
  

ประกาศโรงเรียนแม�ใจวิทยาคม 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

.................................... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ6  
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน%ง  และการพ7นจากตําแหน%ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนแม%ใจวิทยาคมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ข�อ 1 จํานวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจํานวนท้ังสิ้น  15 คน 

ข�อ 2 องค�ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบด7วย 
   (1) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิ) 
  (2)  กรรมการท่ีเป?นผู7แทนผู7ปกครอง  จํานวน  1  คน 
  (3)  กรรมการท่ีเป?นผู7แทนครู   จํานวน  1  คน 
  (4) กรรมการท่ีเป?นผู7แทนองค6กรชุมชน   จํานวน  1  คน 
  (5) กรรมการท่ีเป?นผู7แทนองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ิน  จํานวน  1  คน 
  (6) กรรมการท่ีเป?นผู7แทนศิษย6เก%า   จํานวน  1  คน 
  (7) กรรมการท่ีเป?นผู7แทนพระภิกษุสงฆ6  และหรือผู7แทนองค6กรศาสนาอ่ืน ในพ้ืนท่ี  
จํานวน 2 รูป/คน 
  (8) กรรมการผู7ทรงคุณวุฒิ   จํานวน 7 คน 
  (9) ผู7อํานวยการสถานศึกษา  เป?นกรรมการและเลขานุการ 

ข�อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.1 คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการต7องมีคุณสมบัติและ ไม%มีลักษณะ
ต7องห7าม  ดังนี้ 
         (1) มีอายุไม%ต่ํากว%า 20 ปGบริบูรณ6 
         (2) ไม%เป?นบุคคลล7มละลาย 
         (3) ไม%เป?นคนไร7ความสามารถหรือคนเสมือนไร7ความสามารถ 
         (4) ไม%เคยได7รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให7จําคุก เว7นแต%เป?นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได7กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (5) ไม%เป?นคู%สัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด7วยการพัสดุ   พ.ศ. 2535 
และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานี้ 



  ในกรณีผู7ได7รับแต%งต้ังเป?นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู7ใดมีลักษณะต7องห7ามตาม (5) 
ต7องออกจากการเป?นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต7องห7ามหรือแสดงหลักฐาน ให7เป?นท่ีเชื่อได7ว%าตนได7เลิกประกอบ
กิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะต7องห7ามดังกล%าวแล7ว  ต%อผู7อํานวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน         
นับแต%วันได7รับแต%งต้ัง  หากมิได7ดําเนินการดังกล%าว  ให7ถือว%าผู7นั้นไม%เคยได7รับแต%งต้ังเป?นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ 
  3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
         (1) กรรมการท่ีเป2นผู�แทนผู�ปกครอง 
     (1.1) เป?นผู7ปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู%ในโรงเรียนนี้ 
     (1 .2) ไม% เป?นครู  เจ7 าหน7า ท่ี  หรือลูกจ7างของโรงเรียนนี้  หรือ ท่ีปรึกษา            
หรือผู7เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ7างกับโรงเรียนนี้ 
         (2) กรรมการท่ีเป2นผู�แทนครู 
     ต7องเป?นครูซ่ึงทําหน7าท่ีหลักด7านการเรียนการสอนและการส%งเสริม  การเรียนรู7
ของผู7เรียนด7วยวิธีต%าง ๆ ในโรงเรียนนี้ 
         (3) กรรมการท่ีเป2นผู�แทนองค�กรชุมชน 
     (3.1) เป?นสมาชิกขององค6กรของชุมชน หรือองค6กรท่ีเรียกชื่ออย%างอ่ืนท่ีมีสมาชิก
รวมตัวกันไม%น7อยกว%า 15 คน เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป?นประโยชน6ต%อสังคมและชุมชนโดยส%วนรวมอย%าง
ต%อเนื่องเป?นระยะเวลาไม%น7อยกว%า 1 ปG  มีผลงานท่ีหน%วยงานท่ีเก่ียวข7อง   หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รับรอง  และมีท่ีต้ังแน%นอนอยู%ในท7องท่ีตําบลหรือแขวง  ท่ีเป?นภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้          
หรือท7องท่ีตําบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู% 
     (3 .2 )  ไม% เป?นครู  เจ7 าหน7 า ท่ี  หรื อลู กจ7 างของโรงเรี ยน  หรือ ท่ีปรึ กษา             
หรือผู7เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ7างกับโรงเรียนนี้ 
         (4) กรรมการท่ีเป2นผู�แทนศิษย�เก�า 
     (4.1) เป?นผู7ท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
     (4.2)  ไม% เป?นครู  เจ7 าหน7า ท่ี หรือลูกจ7างของโรงเรียนนี้  หรือ ท่ีปรึกษา           
หรือผู7เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ7างกับโรงเรียนนี้ 
         (5) กรรมการท่ีเป2นผู�แทนพระภิกษุสงฆ�หรือผู�แทนองค�กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
     เป?นพระภิกษุสงฆ6 หรือผู7นับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต6  
อิสลาม  พรามหณ6-ฮินดู  และซิกข6) 
         (6) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
     (6.1) ไม% เป?นครู  เจ7าหน7า ท่ี หรือลูกจ7างของโรงเรียนนี้   หรือ ท่ีปรึกษา            
หรือผู7เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ7างกับโรงเรียนนี้ 
     (6.2) ไม%เป?นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไม%เกิน 3 แห%ง ในเวลาเดียวกัน 

ข�อ 4 การสรรหาบุคคลเป2นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.1  การสรรหากรรมการผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค�กร 
         4.1.1ผู7มีสิทธิสมัครและได7รับการเสนอชื่อต7องมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ  
ตามประกาศ ข7อ 3 



         4.1.2 กรณีกรรมการท่ีเป?นผู7แทนผู7ปกครอง ผู7แทนครู และผู7แทนศิษย6เก%าสามารถ
สมัครได7ด7วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกําหนด โดยผู7เสนอชื่อต7องมีสถานภาพของกลุ%มบุคคล
นั้นในวันท่ีเสนอชื่อ 
         4.1.3  กรณีองค6กรชุมชน ให7ประธานหรือผู7บริหาร  หรือผู7นําของชุมชนหรือผู7นํา
องค6กรชุมชนเป?นผู7เสนอชื่อ 
         4.1.4 กรณีองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ินท่ีโรงเรียนนี้ต้ังอยู%ได7แก% องค6การบริหาร     
ส%วนจังหวัดพะเยา องค6การบริหารส%วนตําบลแม%สุก เทศบาลตําบลศรีถ7อย เทศบาลตําบลเจริญราษฎร6          
เทศบาลรวมใจพัฒนา เทศบาลแม%ใจ เทศบาลตําบลปNาแฝก เทศบาลตําบลบ7านเหล%า ให7ประธานองค6กร
ปกครองส%วนท7องถ่ินข7างต7น  เสนอชื่อบุคคลท่ีผ%านความเห็นชอบของสภาองค6การปกครองส%วนท7องถ่ิน   

         4.1.5 กรรมการท่ีเป?นผู7แทนพระภิกษุสงฆ6  และหรือผู7แทนองค6กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  
ผู7อํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป?นผู7แทนพระภิกษุสงฆ6 และหรือผู7แทน
องค6กรศาสนาอ่ืน  ในพ้ืนท่ีท่ีทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต6  อิสลาม  พราหมณ6-ฮินดู  และซิกข6)        
ให7ครบจํานวน 2 รูป/คน  
         4.1.6 กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ%มบุคคล      
องค6กรชุมชน หรือองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ินใด ตามข7อ 3 (2) – (7) ซ่ึงประสงค6เสนอชื่อผู7แทนเข7ารับการ
เลือกเป?นกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้ ติดต%อขอรับใบสมัครและ      
หรือแบบเสนอชื่อ  รวมท้ังสมัครและเสนอชื่อท่ีโรงเรียนแม%ใจวิทยาคม ระหว%างวันท่ี 13 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันเวลาราชการ 

  4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
         โรงเรียนจะจัดให7ผู7ได7รับการสรรหาและเลือกให7เป?นกรรมการท่ีเป?นผู7แทนผู7ปกครอง  
ผู7แทนครู  ผู7แทนองค6กรชุมชน  ผู7แทนองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ิน  ผู7แทนศิษย6เก%า ผู7แทนพระภิกษุสงฆ6  
และหรือผู7แทนองค6กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผู7อํานวยการสถานศึกษา ร%วมกันสรรหาและเลือกผู7ทรงคุณวุฒิ
ให7เป?นกรรมการ จํานวน 7 คน ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให7ทราบต%อไป 

  4.3  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ  
         โรงเรียนจะจัดให7ผู7ได7รับการสรรหาและเลือกให7เป?นกรรมการท่ีเป?นผู7แทนผู7ปกครอง  
ผู7แทนครู  ผู7แทนองค6กรชุมชน  ผู7แทนองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ิน ผู7แทนศิษย6เก%า ผู7แทนพระภิกษุสงฆ6  
และหรือผู7แทนองค6กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผู7อํานวยการสถานศึกษา และผู7ทรงคุณวุฒิให7เป?นกรรมการ    
จํานวน 7 คน ร%วมกันเลือกกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิ  เป?นประธานกรรมการ 1 คน   

  4.4  เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
         ตรวจสอบคุณสมบัติผู7สมัครหรือผู7ท่ีได7รับการเสนอชื่อเข7ารับการเลือกเป?นกรรมการ
ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         4.1.1  เอกสารท่ัวไป ได7แก% สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัว
ข7าราชการ  หรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให7ของ ผู7สมัครหรือผู7ได7รับการเสนอชื่อ 
         4.1.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ     
        (1)  ผู7แทนผู7ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน      
        (2)  ผู7แทนศิษย6เก%า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (3)  ผู7แทนองค6กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต%อไปนี้ 
      -  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงว%ามีสมาชิกไม%ต่ํากว%า  15  คน 



      -  หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค6กรท่ีเป?นประโยชน6ต%อ
สังคมและชุมชนอย%างต%อเนื่องมาเป?นเวลาไม%น7อยกว%า  1  ปG 
      -  หนังสือรับรองผลงานจากหน%วยงานท่ีเก่ียวข7องหรือของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
        (4)  ผู7แทนองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต%อไปนี้ 
      -  ในกรณีท่ีเป?นผู7บริหาร หรือคณะผู7บริหาร หรือเป?นสมาชิกสภาองค6กร
ปกครองส%วนท7องถ่ินนั้น  ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให7 
      -  สําหรับข7าราชการพนักงานหรือลูกจ7างขององค6กรปกครองส%วนท7องถ่ิน  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีองค6กรปกครองส%วนท7องถ่ินมอบหมายให7ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให7
และหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

ข�อ 5 กําหนดการประกาศรายช่ือ ผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกเป2นผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค�กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู7มีสิทธิเข7ารับเลือกเป?นผู7แทนกลุ%มบุคคลและองค6กรต%าง  ๆ  ใน
วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนแม%ใจวิทยาคม  

ข�อ 6 กําหนดการเลือกผู�แทนกลุ�มบุคคล องค�กรชุมชน และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  โรงเรียนจะจัดให7ผู7แทนกลุ%มบุคคลและองค6กรต%าง  ๆ  เลือกกันเองในแต%ละกลุ%มหรือ
องค6กรเพ่ือให7ได7ผู7แทนเข7าไปเป?นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ%มละ 1 คน วันท่ี 27 
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนแม%ใจวิทยาคม 

ข�อ  7  กําหนดการประกาศรายช่ือผู�ได�รับเลือกเป2นกรรมการจากผู�แทนกลุ�มบุคคลและองค�กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู7ท่ีได7รับเลือกเป?นกรรมการจากผู7แทนกลุ%มบุคคลและองค6กร  
ในวันท่ี 27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนแม%ใจวิทยาคม 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

 

      (ลงชื่อ)    
                       (นายอุทร    นัดดากุล) 

                      ผู7อํานวยการโรงเรียนแม%ใจวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


