
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
เร่ือง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

................................. 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรยีนหนองนาค าวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  จ านวนคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๕  คน 
ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง    จ านวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู     จ านวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน     จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือ 

ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่      จ านวน  ๒ รูป/คน 
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน  ๖  คน 
(๙) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้ (กฎกระทรวง ฯ  พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ ) 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
  (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕   และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
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 ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออกจาก
การเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการใด ๆ  อันมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง   
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑.   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
   (๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
   (๑.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  ๒.  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  ในโรงเรียนนี้ 

๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิก

รวมตัวกันไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับรอง  และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้  หรือท้องที่
ต าบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 

(๓.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  ๔.  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
   (๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
   (๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  ๕.  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  ที่ทางราชการรับรอง
ในพ้ืนที ่  เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์  ฮินดู  
และ  ซิกข์) 

๖. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๖.๑)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษา  หรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๖.๒)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า ๓  แห่งขึ้นไป 

ในเวลาเดียวกัน 
 
ข้อ  ๔  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิ์สมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามประกาศ  ข้อ  ๓   
  ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนครู  และผู้แทนศิษย์เก่า  สามารถสมัคร
ได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด   โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้น  
ในวันที่เสนอชื่อ 
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  ๔.๑.๓  กรณีองค์กรชุมชน  ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้น าขององค์กรชุมชน  เป็นผู้เสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
  ๔.๑.๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้ตั้งอยู่  ได้  แก่เทศบาลต าบลหนองนาค า   
ให้ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภา 
  ๔.๑.๕  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  
ผู้อ านวยการโรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์  ฮินดู  และซิกข์)   
  ๔.๑.๖  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กร
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด   ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อ
ขอรับใบสมัคร  และเสนอชื่อได้  ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  ในเวลาราชการที่   
ห้องธุรการ  อาคาร ๒  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร  ๐๔๓ ๒๑๗๑๑๘, ๐๔๓ ๒๑๗๒๑๗  หรอืดูรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนหนองนา
ค าวิทยาคม   www.nakhamwit.ac.th  
              ๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทน
ครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่   และผู้อ านวยการสถานศึกษา  ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ  จ านวน  ๗  คน   
              ๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหา และเลือกให้เป็นกรรมการ  ผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่ม
บุคคล  ผู้แทนองค์กร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ  ๑  คน 
              ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ตามแนวทาง  ดังนี้ 
  ๔.๔.๑  เอกสารทั่วไป   ได้แก่   ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือ  
ส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
   (๑)   ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
   (๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

(๓)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
    -  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
    -  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ 
                                             สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี
    -  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของส านักงาน 
                                             เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
   (๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
    -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร  หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กร   
                                             ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ           
                                             ออกให้ 
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    -   ส าหรับข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ขององค์กรปกครอง 
                                              สว่นท้องถิ่น  หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
                                              ให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้  และหรือ 
                                              บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

ข้อ  ๕  ก าหนดการประกาศรายช่ือ   ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ 
ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ   ห้องธุรการ  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม    
ข้อ  ๖  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคล   และองค์กรต่าง ๆ  เลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม  หรือองค์กร   
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ    ๑    คน     
ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมประดู่ทอง  อาคาร  ๒  
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

ข้อ  ๗  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
              โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร   
ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

ข้อ  ๘  ก าหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
              จัดประชุมผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด   เพ่ือสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

ข้อ  ๙  ก าหนดการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              จดัประชุมผู้ที่ได้รับการเลือกและการสรรหาเป็นกรรมการทั้งหมด   เพื่อเลือกประธาน
กรรมการสถานศึกษา  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ข้อ  ๑๐  การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกและการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  พิจารณาประกาศแต่งตั้งต่อไป 
           

                           ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

           
              (นายวสันต์  ลาจันทึก) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 


