 

 

การพิมพ์หนังสือราชการ 

การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  

 
การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัด

ส าเนา 

การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม 

การจัดพิมพ์ค าสั่ง 
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2. Flow Chart กำรปฏิบัติงำนประชุม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Flow Chart กำรปฏิบัติงำนพัสดุ  

 

 

 

 

 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 

           - 

 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

             1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

งานประชุม 

 

การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 

การประสานดา้นสถานที่และอาหารในการประชุม 

 

การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 

 

การบันทึกการประชุม 

การจัดส่งรายงานการประชุม 

งานพัสดุ 

 

งานเบิกจ่ายพัสดุ 
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2.  การจ าหน่ายนักเรียน 

 กำรจ ำหน่ำยนักเรียนหมำยถึงกำรด ำเนินกำรให้นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็น นักเรียนจำกสถำนศึกษำท่ี
เรียนอยู่  

สำเหตุในกำรจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนมี 5 สำเหตุคือ  
1. นักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ  
2. นักเรียนถึงแก่กรรม  
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน และไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
4. นักเรียนอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ  
5. นักเรียนเรียนจบกำรศึกษำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

5.1 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำหรับ สถำนศึกษำ ที่ไม่ได้รับอนุญำตให้
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละสำเหตุดังนี้  
2.1  กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา 

 2.1.1  สถำนศึกษำ ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ำยสถำนศึกษำกรอกแบบฟอร์ม กำรขอ
ย้ำยนักเรียน (ตำมแบบพฐ. ๑๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่ขอย้ำย ไปเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำอ่ืนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.
๒๐/๑)  

2.1.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำกับ ดูแล 
สถำนศึกษำท่ีนักเรียนย้ำยออก พิจำรณำ และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำให้ สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.
๒๐/๒)  

2.1.2.1  อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำที่นักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำย ภำยใน
ส ำนักงำนเขตหรือภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ำยต่ำงส ำนักงำนเขต หรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำยได้เข้ำเรียนแล้ว 
(แบบ พฐ.๑๙/๔) 

2.1.2.2  ไม่อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำที่นักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำย
ภำยในส ำนักงำนเขตหรือภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับ แจ้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ำยต่ำง ส ำนักงำนเขตหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนที่ขอย้ำยไม่ได้
ไปเข้ำเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๔)  

2.1.3 สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนกรณีได้รับอนุญำต 
2.1.4 สถำนศึกษำติดตำมเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑) กรณีส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำยนักเรียน เนื่องจำกไม่ไปเข้ำเรียนตำมท่ีขอย้ำย หำกไม่
สำมำรถติดตำมนักเรียนมำเข้ำเรียนได้ ให้ ด ำเนินกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน ด้วย
เหตุนักเรียนไม่มี ตัวตนอยู่ในพ้ืนที่ 
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2.2  กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม  
2.2.1  สถำนศึกษำขอส ำเนำใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจำก ผู้ปกครองโดย

ตรวจสอบกับส ำเนำเอกสำรฉบับจริงก่อนด ำเนินกำร  
2.2.2 สถำนศึกษำขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)  
2.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พิจำรณำ

อนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)  
2.2.4  สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจำกทะเบียนนักเรียน 
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แบบ พฐ.๒๓ 

แบบรับรองการไม่มีตัวตน 

       เขียนที่ ..............(สถำนที่ออกหนังสือ).... 

       วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................ 
หมู่ที.่.................แขวงต ำบล................................เขต/อ ำเภอ/..............................จังหวัด.................................. 
ขอรับรองว่ำเด็กชำย/เด็กหญิง......................................................เกิดวันที่...................เดือน........................... 
พ.ศ...............................เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................................เป็นบตุรอยู่ในควำมปกครอง
ของ.................................อำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี.........................หมู่ที.่......................แขวง/ต ำบล.............................
เขต/อ ำเภอ............................................จังหวัด......................................ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตนผู้ปกครองและ
นักเรียนอยู่ในท้องที่ เนื่องจำกได้อพยพไปอยู่ที่อ่ืน โดยไม่ได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน (ทร.14) 
 
 
         ลงชื่อ....................................................................... 
       (....................................................................) 
             ต ำแหน่ง.. ผู้รับรองเป็นผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน หรือเจ้ำพนักงำนปกครองอ่ืน ๆ 
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2.3  กรณีนักเรียนหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่  
2.3.1   สถำนศึกษำ ขอหนังสือรับรองกำรไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียน ออกจำก

ผู้ใหญ่บ้ำน หรือก ำนันหรือจำกอ ำเภอ/ แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๓) 
2.3.2   สถำนศึกษำ ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลำนำน ผู้ปกครองและ

นักเรียนไม่มีตัวตนในพ้ืนที่ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ 
พฐ.๒๐  

2.3.3   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้สถำนศึกษำทรำบ 

2.3.4  สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน  
 

2.4  กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
  เมื่อนักเรียนมีอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำ และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนอยู่ใน
สถำนศึกษำไป ให้สถำนศึกษำพิจำรณำจ ำหน่ำยนักเรียนโดยกำรค ำนวณอำยุของนักเรียนจำกวัน/เดือน/ปีเกิด
ของนักเรียนดังกล่ำว (เป็นรำยบุคคล) กับวัน/เดือน/ปีที่จ ำหน่ำยตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้รำยงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๓และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
  ตัวอย่ำง สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนจ ำนวน ๑ รำย 
   จ ำหน่ำยนักเรียนในวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๕๕ (ตัวตั้ง) ลบ 
   นักเรียนเกิดเมื่อวันที่ ๓  พฤษภำคม ๒๕๓๙ 
 
 
    ๒๕๕๕   ๐๔   ๐๔ 
        - 
    ๒๕๓๙   ๐๕  ๐๓ 
    ๐๐๑๕   ๑๑  ๐๑ 

สรุป  นักเรียนตำมตัวอย่ำงมีอำยุ ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑ วัน (อำยุย่ำงเข้ำปีท่ี ๑๖) ซึ่งมีอำยุเกินเกณฑ์
กำรศึกษำภำคบังคับตำม พรบ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
2.5  กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา 

   2.5.1   กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รับอนุญำตให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสิน ผลกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
แล้วให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

2.5.1.1    จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
   2.5.1.2    รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
๑.๓ ส่งรำยชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ให้สถำนศึกษำท่ีเปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริกำรของ นักเรียนทรำบ และด ำเนินกำรรับนักเรียนต่อไป (แบบ 
พฐ.๑๓ และแบบพฐ.๑๓/๑) 
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 2.5.2   กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผล
กำรเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ด ำเนินกำร ดังนี้  

2.5.2.1    จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
  2.5.2.2    รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)  
 
3. การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  มำตรำ  38   
วรรคสองและวรรคสำม  ประกอบกับกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำร 
สรรหำ    กำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร   วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. 2546  จึงก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1  ขอบข่ายสถานศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 1) 
  สถำนศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมกฎ 
กระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำ  กำรเลือกประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำร  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. 
2546  ได้แก่  โรงเรียน  วิทยำลัย  หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกรียกชื่ออย่ำงอ่ืนของรัฐที่สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ได้รับ
งบประมำณจำกรัฐ  ยกเว้นสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ศูนย์กำรเรียน  สถำนศึกษำของเอกชน  สถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ  และสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 

ข้อ 2 จ านวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้อ 1  และข้อ 2) 
 2.1  สถำนศึกษำขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน  300 คน ให้มีคระกรรมกำร  จ ำนวน 9 คน 
 2.2  สถำนศึกษำขนำดใหญ่ จ ำนวนนักเรียนเกินกว่ำ  300 คน ขึ้นไป ให้มีคณะกรรมกำร จ ำนวน 15  
คน 

ข้อ  3  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย (กฎกระทรวงข้อ 2) 
 (1)  ประธำนกรรมกำร (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ ำนวน  1  คน 
 (3)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู  จ ำนวน  1  คน 
 (4)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ ำนวน  1  คน 
 (5)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  1  คน 
 (6)  กรรมกำรทีเ่ป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ  จ ำนวน  1  คน 
 (7)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอ่ืนในพ้ืนที่ 
  -   สถำนศึกษำขนำดเล็ก  จ ำนวน  1  รูป  หรือ  1  คน 
  -   สถำนศึกษำขนำดใหญ่  จ ำนวน  2  รูป  หรือ  2  คน  หรือ  1  รูป  กับ  1  คน 
 (8)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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  -   สถำนศึกษำขนำดเล็ก  จ ำนวน  1  คน 
  -   สถำนศึกษำขนำดใหญ่  จ ำนวน  6  คน 
 (9)  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ข้อ  4  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1  คุณสมบัติทั่วไป   ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ 3) 
  (1)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  20  ปีบริบูรณ์ 
  (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (3)  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  (5)  ไม่เป็นคู่สัญญำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ใดมีลักษณะต้องห้ำมตำม (5)  ต้อง
ออกจำกกำรเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมหรือแสดงหลักฐำนให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตนได้เลิกประกอบกิจกำรหรือ
กำรใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวแล้วต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ภำยใน  15  วนั  นับแต่วันได้รับ
แต่งตั้ง  หำกมิได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ถือว่ำผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร (กฎ
กระทรวงฯ  ข้อ 3) 
 4.2  คุณสมบัติเฉพำะ (กฎกระทรวงข้อ 4) 
        (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
              (1.1)  เป็นผู้ปกครองตำมทะเบียนนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำนั้น 
  (1.2)  ไม่เป็นครู  เจ้ำหน้ำที่  หรือลูกจ้ำงของสถำนศึกษำหรือท่ีปรึกษำ  หรือผู้เชี่ยวชำญซึ่งมี
สัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (1)) 
        (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
              ต้องเป็นครูซึ่งท ำหน้ำที่หลักด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธ ี
ต่ำง ๆ  ในสถำนศึกษำนั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (2)) 
         (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
              (3.1)  เป็นสมำชิกขององค์กรของชุมชน  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีสมำชิกรวมตัวกัน
ไม่น้อยกว่ำ  15  คน  เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  มีผลงำนที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับรอง  และมีที่ตั้ง
แน่นอนอยู่ในท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล ำเนำของนักเรียนในสถำนศึกษำหรือท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่
สถำนศึกษำตั้งอยู่ 
             (3.2)  ไม่เป็นครู  เจ้ำหน้ำที่  หรือลูกจ้ำงของสถำนศึกษำหรือที่ปรึกษำ  หรือผู้เชี่ยวชำญซึ่งมี 
สัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนี้ (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 4 (3)) 
 



14 

 
 

  (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
        (4.1)  เป็นผู้ที่เคยศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำนั้น 
        (4.2)  ไม่เป็นครู  เจ้ำหน้ำที่  หรือลูกจ้ำงของสถำนศึกษำหรือที่ปรึกษำ  หรือผู้เชี่ยวชำญ
ซึ่งมีสัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (4)) 
  (5)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง
ในพื้นที่    หรือผู้นับถือศำสนำที่ทำงรำชกำรรับรอง (ศำสนำที่ทำงรำชกำรรับรอง ได้แก่  พุทธ  คริสต์  อิสลำม  
พรำหมณ์-ฮินดู  และซิกข์) 
  (6)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      (6.1)  ไม่เป็นครู  เจ้ำหน้ำที่  หรือลูกจ้ำงของสถำนศึกษำหรือที่ปรึกษำ  หรือผู้เชี่ยวชำญซึ่ง
มีสัญญำจ้ำงกับสถำนศึกษำนั้น 
        (6.2)  ไม่เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเกินกว่ำ  3  แห่ง  ในเวลำ
เดียวกัน 

ข้อ 5  วาระการด ารงต าแหน่ง 

  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  
4  ปี  และอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกิน 2  วำระติดต่อกันไม่ได้  (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 
7) 

ข้อ  6  การพ้นจากต าแหน่ง 
  นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 
  6.1  ตำย 
  6.2  ลำออก 
  6.3  คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่  ท ำให้เสื่อมเสียต่อ
สถำนศึกษำหรือหย่อนควำมสำมำรถ 
  6.4  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งส ำหรับกรรมกำรประเภทนั้น 
  6.5  พ้นจำกกำรเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพำะกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 

ข้อ 7  แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ 
  7.1 การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน 
         (1)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
            (ก)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน  ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่
ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำนั้น 
   (ข)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อและกำรเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ให้
ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
          1)  ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง  จ ำนวน  1  คน  เป็น
กรรมกำรตำมใบสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง  จ ำนวน  1  คน  เป็นกรรมกำรตำมใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่
สถำนศึกษำก ำหนด  โดยเสนอไปยังผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
          2)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
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          3)  กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำกกว่ำ  1  คน  ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  1  คน 
   (ค)  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครหรือเสนอชื่อ  ดังนี้ 
          1)  ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถำนศึกษำก ำหนดพร้อมประวัติ 
          2)  เอกสำรทั่วไป  ได้แก่  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
          3)  เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้แก่  ทะเบียนนักเรียน 
  (2)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   (ก)  ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถำนศึกษำนั้น 
   (ข)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อและกำรเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู  ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
          1)  ครูในสถำนศึกษำสมัครหรือเสนอชื่อครู  จ ำนวน  1  คนในสถำนศึกษำ  
เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำตำมใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถำนศึกษำก ำหนด 
          2)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
          3)  กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมำกกำว่ำ  1  คน  ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  1  คน 
   (ค)  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครหรือเสนอชื่อมีดังนี้ 
          1)  ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถำนศึกษำก ำหนดพร้อมประวัติ 
          2)  เอกสำรทั่วไป  ได้แก่  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
  ในวำระเริ่มแรกให้ยกเว้นใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูจนกว่ำคุรุสภำจะก ำหนดให้มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพครูจนกว่ำครูสภำจะก ำหนดให้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (3)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (ก) องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมกำรผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบ  
ดังนี้ 
   1) เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่อย่ำงอ่ืนที่มีสมำชิกรวมตัวกันไม่
น้อยกว่ำ  15  คน  เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ  1  ปี 
   2) เป็นองค์กรที่มีผลงำนที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รับรอง 
   3) เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแต่นอนอยู่ในท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล ำเนำของนักเรียน
ในสถำนศึกษำหรือต ำบลหรือแขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ 

(ข) กำรเสนอชื่อและกำรเลือกผู้แทนองค์กรชุมชนให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
      1)  ประธำนหรือผู้บริหำรหรือผู้น ำของชุมชนหรือผู้น ำองค์กรชุมชน  เสนอชื่อผู้ที่ 

เห็นสมควรเป็นกรรมกำร  องค์กรละ  1  คน  ตำมแบบเสนอชื่อท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  เสนอไปยังผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

2) กำรเสนอชื่อให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
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3) กรณีท่ีมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมำกกว่ำ  1  คน  ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจัดให้ผู้ได้รับ 
กำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  1  คน 

(ค) เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
1) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถำนศึกษำก ำหนดพร้อมประวัติ 
2) เอกสำรทั่วไป  ได้แก่  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัว 

ข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
   3)  เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  หลักฐำนทำงทะเบียนที่แสดงว่ำ
องค์กรมีสมำชิกไม่ต่ ำกว่ำ  15  คน  หลักฐำนที่แสดงถึงกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กร  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  1  ปี  หนังสือรับรองผลงำนขององค์กรจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเป็นประธำนผู้บริหำรหรือ
ผู้น ำองค์กรของผู้เสนอชื่อ 
  (4)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (ก)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย  ได้แก่  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  กรุงเทพมหำนคร  เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย  ซึ่ง
สถำนศึกษำตั้งอยู่ 
       (ข)  กำรเสนอชื่อและกำรเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
              1)  ให้ประธำนสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นกรรมกำรองค์กรละ  1  คน  ตำมแบบเสนอชื่อท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
เสนอไปยังผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
             2)  กำรเสนอชื่อให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
             3)  กรณีท่ีมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อมำกกว่ำ  1  คน  ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจัดให้ผู้
ได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  1  คน 
       (ค)  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
              1)  แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถำนศึกษำก ำหนดพร้อมประวัติ 
              2)  เอกสำรทั่วไป  ได้แก่  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
             3)  เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กรณีเป็นผู้บริหำรหรือคณะผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนกรณีเป็นข้ำรำชกำร  พนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 
 
  (5)  กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า 
         (ก)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำต้องเป็นผู้
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือผู้ที่เคยศึกษำจำกสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำนั้นรับรอง 
         (ข)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อและกำรเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำให้ด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
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              1)  ให้ศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่ำของสถำนศึกษำนั้น  
จ ำนวน  1  คน  เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำตำมใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถำนศึกษำก ำหนด 
              2)  กำรสมัครหรือเสนอชื่อให้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
              3)  กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อมำกกว่ำ  1  คน  ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 1  คน 
        (ค)  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
              1)  ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถำนศึกษำก ำหนดพร้อมประวัติ 
              2)  เอกสำรทั่วไป  ได้แก่  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับกำรเสนอชื่อ 
              3)  เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  ทะเบียนนักเรียน 
  (6)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
   ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอ ำเนินกำรสรรหำและเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอ่ืนในพื้นที่ที่ทำงรำชกำรรับรอง (พุทธ คริสต์  อิสลำม  พรำหมณ์-ฮินดู  และ 
ซิกข)์ ให้ได้จ ำนวนตำมขนำดของสถำนศึกษำ  ดังนี้ 

1. สถำนศึกษำขนำดเล็ก  จ ำนวน  1  รูป  หรือ  1  คน 
2. สถำนศึกษำขนำดใหญ่  จ ำนวน  2  รูป  หรือ  2  คน  หรอื  1  รูป  กับ 1 

คน 
7.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ให้ผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกให้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้แทน  ผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กร 

ชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่ำ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอ่ืน
ในพ้ืนที่  และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำร่วมกันสรรหำและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมกำร  ตำมวิธีกำรที่
เห็นสมควรโดยสถำนศึกษำขนำดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำร  จ ำนวน  2  คน  และสถำนศึกษำขนำด
ใหญ่  ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำร  จ ำนวน  7  คน  (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 5 (4)) 

7.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
ให้ผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกเป็นกรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน   

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่ำ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอ่ืนในพ้ืนที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำร่วมกันเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนกรรมกำร  1  
คน 
 
ข้อ  8  ระยะเวลาด าเนินการ 

8.1 ในวำระเริ่มแรก  ให้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  ให้แล้วเสร็จ 
ภำยใน  90  วัน  นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 10) 

8.2 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  ให้ด ำเนินกำรสรรหำ   
เลือกและแต่งตั้งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรแทนภำยใน  90  วัน  เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลืออยู่ไม่ถึง  
180  วัน  จะไม่ด ำเนินกำรก็ได้  และให้ผุ้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 8) 
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 8.3  ในกรณีที่ประธำนและกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระให้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกกรรมกำร
ชุดใหม่ภำยใน  90  วันกอ่นวันครบวำระ  และให้ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ำมำรับหน้ำที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 8) 

9. ขั้นตอนการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประกำศกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำร 
9.2 สถำนศึกษำเปิดรับสมัครหรือรับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรแต่ละประเภท 
9.3 สถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
9.4 สถำนศึกษำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรแต่ละประเภท 
9.5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรแต่ละประเภทเลือกกันเองให้เลือก 

ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต ำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล ำเนำของนักเรียนในสถำนศึกษำ 

หรือต ำบลหรือแขวงที่สถำนศึกษำตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำสรรหำผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต ำบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถำนศึกษำหรือในท้องที่ต ำบลหรือ
แขวงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใกล้เคียงเป็นกรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชนในสถำนศึกษำนั้น 
 สถำนศึกษำท่ีมีสภำพและลักษณะกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยทั่วไป  ซึ่งไม่
สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ครบองค์ประกอบตำมกฎกระทรวงนี้  กำรก ำหนดองค์ประกอบ   
อ ำนำจหน้ำที่  หลักเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำ  และจ ำนวนกรรมกำรในแต่ละลักษณะและประเภทของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรประกำศให้สถำนศึกษำใดเป็นสถำนศึกษำท่ีมีสภำพและลักษณะกำรปฏิบัติงำน
แตกต่ำงจำกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยทั่วไป 

9.6 สถำนศึกษำด ำเนินกำรสรรหำและเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.7 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้กรรมกำรร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำร 
9.8 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ได้รับกำรสรรหำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำ   เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
9.9  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะคระกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(กฎกระทรวงฯ  ข้อ 5 (6)) 
กำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรเพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  90  วัน 
10.  ข้อเสนอแนะการด าเนินการสรรหา  การเลือก  และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
 10.1  บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          (1)  ประกำศหลักเกณฑ์  วิธีกำรสรรหำ  และกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร (กฎ
กระทรวงฯ  ข้อ 5) 
          (2)  ด ำเนินกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 5) 
          (3)  เสนอรำยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  พิจำรณำแต่งตั้ง (กฎกระทรวงฯ  ข้อ 5 (6)) 
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          (4)  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือก
ให้เป็นกรรมกำร  ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือให้ได้มำซึ่ง
ผู้แทนดังกล่ำว 
 10.2  สาระส าคัญของประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ
สถานศึกษา  ควรประกอบด้วย 
          (1)  เหตุผลและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรออกประกำศตำมกฎหมำย 
          (2)  ต ำแหน่งที่จะสรรหำและเลือก  พร้อมทั้งคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพำะของ
ต ำแหน่งที่จะสรรหำและเลือก 
          (3)  วิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          (4)  หลักฐำนประกอบกำรสมัครหรือกำรเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (5)  ก ำหนดกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรผู้แทนของกลุ่มบุคคล
และองค์กร 
          (6)  ก ำหนดกำรให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทเลือกกันเองเป็นกรรมกำร 
          (7)  ก ำหนดกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรเลือกเป็นกรรมกำรจำกผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
แต่ละประเภท 
 10.3  การด าเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  ควรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
          (1)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวกับกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรอำจแต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนได้ 
          (2)  ประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 
          (3)  รบัสมัคหรือรับกำรเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเข้ำรับกำรเลือกเป็น
กรรมกำร 
          (4)  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรตำม
แนวทำง  ดังนี้ 
    (4.1)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจำกทะเบียนนักเรียน 
    (4.2)  ผู้แทนศิษย์  ตรวจสอบจำกทะเบียนนักเรียน 
    (4.3)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่อไปนี้ 
   -   หลักฐำนทำงทะเบียนที่แสดงว่ำองค์กรมีสมำชิกไม่ต ำกว่ำ  15  คน 
   -   หนังสือกำรรับรองกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  1  ปี   
   -   หนังสือรับรองผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   -   หลักฐำนแสดงถึงกำรเป็นประธำน  หรือผู้บริหำร  หรือผู้น ำองค์กรนั้นของผู้เสนอชื่อ 
  (4.4)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน  ต่อไปนี้ 
   -   ในกรณีที่เป็นผู้บริหำร  หรือคณะผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจำกบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ 
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   -   ส ำหรับข้ำรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคล
อ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย  ให้ตรวจสอบจำกบัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และหรือบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 
  (5)  จัดประชุมผู้แทนกลุ่มบุคคล  หรือองค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล
หรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทตำมจ ำนวนที่ก ำหนด  ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลับหรือ
เปิดเผยตำมควำมเหมำะสม 
  (6)  จัดประชุมให้ผู้ได้รับกำรสรรหำจำกกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่ำง ๆ  และผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำร่วมกันสรรหำและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำกผู้ที่สมัครและบุคคลที่คระกรรมกำสรรหำข้ำงต้นเสนอชื่อให้
ได้  จ ำนวน  2  คน  ส ำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็กหรือจ ำนวน  7  คน  ส ำหรับสถำนศึกษำขนำดใหญ่  ส ำหรับ
วิธีกำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุมพิจำรณำด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (7)  จัดประชุมผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรทั้งหมด  รวมทั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำร่วมกันเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1  คน  เป็นประธำนกรรมกำร 
 10.4  บทบาทของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          (1)  ประกำศให้สถำนศึกษำใดเป็นสถำนศึกษำที่มีสภำพและลักษณะกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงจำก
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยทั่วไปโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 9) 
          (2)  พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเสนอ 
(กฎกระทรวงฯ  ข้อ 5) 
 
ข้อ  11  อ านาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
      ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำ  อันเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรสรรหำกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  90  วัน 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.  รับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคล/
องค์กร 

3.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือก 

5.  จัดให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกแต่ละประเภท     
เลือกกันเอง 

1.  ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 

      สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6.  ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล/ องค์กร 
    และผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหา 
     และเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  จัดให้ผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ  
เลือกประธานกรรมการ จากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
8.  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
และกรรมการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง 
 

 

d 

 

ประกาศให้สถานศึกษาใด 

เป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและ 

ลักษณะแตกต่างจาก 

สถานศึกษาท่ัวไป 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ  การสรรหาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน  90  วัน 
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ระยะเวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ภำยใน 90 วัน 1.  ประกำศกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำร    
     สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ 
     กำรสรรหำและเลือกกรรมกำร 
3.  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสรรหำ 
     และเลือกกรรมกำรเพ่ือชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน   
4.  ประชำสัมพันธ์กำรสรรหำและเลือกกรรมกำร 
     ให้ประชำชน  กลุ่มบุคคลและองค์กรต่ำง  ๆ ทรำบ 
5.  กลุ่มบุคคล  หรืองค์กรต่ำง ๆ สมัคร 
     หรือเสนอชื่อผู้แทนเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร 
     สถำนศึกษำต่อสถำนศึกษำ 
6.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
7.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือก 
8.  จัดประชุมผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับ 
     กำรเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กร 
     เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล 
     หรือ  ผู้แทนองค์กร  ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
9.  ด ำเนินกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิตำมจ ำนวนที่ก ำหนด   
10.  จัดประชุมผู้ได้รับกำรเลือกเป็นกรรมกำรทั้งหมดเลือก  
       ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจำกกรรมกำร     
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  เสนอรำยชื่อผู้ได้รับกำรสรรหำเป็นประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
พิจำรณำประกำศแต่งตั้ง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสม    ทั้งนี้  จะต้องด ำเนิน    

ทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภำยใน  90  วัน  นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ  มีผลบังคับใช้ 
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