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ประกาศสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เรื�อง    การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

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

 ดว้ยคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ซึ� งกฎกระทรวง  กาํหนด
จาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง  และการพ้นจากตาํแหน่งของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  พ.ศ. 2546  กาํหนดให้
ดาํเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ผูน้ั�นพน้จากตาํแหน่ง   เพื�อให้การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 อาศยัอาํนาจตามความแห่งกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลักเกณฑ ์ 
วิธีการสรรหา    การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  และการพน้จากตาํแหน่ง
ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  พ.ศ.  2546    และระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู ้แทนผู ้รับใบอนุญาตและผู ้แทนครู   เพื�อแต่งตั� งเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  พ.ศ.  2552  จึงประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดงันี�  
 ข้อ  1 ในประกาศนี� 
   “กฎกระทรวง”  หมายความว่า    กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  
หลกัเกณฑ ์   วธีิการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก
ตาํแหน่งของกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  พ.ศ.  2546 
   “ระเบียบ”  หมายความวา่    ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  วา่ดว้ย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู ้แทนผู ้รับใบอนุญาตและผู ้แทนครู  เพื�อแต่งตั� งให้ เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  พ.ศ. 2552   
   “ประกาศ”   หมายความวา่      ประกาศสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา  เรื�อง  การสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
   “องคก์รชุมชน”   หมายความวา่     ชุมชนหรือองคก์รชุมชนที�มีประชาชนในเขตพื�นที�
การศึกษารวมตวักนัไม่นอ้ยกวา่  15  คน  เพื�อดาํเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวม
อยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  มีผลงานที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหรือสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา
รับรอง    มีที�ตั�งขององคก์รหรือสาขาเป็นที�แน่นอนอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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  “องค์กรเอกชน”  หมายความว่า    สมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์หรือองค์กรที�เรียกชื�ออื�น 
ที�มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดําเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีที�ตั�งขององค์กรหรือสาขาเป็นที�แน่นอนอยู่ในเขตพื�นที�
การศึกษานี�     ยกเวน้สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  และสมาคม
ผูป้กครองและครู 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น”   หมายความว่า    องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตาํบล   ที�ตั�งตามกฎหมาย   ซึ� งมีเขตบริหารราชการอยู่ในเขตพื�นที�การศึกษานี�   
(เขตพื�นที�การศึกษาที�เป็นที�ตั�งของกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาปรับข้อความให้เหมาะสม) 

   “สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู”  หมายความวา่    สมาคมของผูป้ระกอบวิชาชีพครูที�มี
วตัถุประสงค์  เพื�อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั�นพื�นฐานและมีที�ตั�งของสมาคมหรือสาขาอยู่ในเขตพื�นที�
การศึกษานี�  
   “สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา”   หมายความว่า    สมาคมผูป้ระกอบ
วชิาชีพบริหารการศึกษาที�มีวตัถุประสงค ์ เพื�อส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน และมีที�ตั�งของ
สมาคมหรือสาขาอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   “สมาคมผู ้ปกครองและครู”   หมายความว่า    สมาคมผู ้ปกครองและครูที� มี
วตัถุประสงค ์เพื�อส่งเสริมการพฒันาการศึกษาหรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ�งในเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   “ครู”  หมายความวา่    บุคคลซึ� งประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวยั   ขั�นพื�นฐานและอุดมศึกษาที�ต ํ�ากวา่
ปริญญาทั�งของรัฐและเอกชน 
   “ผูรั้บใบอนุญาต”  หมายความวา่    ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั�งโรงเรียนตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรียนเอกชน    ที�โรงเรียนตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   “ผูบ้ริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ� งปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
ในสถานศึกษาภายในเขตพื�นที�การศึกษานี�     และสถานศึกษาอื�นที�จดัการศึกษาปฐมวยั  ขั�นพื�นฐานและ
อุดมศึกษาที�ต ํ�ากวา่ปริญญาทั�งของรัฐและเอกชน 
   “ผูบ้ริหารการศึกษา”  หมายความว่า    บุคคลซึ� งปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
นอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 
   “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า    บุคคลซึ� งทาํหน้าที�สนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบติังานเกี�ยวเนื�องกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศและการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ   ซึ� งหน่วยงานการศึกษากาํหนดตาํแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
   “กรรมการ”  หมายความวา่    กรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
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  “คณะกรรมการสรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า ผูว้่าราชการจังหวดัเป็นประธาน 
ผูแ้ทนสภาวฒันธรรมจงัหวดั  ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาระดับ
ปริญญา ซึ� งมีที�ตั� งหรือวิทยาเขตตั�งอยู่ในเขตพื�นที�การศึกษานี�   และกรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชน  
กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กรเอกชน  กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  กรรมการที�เป็น
ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  และกรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู เป็น
กรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นเลขานุการ   
 ข้อ  2 กรณีมีปัญหาเกี�ยวกบัการดาํเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
เขตพื�นที�การศึกษา  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาที�ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาแต่งตั�งเป็น     
ผูว้นิิจฉยั 
 ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัหรือดาํเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ    ที�ไม่อาจวินิจฉัยโดยคณะกรรมการวินิจฉัยของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาแต่งตั�ง 
ใหเ้สนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 

 ข้อ  3 จํานวนคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
  คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษามีจํานวน  17  คน  โดยสรรหาและเลือก 
ประกอบดว้ย  (ตามกฎกระทรวง  15  คน และ เพิ�มอีก  2  คน ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน) 
  (1) ประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน   จาํนวน  1  คน 
  (3) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รเอกชน   จาํนวน  1  คน 
  (4) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  จาํนวน  2  คน  โดยให้มีผูแ้ทน
จากเทศบาล  จาํนวน  1  คน  (เขตพื�นที�การศึกษาซึ� งเป็นที�ตั�งของกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  ปรับขอ้ความ
ใหเ้หมาะสม) 
  (5) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพครู  จาํนวน  1  คน 
  (6) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา  จาํนวน  1  คน 
  (7) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู  จาํนวน  1  คน 
  (8) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต   จาํนวน  1  คน 
  (9) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู  จาํนวน  1  คน  
  (10) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  จาํนวน  6  คน 
  (11) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



4 

 

 ข้อ  4 คุณสมบัติคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
  4.1 คุณสมบติัทั�วไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงันี�   
   (1) สัญชาติไทย 
   (2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ
ความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
   (5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพสัดุ  พ.ศ. 2535  
และที�แก้ไขเพิ�มเติมกบัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาหรือสถานศึกษา หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�น 
ในเขตพื�นที�การศึกษา 
   (6) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  ยกเวน้กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
   (7) ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาเกินกว่า 2  เขต
พื�นที�การศึกษาในเวลาเดียวกนั 
   ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ     มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตาม (5)  (6)  หรือ (7)  และระเบียบขอ้ 6  ผูน้ั�นตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซึ� งมีลกัษณะตอ้งห้าม    
หรือแสดงหลกัฐานให้เป็นที�เชื�อไดว้่าตนไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  อนัมีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว
แล้ว    ต่อผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา  ภายใน  15  วนั  นับแต่วนัได้รับแต่งตั� ง  หากมิได้
ดาํเนินการดงักล่าวใหถื้อวา่ผูน้ั�นไม่เคยไดรั้บแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

  4.2 คุณสมบติัเฉพาะ 
   (1) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  นอกจากมีคุณสมบติัทั�วไปแลว้ตอ้งเป็น
สมาชิกหรือกรรมการหรือกรรมการการบริหารหรือผูบ้ริหารขององค์กรนั�น  และไม่เป็นครู  เจา้หน้าที�หรือ
ลูกจา้งของสถานศึกษาที�ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษาหรือของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (2) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รเอกชน  นอกจากมีคุณสมบติัทั�วไปแลว้ตอ้งเป็น
สมาชิกหรือหุ้นส่วนหรือกรรมการบริหารขององค์กรเอกชนนั�น และไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที�   หรือลูกจ้าง 
ของสถานศึกษาที�ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษาหรือของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (3) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  นอกจากมีคุณสมบติั
ทั�วไปแลว้  ตอ้งเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นดว้ย      
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   (4) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  นอกจากมีคุณสมบติั
ทั�วไปแลว้  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
    (ก) เ ป็ นส ม าชิ ก ของ สม าค ม แล ะ มี ใ บ อนุ ญาตประ กอบ วิช า ชี พ ค รู 
ตามที�กฎหมายกาํหนด 
    (ข) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  ในสถานศึกษาปฐมวยั   ขั�นพื�นฐานและอุดมศึกษาระดบัตํ�ากวา่ปริญญาที�ตั�งอยูใ่น
เขตพื�นที�การศึกษานี�   
   (5) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  นอกจากมี
คุณสมบติัทั�วไปแลว้  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมและมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที�กฎหมายกาํหนด 
    (ข) เป็นผู ้ดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา  หรือผู ้บริหาร
สถานศึกษาที�ปฏิบติังานอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (6) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู  นอกจากมีคุณสมบติัทั�วไป
แลว้  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
    (ก) เป็นสมาชิกของสมาคมนั�นดว้ย 
    (ข) ไม่เป็นครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  หรือบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   (7)  กรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต  นอกจากมีคุณสมบติัทั�วไปแลว้  ตอ้ง
เป็นผูรั้บใบอนุญาตในโรงเรียนเอกชนที�ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (8)  กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู  นอกจากมีคุณสมบัติทั�วไปแล้ว  ต้องเป็นครู 
ในโรงเรียนเอกชนที�ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
    (9) กรรมการที�เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  นอกจากมีคุณสมบติัทั�วไปแลว้  ตอ้งมี 
คุณสมบติัดงัต่อไปนี�  
    (ก) อายไุม่ต ํ�ากวา่   30  ปีบริบูรณ์ 
    (ข) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในดา้นการศึกษา  
ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม  หรือในดา้นอื�น   
         (ค) มีประสบการณ์การทาํงานในดา้นนั�น ๆ ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี ไดรั้บการ 
ยกยอ่งวา่มีความรู้   ความสามารถ  ความเชี�ยวชาญหรือประสบการณ์ดา้นการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและ
วฒันธรรมหรือดา้นอื�น ๆ  โดยมีผลงานเป็นที�ประจกัษ ์
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 ข้อ  5 วาระการดํารงตําแหน่ง 
   ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  2  ปี   และ 
อาจไดรั้บแต่งตั�งใหม่อีกได ้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกิน  2  วาระติดต่อกนัไม่ได ้ ยกเวน้กรรมการและเลขานุการ  
(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา) 
 ข้อ  6 การพ้นจากตําแหน่ง 
  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแล้ว  ประธานกรรมการและกรรมการจะพน้
จากตาํแหน่ง เมื�อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  4 
  (4) คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที�มีความ
ประพฤติเสื�อมเสีย  หรือหยอ่นความสามารถ 

 

 ข้อ  7 การสรรหาและการเลือกกรรมการในส่วนที�เป็นผู้แทนองค์กรและผู้แทนสมาคม  
ดําเนินการดังนี� 

  (1) กรรมการที�เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (ก) องคก์รชุมชนที�มีสิทธิเสนอชื�อผูแ้ทนองคก์รตอ้งเป็นองคก์รที�มีองคป์ระกอบดงันี�  
    1) ตอ้งเป็นชุมชนหรือองค์กรที�มีประชาชนในเขตพื�นที�การศึกษารวมตวักนั  
ไม่นอ้ยกวา่  15  คน  
    2) มีการดาํเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  โดยส่วนรวม
อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี   และมีผลงานที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหรือสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษานี� รับรอง 
    3) มีที�ตั�งขององคก์รหรือสาขาที�แน่นอนอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี� และไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 
   (ข) การเสนอชื�อและการเลือกผูแ้ทนองคก์รชุมชนใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ใหป้ระธานหรือผูบ้ริหารหรือผูน้าํชุมชน  หรือผูน้าํองคก์ร  ชุมชน  หรือ
ผูที้�ไดรั้บมอบหมายเสนอชื�อผูแ้ทนองค์กรละ  1  คน  ตามแบบที�สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด  เสนอ
ไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองใหเ้หลือ  1  คน 
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   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อมีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนองคก์รพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกให ้ และสาํเนาทะเบียนบา้น 
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั   ไดแ้ก่ 
     - หลกัฐานทางทะเบียนที�แสดงวา่องคก์รที�เสนอชื�อมีสมาชิกไม่ตํ�ากวา่  15  คน 
     - หลกัฐานที�แสดงถึงการมีที�ตั�งองค์กร  หรือสาขาที�แน่นอนอยู่ในเขต
พื�นที�การศึกษานี�  
     - หลกัฐานที�แสดงถึงการดาํเนินกิจกรรมขององค์กรที�เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและชุมชนอยา่งต่อเนื�องมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  
     - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  หรือจากสํานักงาน  
เขตพื�นที�การศึกษานี�  
     - ห ลัก ฐ า น ที� แ ส ด ง ถึ ง ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก   ห รื อ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
กรรมการบริหาร  หรือผูบ้ริหารองคก์รของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ 
 
  (2) กรรมการที�เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 

   (ก) องค์กรเอกชนที� มี สิ ทธิ เสนอชื� อผู ้แท นองค์กรต้อง เ ป็ นองค์กรที� มี
องคป์ระกอบ  ดงันี�  
    1) เป็นองค์กรเอกชนที�จดัตั� งเป็นสมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์  หรือองค์กร 
ที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทั�งนี� ไม่รวมถึงสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  สมาคมผูป้ระกอบ
วชิาชีพบริหารการศึกษา   และสมาคมผูป้กครองและครู 
    2) เป็นองค์กรเอกชนที�จดัตั�งขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดาํเนินกิจกรรมที�
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  

  3) มีที�ตั�งเป็นองคก์รหรือสาขาแน่นอนอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (ข) การเสนอชื�อและการเลือกผูแ้ทนองคก์รเอกชน   ใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ให้นายกสมาคม  ประธานมูลนิธิ  ประธานสหกรณ์  หรือผูแ้ทนนิติบุคคล
ขององค์กรเสนอชื�อผูแ้ทนองค์กรละ  1  คน  ตามแบบที�สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดเสนอไปยงั
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองใหเ้หลือ  1 คน 
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   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนองคก์รพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป   ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกให ้ และสาํเนาทะเบียนบา้น 
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั  ไดแ้ก่ 
     - หลกัฐานที�แสดงถึงการมีที�ตั�งองค์กรหรือสาขาที�แน่นอนอยู่ในเขต
พื�นที�การศึกษานี�  
     - สาํเนาการจดทะเบียนนิติบุคคลที�แสดงวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
     - หลกัฐานที�แสดงวา่เป็นสมาชิก  หรือกรรมการ   หรือกรรมการบริหารองคก์ร 
     - หลกัฐานที�แสดงถึงการดาํเนินกิจกรรมขององค์กรที�เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมโดยส่วนรวมอยา่งต่อเนื�องมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  
  (3) กรรมการที�เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
   (ก) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีสิทธิเสนอชื�อผูแ้ทนองค์กรตอ้งเป็นองค์กร 
ที�มีองคป์ระกอบ  ดงันี�  
    1) เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการจดัตั�งตามกฎหมาย  ไดแ้ก่  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ซึ� งมีขอบเขตความรับผิดชอบอยูใ่นเขต
พื�นที�การศึกษา  (เขตพื�นที�การศึกษาที�เป็นที�ตั�งของกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  ปรับข้อความให้เหมาะสม) 

   (ข) การเสนอชื�อและการเลือกผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเสนอชื�อผูแ้ทนองค์กร 
ละ  2  คน  ตามแบบที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด เสนอไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ไดรั้บการเสนอ
ชื�อเลือกกนัเองให้เหลือ  จาํนวน  2  คน  โดยให้มีผูแ้ทนจากเทศบาล  จาํนวน 1 คน (เขตพื�นที�การศึกษาที�เป็น

ที�ตั�งของกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนองคก์รพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น 
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐานที�
แสดงถึงการเป็นผูบ้ริหาร  หรือกรรมการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
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  (4) กรรมการที�เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวชิาชีพครู 

   (ก) สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูที�มีสิทธิเสนอชื�อผูแ้ทนของสมาคม  ตอ้งเป็น
สมาคมที�มีองคป์ระกอบ  ดงันี�  
    1) ตอ้งเป็นสมาคมที�จดัตั�งขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริม  สนบัสนุน
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    2) เป็นสมาคมที�มีที�ตั� งของสมาคม   หรือสาขาแน่นอนอยู่ในเขตพื�นที�
การศึกษานี�  
   (ข) การเสนอชื� อและการเลือกผู ้แทนสมาคมผู ้ประกอบการวิชาชีพครู 
ใหด้าํเนินการ  ดงันี�  
    1) ให้นายกสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครูเสนอชื�อผูแ้ทนสมาคมละ  1  คน  
ตามแบบที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดเสนอไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองใหเ้หลือ  1  คน 
   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนสมาคมพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น 

   3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบติั  ไดแ้ก่  สาํเนาหลกัฐานที�แสดง 
ถึงการเป็นสมาชิก  และสาํเนาหลกัฐานที�แสดงวา่เป็นสมาคมที�ถูกตอ้ง เป็นตราสาร  หรือหนงัสือรับรองจาก
นายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที�ไม่ไดมี้ที�ตั�งของสมาคมอยูใ่นเขตพื�นที�ศึกษานี�   แต่มีสาขาอยูใ่นเขตพื�นที�
การศึกษานี�  ใหมี้หลกัฐานแสดงวา่เป็นสาขาของสมาคมอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
  (5) กรรมการที�เป็นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา 
   (ก) สมาคมผู ้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาที� มี สิทธิ เสนอชื� อผู ้แทน 
ของสมาคม  ตอ้งเป็นสมาคมที�มีองคป์ระกอบ  ดงันี�  
    1) เป็นสมาคมที�จดัตั�งขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    2) เป็นสมาคมที�มีที�ตั�งสมาคมหรือสาขาแน่นอนอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�  
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   (ข) การเสนอชื�อและการเลือกผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
ใหด้าํเนินการ  ดงันี�  
    1) ให้นายกสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเสนอรายชื�อผูแ้ทน
สมาคมละ  1  คน  ตามแบบที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองใหเ้หลือ  1  คน  
   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนสมาคมพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น 
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที�แสดงถึงการสมาชิก  และสําเนาหลกัฐานที�แสดงว่าเป็นสมาคมที�ถูกตอ้งเป็นตราสาร  หรือหนงัสือรับรอง
จากนายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที�ไม่ไดมี้ที�ตั�งของสมาคมอยู่ในเขตพื�นที�การศึกษานี�   แต่มีสาขาอยู่ใน
เขตพื�นที�การศึกษานี�  ใหมี้หลกัฐานแสดงวา่เป็นสาขาของสมาคมอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�ดว้ย 
  (6) กรรมการที�เป็นผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 

   (ก) สมาคมผูป้กครองและครูที�มีสิทธิเสนอชื�อผูแ้ทนของสมาคม  ต้องเป็น
สมาคมที�จดัตั�งขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมการพฒันาการศึกษา   หรือสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ�งใน
เขตพื�นที�การศึกษานี�  
   (ข) การเสนอชื�อและการเลือกผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู ใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ให้นายกสมาคมผูป้กครองและครูเสนอรายชื�อผูแ้ทนสมาคมละ  1  คน  
ตามแบบที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    2) การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองใหเ้หลือ  1  คน  
   (ค) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนสมาคมพร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ  หรือสาํเนาบตัรที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น 
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    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที�แสดงถึงการสมาชิก  และสําเนาหลกัฐานที�แสดงว่าเป็นสมาคมที�ถูกตอ้งเป็นตราสาร  หรือหนงัสือรับรอง
จากนายทะเบียนสมาคม  กรณีสมาคมที�ไม่ไดมี้ที�ตั�งของสมาคมอยู่ในเขตพื�นที�ศึกษานี�   แต่มีสาขาอยู่ในเขต
พื�นที�การศึกษานี�   ใหมี้หลกัฐานแสดงวา่เป็นสาขาของสมาคมอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�ดว้ย  
   ในกรณีไม่มีองค์กรหรือสมาคมขา้งตน้ในเขตพื�นที�การศึกษาหรือมีแต่ไม่มีการ
เสนอชื�อผูแ้ทนเพื�อเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาสรรหาผูแ้ทน
องคก์รหรือผูแ้ทนสมาคมในเขตพื�นที�การศึกษาใกลเ้คียงเป็นกรรมการผูแ้ทนองคก์รหรือสมาคมประเภทนั�น 
   หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  และเลือกผูแ้ทนองค์กรหรือสมาคมจากเขตพื�นที�
การศึกษาใกลเ้คียงดงักล่าว  ใหเ้ป็นไปตามที�ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด 
 ข้อ  8 การสรรหาและการเลอืกกรรมการในส่วนที�เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู 

  (1) กรรมการที�เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
   (ก) การเสนอชื�อและเลือกผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ใหผู้รั้บใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพื�นที�การศึกษานี�    เสนอชื�อ
ผูรั้บใบอนุญาต 1  คน  ตามแบบที�สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํหนดไปยงัผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�
การศึกษา 
    2)   การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองให้เหลือ  3  คน   โดยเรียงตามลาํดบัคะแนน  เพื�อเสนอประธานกรรมการการศึกษา      
ขั�นพื�นฐานพิจารณาแต่งตั�งผูที้�ไดรั้บคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  และให้ขึ�นบญัชีผูแ้ทน
สํารองสองคนเพื�อแต่งตั�งให้เป็นกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  ในกรณีที�กรรมการในส่วนที�เป็นผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาตพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  โดยนําเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานพิจารณา
แต่งตั�งตามลาํดบั 
   (ข) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต พร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    หรือสําเนาบตัร
ที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น 
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที�แสดงถึงการเป็นผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั� งโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยเอกชน    และหลักฐานแสดงว่า
โรงเรียนเอกชนตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษา   
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  (2) กรรมการที�เป็นผู้แทนครู 
   (ก) การเสนอชื�อและเลือกผูแ้ทนครูใหด้าํเนินการดงันี�  
    1) ใหผู้รั้บใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนในเขตพื�นที�การศึกษานี�   เสนอชื�อ
ผูแ้ทนครู  1  คน  ตามแบบที�สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษากําหนดไปยงัผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�
การศึกษา 
    2)   การเสนอชื�อใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
    3) การเลือกผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจดัให้ผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเลือกกนัเองให้เหลือ  3  คน   โดยเรียงตามลาํดบัคะแนน  เพื�อเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐานพิจารณาแต่งตั�งผูที้�ไดรั้บคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  และให้ขึ�นบญัชีผูแ้ทนสํารอง
สองคนเพื�อแต่งตั�งให้เป็นกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  ในกรณีที�กรรมการในส่วนที�เป็นผูแ้ทนครูพน้จาก
ตาํแหน่งก่อนครบวาระ  โดยนาํเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานพิจารณาแต่งตั�งตามลาํดบั 
   (ข) เอกสารหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการเสนอชื�อ  มีดงันี�  
    1) แบบเสนอชื�อผูแ้ทนครู พร้อมประวติั 
    2) เอกสารทั�วไป  ไดแ้ก่  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    หรือสําเนาบตัร
ที�ทางราชการออกใหแ้ละสาํเนาทะเบียนบา้น     
    3) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  สําเนาหลักฐาน 
ที�แสดงถึงการเป็นผูแ้ทนครูโรงเรียนเอกชน    และหลกัฐานแสดงวา่โรงเรียนเอกชนตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษา 
   ในกรณีไม่มีผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตและผูแ้ทนครู  ในเขตพื�นที�การศึกษาหรือมีแต่
ไม่มีการเสนอชื�อผูแ้ทนเพื�อเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการ  ให้ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาเสนอ
ชื�อบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้น  และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นกรรมการประเภทนั�นแทน 
 
 ข้อ  9 การสรรหาและการเลอืกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีแนวทาง  ดังนี� 
  (1) ให้มีคณะกรรมการสรรหา จาํนวน  9  คน  ประกอบด้วย  ผูว้่าราชการจงัหวดั  
เป็นประธาน  ผูแ้ทนสภาวฒันธรรมจงัหวดั    ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที�จดั
การศึกษาระดบัปริญญา    ซึ� งมีที�ตั�งหรือวทิยาเขตตั�งอยูใ่นเขตพื�นที�การศึกษานี�   และผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการ 
จากผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองค์กรเอกชน  ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา  และผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครูเป็นกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการสรรหา
เลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นเลขานุการ 
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  กรรมการสรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิที� เป็นผู ้แทนผู ้บริหารสถานศึกษา  ให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษายื�นใบสมคัร  และเลือกกนัเองให้เหลือ  1  คน  ส่วนผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา
ให้สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามีหนังสือแจง้ให้สถาบนัดงักล่าวแจง้รายชื�อผูแ้ทนจาํนวน  1  คน  มาเป็น
กรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ        หากมีสถาบนัอุดมศึกษามากกวา่  1  สถาบนัเสนอรายชื�อผูแ้ทน ให้ผูไ้ดรั้บ
การเสนอชื�อเลือกกนัเองให้เหลือ  1  คน  หากไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวซึ� งมีที�ตั�งหรือวิทยาเขตอยูใ่นเขต
พื�นที�การศึกษานี� ให้แจง้ไปยงัสถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการศึกษาระดบัปริญญา ที�มีที�ตั�งหรือมีวิทยาเขตตั�งอยู่
ใกลเ้คียงเขตพื�นที�การศึกษานี�   เพื�อเสนอรายชื�อผูแ้ทน  1  คน  มาเป็นกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุ 

  (2) ใหค้ณะกรรมการสรรหากผูท้รงคุณวฒิุร่วมกนักาํหนดวธีิการสรรหา 
ผูท้รงคุณวฒิุและเลือกใหเ้หลือ  จาํนวน  14  คน  จากนั�นใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานาํ
รายชื�อเสนอประธานกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน ตั�งคณะกรรมการเลือกใหเ้หลือ  7  คน  เพื�อแต่งตั�งเป็น
กรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
 ข้อ  10 การสรรหาและเลอืกประธาน 
  ให้ผูรั้บการสรรหาเป็นกรรมการ (ตามกฎกระทรวง)    และผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต
พื�นที�การศึกษา  ร่วมกนัเลือกประธานกรรมการจากผูที้�ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 ข้อ  11 การเสนอแต่งตั�งคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 
  ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา  เสนอรายชื�อผูไ้ด้รับการสรรหาเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พิจารณาแต่งตั� งเป็น
คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา  
 ข้อ  12  กาํหนดการเสนอชื�อผู้แทนองค์กรและสมาคม    ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู 

   ตั�งวนัที�  27   เดือนกรกฏาคม    พ.ศ.  2558    ถึงวนัที�  28  เดือนกรกฏาคม  2558 

ในวนัเวลาราชการ  ณ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 ข้อ  13  องคก์รและสมาคมใดเสนอชื�อผูแ้ทนเขา้รับเลือกเป็นกรรมการ    และโรงเรียนเอกชน
ที�เสนอชื�อผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตและผูแ้ทนครูเป็นกรรมการ  แต่ไม่ไดแ้สดงหลกัฐานตามขอ้ 7และ 8  ผูไ้ดรั้บ        
การเสนอชื�อจากองคก์รและสมาคม    และโรงเรียนเอกชนนั�นจะไม่ไดรั้บการประกาศชื�อวา่เป็นผูมี้คุณสมบติั
ครบถว้น 
 ข้อ  14  กาํหนดการประกาศรายชื�อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

  สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื�อ  ผูไ้ดรั้บ
การเสนอชื�อผูแ้ทนองคก์รหรือสมาคม   ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตผูแ้ทนครู ที�มีคุณสมบติัครบถว้น          ในวันที� 

28   กรกฏาคม  2558     ณ   สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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 ข้อ  15    กําหนดการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรและสมาคม    กรรมการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

และผู้แทนครู 

  กรณีที�มีผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูแ้ทนในแต่ละองคก์รหรือสมาคม  และผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาตและผูแ้ทนครู     เกินจาํนวนที�กาํหนด     สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจะจดัประชุมผูไ้ด้รับการ
เสนอชื�อเพื�อเลือกกนัเองในแต่ละประเภท     ในวันที�    3  สิงหาคม   2558      เวลา 13.30 น.  ณ  สํานักงาน   
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 ข้อ  16  กําหนดการประกาศผลการสรรหาผู้แทนองค์กรและสมาคม   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

และผู้แทนครู     
  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจะประกาศรายชื�อผูไ้ด้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผูแ้ทนองคก์รและสมาคม   กรรมการผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาตและผูแ้ทนครู   ในวนัที�   3  สิงหาคม   2558 

 ณ  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ข้อ  17  กําหนดการประกาศรายชื�อผู้ทรงคุณวุฒิที�ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ    

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 

  สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาจะประกาศรายชื�อผูท้รงคุณวุฒิที�ไดรั้บการสรรหาและ
เลือกจากกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน  14  คน  ก่อนเสนอให้ประธานกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
เลือกใหเ้หลือ  7  คน  ในวนัที�   3  สิงหาคม  2558   ณ  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 ข้อ  18  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจะประกาศรายชื�อผูไ้ด้รับการเลือกเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ  และกาํหนดการเลือกประธานกรรมการและผลการเลือกประธานกรรมการใหท้ราบต่อไป 
 ข้อ  19  สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาจะติดประกาศการแต่งตั�งประธานกรรมการเขตพื�นที�
การศึกษาและกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาทนัทีที�ได้รับแจ้งเรื� องการแต่งตั� งจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานแล้ว  และจะมีหนังสือแจง้ให้ผูไ้ด้รับการสรรหาและเลือกเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการทราบต่อไป 
 
          ประกาศ  ณ  วนัที�      23    เดือน    กรกฏาคม    พ.ศ. 2558 
 

 
 

(นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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