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ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

---------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบติั  
หลกัเกณฑ ์ วธีิการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนหนองฉางวทิยา สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา  มธัยมศึกษาเขต ๔๒  จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ดงัน้ี 

ข้อ  ๑  จ านวนคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวนทั้งส้ิน  ๑๕ คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    ประกอบดว้ย         
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนครู   จ  านวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  จ  านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่  
จ  านวน     ๒  รูป / คน 

     (๘) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน     ๖   คน 
      (๙)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

         ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
         ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม  ดงัน้ี  
(๑)   มีอายไุม่ต  ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แกไ้ขเพิม่เติมกบัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาน้ี 

ในกรณีผูไ้ด้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใ้ดมีลักษณะ        ตอ้งห้ามตาม  (๕)   
ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งห้าม   หรือแสดงหลกัฐานให้เป็นที่เช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ  อนัมีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวแลว้ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนั
ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผูน้ั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 
(๑.๒)ไม่เป็นครู    เจา้หน้าที่    หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ีหรือที่ปรึกษา  หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  
(๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

 ตอ้งเป็นครูซ่ึงท าหนา้ที่หลกัดา้นการเรียนการสอน          และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิต่าง  ๆ ในโรงเรียนน้ี  

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีสมาชิก

รวมตวักันไม่น้อยกว่า  ๑๕ คน เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอน   อยู่ในทอ้งที่ต  าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนน้ีหรือ
ทอ้งที่ต  าบลหรือแขวงที่โรงเรียนน้ีตั้งอยู ่

 (๓.๒)  ไม่เป็นครูเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของโรงเรียนหรือ   ที่ปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  

(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(๔.๑)  เป็นผูท้ี่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ที่  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือที่ปรึกษา  หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี  
(๕)  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพืน้ที ่

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผูน้ับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
พราหมณ์ - ฮินดู  และซิกข)์ 



๕ 
 

 

 (๖)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไม่เป็นครู  เจา้หน้าที่  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ีหรือที่ปรึกษา  หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีสญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี   
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน  ๓  แห่ง  ในเวลา

เดียวกนั 
 
ข้อ ๔   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๔.๑  การสรรหากรรมการผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 
          ๔.๑.๑  ผูมี้สิทธิสมคัรและไดรั้บการเสนอช่ือ ตอ้ง มีคุณสมบติัทัว่ไปและ

คุณสมบตัิเฉพาะ ตามประกาศ ขอ้ ๓ 
        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง   ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า

สามารถสมคัรไดด้ว้ยตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบติั      ที่ก  าหนด  โดยผูเ้สนอช่ือ ตอ้งมีสถานภาพ
ของกลุ่มบุคคลนั้นในวนัที่เสนอช่ือ 

               ๔.๑.๓  กรณีองคก์รชุมชน ให้ประธานหรือผูบ้ริหาร  หรือ  ผูน้ าของชุมชนหรือ
ผูน้ าองคก์รชุมชนเป็นผูเ้สนอช่ือ 

              ๔.๑.๔  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่โรงเรียนน้ี ตั้งอยู ่ไดแ้ก่องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอุทยัธานี   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฉาง  ใหป้ระธานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้    
เสนอช่ือบุคคลที่ผา่นความเห็นชอบของสภาองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    

              ๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือ 
ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นที่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนน้ีจะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผูแ้ทน
พระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์-
ฮินดูและซิกข)์  ให้ไดจ้  านวน   ๒  รูป /  คน  (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแ้ล้วให้
ก าหนดในประกาศน้ี) 

 ๔.๑.๖  ก าหนดวนั เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอช่ือบุคคล    กลุ่มบุคคล   
องคก์รชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใดตามขอ้ ๓ (๒)  -  (๗)  ซ่ึงประสงคเ์สนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับ
การเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนน้ี    ติดต่อขอรับใบสมคัรและหรือแบบ
เสนอช่ือ  รวมทั้งสมคัรและเสนอช่ือ     ที่  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  ระหว่างวันที่  ๓๐ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓เดือนกมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๐    ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
                                          โรงเรียนจะจดัให้ผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็น  ผูแ้ทนผูป้กครอง  
ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์
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และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นที่  และผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวุฒิ
ใหเ้ป็นกรรมการ จ านวน   ๑ คน  ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศ วธีิการสรรหาและเลือกใหท้ราบต่อไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  โรงเรียนจะจดัให้ผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผูแ้ทนบุคคล  ผู ้แทนกลุ่ม

บุคคล  ผู ้แทนองค์กร  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้อ  านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ   เป็นประธานกรรมการ  ๑  คน 

   ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
                     ตรวจสอบคุณสมบตัิผูส้มคัรหรือผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกเป็น

กรรมการ ตามแนวทาง  ดงัน้ี 
         ๔.๔.๑  เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ  หรือส าเนาบตัรประจ าตวัที่ทางราชการออกใหข้อง   ผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบตัิ 

         (๑)  ผูแ้ทนผูป้กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน   
                                          (๒)  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 
        (๓) ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  ต่อไปน้ี 

-  หลกัฐานทางทะเบียนที่แสดงวา่มีสมาชิกไม่ต ่ากวา่  ๑๕  คน 
              -  หลกัฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี  

-  หนงัสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา 

           (๔)  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน   ต่อไปน้ี 
    -  ในกรณีที่เป็นผูบ้ริหาร หรือคณะผูบ้ริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ    ตรวจสอบจากบตัรประจ าตวัที่ทางราชการออกให้ 

    -  ส าหรับขา้ราชการพนักงานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน    หรือบุคคลอ่ืนที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมายใหต้รวจสอบจากบตัรประจ าตวัที่ทาง
ราชการออกใหแ้ละหรือบตัรประจ าตวัประชาชน 

     ข้อ ๕ ก าหนดการประกาศรายช่ือ ผู้มสิีทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคล
และองค์กร 

             โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร
ต่าง ๆ  ในวันที่   ๖  เดือน กมุภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๐    ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

 
 



๕ 
 

ข้อ  ๖  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล    องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจดัให้ผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง ๆ เลือกกนัเองในแต่ละกลุ่มหรือองคก์ร
เพือ่ใหไ้ดผู้แ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ   ๑  คน   
วันที่   ๘  เดือน กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา  
  ข้อ ๗  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูท้ี่ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการจากผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 
ในวันที่   ๙   เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองฉางวทิยา 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่ ๓๐    เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

(ลงช่ือ).............................................................. 
(นายวเิชียร    นินเกษม) 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองฉางวทิยา 
 
 

 


