
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เร่ือง  การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา   
การคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยตามคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ข้อ ๑  จ านวนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีจ านวนท้ังส้ิน  ๑๕  คน 
ข้อ  ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง     จ านวน  ๑  คน   
 (๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู      จ านวน  ๑  คน 
 (๔) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จ านวน  ๑  คน 
 (๕) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑  คน 
 (๖) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า    จ านวน  ๑  คน 
 (๗) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี                      

                      จ านวน   ๒ รูป หรือ ๒ คน  หรือ ๑ รูปกับ ๑ คน 
 (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน  ๗  คน 
 (๙) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ  ๓  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



  ๒ 

 

  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
นั้นในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจากการ
เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ 
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  
  ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
 (๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
  (๑.๑)  ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
  (๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษานั้น หรือท่ีปรึกษา หรือ 
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 

 (๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   ต้องเป็นครูท่ีเป็นบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  ในสถานศึกษาของรัฐ 
 (๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ   
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 

 (๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 (๔.๑)  ต้องเป็นผู้ท่ีเคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 

 (๔.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 

 (๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่ทางราชการ 
รับรองในพื้นที่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง  (ศาสนาท่ีทางราชการรับรอง 
ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) 

  (๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  (๖.๑) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเกินกว่า ๓ แห่งขึ้นไปใน   

เวลาเดียวกัน  
 (๖.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
           ข้อ  ๔  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาคณะกรรมการแต่ละประเภทตามแนวทาง ดังนี้ 
 



  ๓ 

 

     ๔.๑  การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทน 
  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
  (ก) ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีสิทธิสมัครหรือเสนอช่ือผู้แทนต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
                     (ข) การสมัครหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                        ๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอช่ือผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยเสนอไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                         ๒) การสมัครหรือเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลา ท่ีก าหนด 
                        ๓) กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมากกว่า ๑ คน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
                     (ค) เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอช่ือ มีดังนี้ 
                         ๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือผู้แทนท่ีสถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
                         ๒) เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                        ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน 
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
  (ก) ครูท่ีมีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอช่ือจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น 
  (ข) การสมัครหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู ให้ด าเนินการดังนี้ 
       ๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอช่ือครูจ านวน ๑ คนในสถานศึกษาเป็น
กรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                ๒) การสมัครหรือเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                                ๓) กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือมากกว่า๑ คน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเอง ให้เหลือ ๑ คน 

 (ค) เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอช่ือ มีดังนี้ 
                ๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือผู้แทนท่ีสถานศึกษาก าหนด พร้อมประวัติ 
                ๒) เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือในวาระเริ่มแรก
ให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
             (ก) องค์กรชุมชนท่ีมีสิทธิ์เสนอช่ือกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรท่ีมีองค์ประกอบ
ดังนี ้
                  ๑) เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีสมาชิกรวมตัวกัน



  ๔ 

 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                  ๒) เป็นองค์กรท่ีมีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รับรอง 
                  ๓) เป็นองค์กรท่ีมีท่ีต้ังแน่นอนอยู่ในท้องท่ีต าบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิล าเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
             (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ด าเนินการ ดังนี ้
                  ๑) ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชน เสนอช่ือผู้ท่ี
เห็นสมควรเป็นกรรมการ องค์กรละ ๑ คน ตามแบบ เสนอช่ือ ท่ีสถานศึกษาก าหนด เสนอไปยังผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
                   ๒) การเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
                   ๓) กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอช่ือมากกว่า ๑ คนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้
ได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
             (ค) เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการเสนอช่ือ มีดังนี้ 
                   ๑) แบบเสนอช่ือผู้แทนท่ีสถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
                  ๒) เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                   ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่า
องค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑๕ คน หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หนังสือรับรองผลงานขององค์กรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหารหรือ
ผู้น าองค์กรของผู้เสนอช่ือ 

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 (ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอช่ือผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษา
ต้ังอยู่  
           (ข) การเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
          ๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอช่ือผู้ท่ีผ่านการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑ คน ตามแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด เสนอ
ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                    ๒) การเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 



  ๕ 

 

                     ๓) กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอช่ือมากกว่า ๑ คนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดให้ ผู้ได้รับ
การเสนอช่ือเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการเสนอช่ือ  มีดังนี้ 
                  ๑)  แบบเสนอช่ือผู้แทนท่ีสถานศึกษาก าหนด  พร้อมประวัติ 
                  ๒) เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                   ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
 

                             (๕)  กรรมการที่เป็นศิษย์เก่า   
         (ก)  ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครหรือเสนอช่ือกรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้อง

เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือผู้ท่ีเคยศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นรับรอง  
                    (ข) การสมัครหรือเสนอช่ือและการเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า ให้ด าเนินการ     

ดังนี้ 
              ๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอช่ือศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น    

จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                ๒) การสมัครหรือเสนอช่ือให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

       ๓) กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือมากกว่า ๑ คนให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
  (ค)  เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอช่ือมีดังนี้ 

    ๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือผู้แทนท่ีสถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
      ๒) เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอช่ือ 

    ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่  ทะเบียนนักเรียน 
                             (๖)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
 

     ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผู้แทน   
พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี ท่ีทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม พราหมณ์ 
-  ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จ านวนตามขนาดของสถานศึกษา  ดังนี้ 

     ๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน ๑  รูป  หรือ ๑  คน 
     ๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน ๒  รูป  หรือ ๒  คน หรือ ๑ รูป กับ ๑  คน    
 

 



  ๖ 

 

    ๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                        โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู           
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผู้อ านวยการ สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ 
จ านวน  ๗  คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
 

 ๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
    ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นท่ี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการ  ๑ คน 
 

         ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
       ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการตามแนวทาง  ดังนี้ 
       ๔.๔.๑  เอกสารท่ัวไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัว   
ข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
       ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
    (๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (๓)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
     -  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
     -  หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี    
     -  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
    (๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
     -  ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร  หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
     -  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือบุคคลอื่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการ
ออกให้ และหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 



  ๗ 

 

 ข้อ  ๕  ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรง เรียนจะประกาศราย ช่ือ ผู้มี สิทธิ เข้ ารับ เ ลือกเป็น ผู้แทนกลุ่มบุคคลและอง ค์กรต่างๆ                      
ในวันท่ี ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 โรงเรียนจะจัดให้ ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร 
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้แทน เข้ า ไป เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ น ฐานก ลุ่มละ  ๑  คน                         
วันท่ี ๒๔ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อ  ๗  ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล  และองค์กร ใน          
วันท่ี ๒๔ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒   เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
         ( นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 
  
 


