
ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
ประกอบด้วยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนด่านช้างวิทยา  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙  จึงก าหนดรายละเอียดการสรร
หากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 

ข้อ ๑  จ านวนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
๑) ประธานกรรมการ ( มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน ๑ คน 
๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จ านวน ๑  คน 
๔) กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรชุมชน  จ านวน ๑  คน 
๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า    จ านวน ๑  คน 
๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   จ านวน ๑  คน  
๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา   จ านวน ๑  คน 
๙) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๖  คน 
๑๐)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๓  คุณสมบัติของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
  ๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 
  ๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  
  ในกรณีผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู้ใดมีลักษณะต้อง ห้าม(๕)ต้อง
ลาออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่ เชื่อได้ว่าเลิกประกอบกิจการหรือการ
ใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งต้ังหาก
มิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  
 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนบ้านนักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน 
๑.๒) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมี

สัญญาจ้างกับโรงเรียน 
   



 
๒) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู 

ต้องเป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ต่างๆในโรงเรียนนี้ 
  (๓) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่ 
น้อยกว่า 15 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง ที่ต้ังแน่นอนอยู่ใน
ท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงทีโ่รงเรียนนี้ต้ังอยู่ 

(3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ จ้างกับ
โรงเรียนนี้ 

(4) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
(4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญา

จ้างกับโรงเรียนนี้ 
(5) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  

เป็นภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์- อิสลาม พราหมณ์- 
ฮินดู และซิกข์) 

(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ จ้างกับ

โรงเรียนนี้ 
(6.2) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน 

 
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม 

ประกาศ ข้อ 3 
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ 

ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่ม บุคคลนั้นในวันที่
เสนอชื่อ 

4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรเป็น
ผูเ้สนอชื่อ 

4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ต้ังอยู่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคล ที่ผ่านความเห็นชอบของ
สภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในเขตเท กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ปรับข้อความ
ให้เหมาสม) 

4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กร ศาสนาอ่ืนที่ทาง



ราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม-ฮินดูพราหมณ์และซิกข์) ให้ได้จ านวน 1 รูป/คน(หากสถานศึกษาก าหนด
วิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 
 

4.1.6 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ 3(2)-(7) ซ่ึงประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนต่อขอรับใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่
โรงเรียนด่านช้างวิทยาทยาระหว่างวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ใน
เวลาราชการ 

4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน

องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าหรือผู้แทนองค์กรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ศาสนาอ่ืน
ในพ้ืนที่ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการจ านวน 1 คน ซ่ึง
โรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ  
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทน

องค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณ ประธานกรรมการ 1 
คน 

4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทางดังนี้ 
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ

ส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

(1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 

- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 15 คน 
- หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ชุมชน

อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อไปนี้ 
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรืเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ถิ่นนั้นๆ 

ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ 
-ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล อ่ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวทีท่างราชการออกให้และหรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
ข้อ 5 ก าหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  

โรงเรียนจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร วันที่ 31เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 

 



 
 

ข้อ 6 ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือให้ได้ผู้แทน

เข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมกาสถนศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ 1 คน วันที ่31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา 

 
ข้อ 7 ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่ม ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร วันที่ 31 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยาวิทยา 
 

ประกาศ ณ วันที่23 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2563 
 

ว่าที่ร้อยตรี        
  (รังษี  วิบูลย์อรรถกร) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา   
 
   

 
 


