
 
ประกาศโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
.................................... 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรบปรุง
ระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนว
ทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 
 1. ค านิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
  1.1 “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  1.2 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม และให้รวมถึงลูกจ้างประจ าในสังกัดโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ไม่ว่าจะเป็นจัดจ้างรายเดือน 
รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
  1.3 “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
  1.4 “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ านวยการ เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
 2. การด าเนินการตามแนวทางฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
 3. เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีกระทบ
ไปถึงกรอบแนวทาง วิธีการ คู่มือ หรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนหาด
ส าราญวิทยาคม และไม่ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงาน 
 4. โรงเรียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่า
ระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญงาน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 5. กรณีที่โรงเรียนไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 4 ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งข้าราชการในระดับ
อ่ืน และหรือจ านวนเท่าท่ีสามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 
 6. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
  6.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน
โดยตรง หรือได้รับจากช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
  6.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพ่ือให้
ผู้ร้องเรียนไปด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ 



  6.3 รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการร้องเรียน
ตามข้อ 5.3  
 7. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ดังนี้ 
  7.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียน ตามข้อ 5 
  7.2 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียน ตามข้อ 5.3 ทั้งนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันท าการ 
 8. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรี ยนให้เป็นดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ไว้พิจารณาด าเนินการ 
 9. หน่วยงานสรุป และรายงานรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และรายงานผลตามกรอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 
 11. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานไว้ ณ ที่ท าการส านักงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ    วันที่ 2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

                  
  (นายมนัส พิพัฒน์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2 
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.. ........... 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผู้ปกครอง  
นักเรียนชื่อ    ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................................................... ................ก าลงั
ศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน............................................................. ................... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................... .............เข้ารบั
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
        
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
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  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน    
เรื่อง    การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค า
วินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
                                              (..........................................) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รบัการเสนอชื่อ 
(...............................................) 
ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... ....................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ........................ ............................................ 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
        /ประวัติผู้สมัคร...   
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ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล........................................ ................... 
เกิดวันที่............เดือน..........................พ.ศ.....................อาย.ุ........................ป.ี....................................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด........................................................................สาขา............................ ..................... 
อาชีพ...............................................................ต าแหน่ง.................................. ............................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. .............................. 
ที่อยู่เลขท่ี........................หมู่ที่.......... ..................ตรอก/ซอย......................................................................... 
ถนน........................................................ต าบล/แขวง......................................................... .......................... 
อ าเภอ/เขต....................................................................จังหวัด............................................. ......................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร. ..................................... 
E-mail………………………………………. 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...............................ตรอก/ซอย............................................... ......................... 
ถนน......................................... .................ต าบล/แขวง................................................................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด...................................... ............................. 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์......................................โทรสาร..................... ................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   (มือถือ)................................................  
ประวัติการท างาน  (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญ  3   ต าแหน่งสุดท้าย) 
  ล าดับที่  1   พ.ศ...........................ต าแหน่ง..................................หน่วยงาน.......................  
  ล าดับที่  2   พ.ศ...........................ต าแหน่ง..................................หน่ว ยงาน....................... 
  ล าดับที่  3   พ.ศ...........................ต าแหน่ง..................................หน่วยงาน......................  
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
  1................................................................................... ....................................................
  2............................................................................................................................ .......... 
  3.............................................................. ........................................................................  
         ลงชื่อ..................................................  
                (...............................................) 
ต าแหน่ง........................................... ........ 
หมายเหตุ   ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัคร  หรือการเสนอชื่อของ
กรรมการ  ที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคมต่าง  ๆ  และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
         /ใบสมัคร... 
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-ตัวอย่าง- 
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เป็นผู้ปกครอง  
นักเรียนชื่อ    ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................................................................... ก าลัง
ศึกษาชั้น...............................................โรงเรียน............................................................. ................... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................................  
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู   เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
        
         /  2.  ผู้สมัคร.... 
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  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  หรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด   
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
(..........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ า เภอ...................................................  
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... ....................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......... .............................พ.ศ.................................................................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
        /แบบเสนอ... 
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-ตัวอย่าง- 
แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว......................................................... ........................................
ต าแหน่ง.................................................................โรงเรียน............................................. ............................. 
ที่อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่........ .......................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้ารบั
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน................................................ ....และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง   ๆ   ในโรงเรียนนี้   
 
 
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
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  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง    การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม 
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(...............................................) 
ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ.......................................... .......................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
        /ใบสมัคร.... 
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-ตัวอย่าง- 
ใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ............. 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่ง..........................................................โรงเรียน.................................................... ............................ 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหั สไปรษณีย์................................. 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอรับรองว่า  
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง   ๆ   ในโรงเรียนนี้        
 
 
 
 
         /  2.  ผู้สมัคร.... 
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  2.  ผู้สมัคร  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด   
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 
(..........................................) 
       ต าแหน่ง...................................................  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ................................................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... ....................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ.......................................... .......................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร................................................  
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
        /แบบเสนอ...   
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-ตัวอย่าง- 
แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือก 



เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
อาชีพ...........................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้  เมื่อปี  พ.ศ.......... ......... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย์................................. 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................... .............  อา
ชีพ..........................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้  เมื่อปี  พ.ศ................................เข้ารับ
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
        
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
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  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอม 
รับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(...............................................) 
ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
  
 
_______________________      
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... ....................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ........................ ............................................ 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………) 
        /ใบสมัคร...   
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-ตัวอย่าง- 
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  .......... .... 
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
อาชีพ .....................................................ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้  เมื่อเป็นปี   พ.ศ.......... ...... 
ทีอ่ยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง...................................... .................. .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์... .............................. 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................................  
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
        
 
 
         /  2.  ผู้สมัคร.... 
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  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด 
ประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มี 
ข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร  
(..........................................) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
                    
 
 
 
 
 
  
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ................................ .................................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
          
        /แบบเสนอ... 
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-ตัวอย่าง- 
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่ง  (ต าแหน่งขององค์กร)..............................................องค์กร(ชื่อองค์กร)........................................ 
อาชีพ.....................................................ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่................. ..............................
ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร......................... ........................ 
ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน................................. ...................และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  15  คน  เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  และ
มีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้   หรือท้องที่ต าบลหรือ
แขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
        /  (7) ไม่เป็นครู..... 
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       (7)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ   เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด  เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค า
วินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 
                           ต าแหน่ง............................................(ต าแหน่งผู้แทนองค์กร)  
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
  (...............................................) 
ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
_______________________      
1.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธาน  หรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชน  หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 
2.  โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... ....................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ............. ....................................................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..)  
        /แบบเสนอ...   
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-ตัวอย่าง- 



แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  .............. 
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่งประธานสภา (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........................................................................  
อาชีพ.............................................................ที่อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่......... ..............................
ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต........................................... .......................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร............. ....................ขอเสนอชื่อ  นาย/
นาง/นางสาว............................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................... ...............และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        
 
        
         /  2.  ผู้เสนอชื่อ.... 
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  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับค า
วินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................) 
                       ต าแหน่ง............................................(ต าแหน่งขององค์กร) 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(...............................................) 
ต าแหน่ง...........................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
_______________________      
1.  ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์............................................................. ................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ............................ ........................................ 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
        /แบบเสนอ...   
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-ตัวอย่าง- 
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก 



เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(กรณีก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล 
องค์กรและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน........................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... เขต  ..............  
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่ง...........................................................................เป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ  
ที่เป็นผู้แทน  (ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร) ..............................................อาชีพ.......................................... ....... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................. ....................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอเสนอชื่อ  นาย/นาง/นางสาว........................... .................................................เข้ารบั
เลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวัติดังแนบมายังโรงเรียน....................................................และขอ
รับรองว่า 
  1.  ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน มากกว่า  2  โรงเรียน
      
         /  2.  ผู้เสนอ.... 
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  2.  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัย 
ชี้ขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับ 
ค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอชื่อ 
(.................................... ......) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(...............................................) 
ต าแหน่ง................................... ........(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จงัหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์........................................................... ..................... 
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ......................... ........................................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.......................................... ...... 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..) 
         /ใบสมัคร... 
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ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



(กรณีก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 
โรงเรียน.........................................................................  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์    เขต  2 
****************** 
       วันที่.................เดือน...................พ.ศ.............  
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
ต าแหน่ง..........................................................................อาชีพ.................................................................... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ต าบล/แขวง................................... ..................... .
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................. ................ 
โทร.................................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน...........................................................................  
และขอรับรองว่า 
  1.  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
       (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (6)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษานี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
       (7)  ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืน มากกว่า  2  โรงเรียน
            
 
         /  2.  ผู้สมัคร.... 
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  2.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน   เรื่อง  การสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  3.  ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด 
ประการใด   เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ  ผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้น  โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
  ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร  
(..........................................) 
ต าแหน่ง............................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้สมัครชื่อมาถึง 
โรงเรียน...............................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ ....................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................  
ไม่เกิน   วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ.......................................... .......................... 
เวลา.......................................น  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  โทร................................................ 
โทรสาร...........................................และ  www………………………..)  
        /ประกาศ... 
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ประกาศโรงเรียน...................................... 



เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
**************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  5  แห่งประกาศโรงเรียน 
.......................................................เรื่อง     การสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.....................โรงเรียน....................................... ................... 
  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ  ดังนี้ 
  1.  ผู้แทนผู้ปกครอง  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
  2.  ผู้แทนครู  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
  3.  ผู้แทนศิษย์เก่า  มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วย  ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
     ฯลฯ 
 
        /4. ผู้แทนองค์กร... 
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  4.  ผู้แทนองค์กรชุมชน  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
       (1)   
       (2) 
       (3)     
      ฯลฯ 



  5.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ  มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
       (1)   
       (2)   
       (3)   
      ฯลฯ 
   ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ...........  
     ลงชื่อ.............................................  
                                                      (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /ประกาศ... 
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ประกาศโรงเรียน...................................... 
เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
**************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 



กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 
พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  7   แห่งประกาศโรงเรียน 
..............................................เรื่อง    การสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.....................โรงเรียน....................................... ................... 
  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  ดังนี้ 
  1.  นาย/นาง/นางสาว..........................................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  2.  นาย/นาง/นางสาว.........................................กรรมการผู้แทนครู  
  3.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  4.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน 
  5.  นาย/นาง/นางสาว........................................กรรมการผู้แทนองค์กร  
                                                                      ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ............ 
     ลงชื่อ.............................................  
                                                     (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................   
 
 
         /ประกาศ... 
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ประกาศโรงเรียน...................................... 
เรื่อง    ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่  
**************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการ 



พ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2546  และข้อ  4.1.5  และข้อ  7    
แห่งประกาศโรงเรียน..............................................เรื่อง     การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ลงวันที่..............เดือน....................พ.ศ....................โรงเรียน...............................  
  จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
ในพ้ืนที่    ดังนี้ 
  1…………………………………………….กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ 
                                                        หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
  2.............................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และ  
          หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่..............เดือน................................พ.ศ..........  
     ลงชื่อ.............................................  
                                                 (..............................................) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
 
         /ประกาศ...  
        


