
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เร่ือง  การสรรหา  และการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

.......................................................... 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ประกอบกับกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลกัเกณฑ ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  และการ
พน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์  
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 16  จึงกาํหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

ข้อ  1  จํานวนคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจาํนวนทั้งส้ิน  15  คน 
 
ข้อ 2  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประกอบดว้ย 

(1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
(2) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน  1  คน 
(3) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครู  จาํนวน  1  คน 
(4) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน  จาํนวน  1  คน 
(5) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จาํนวน  1  คน 
(6) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  จาํนวน  1  คน 
(7) กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์ และหรือผูแ้ทนองคก์ร  ศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี   
      จาํนวน  2  รูป/คน 
(8) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน  6  คน 
(9) ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 3  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
3.1 คุณสมบัติทัว่ไป  ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  

ดงัน้ี 
(1) มีอายไุม่ตํ่ากวา่  20  ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ี

ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ีในกรณีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งห้ามตาม (5)  ตอ้งออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าว  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

(1.1)  เป็นผูป้กครองตามทะเบียนนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนน้ี 
(1.2)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ีหรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี

สญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 
(2) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนครู 
ตอ้งเป็นครูซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวิธีต่าง ๆ  ในโรงเรียนน้ี 
(3) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(3.1) เป็นสมาชิกขององคก์รของชุมชน  หรืองคก์รท่ีเรียกช่ือย่างอ่ืนท่ีมีสมาชิกรวมตวั
กนัไม่นอ้ยกว่า  15  คน  เพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  1  ปี  มีผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง  
และมีท่ีตั้งแน่นอนอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลหรือแขวงท่ีเป็นภูมิลาํเนาของนกัเรียนในโรงเรียนน้ี  หรือทอ้งท่ีตาํบล
หรือแขวงท่ีโรงเรียนน้ีตั้งอยู ่
  (3.2)  ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียน  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี
สญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 
        (4)  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
  (4.1)  เป็นผูท่ี้เคยศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนน้ี 
  (4.2) ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี
สญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 
        (5)  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอืน่ในพืน้ที ่
  เป็นพระภิกษุสงฆ ์ หรือผูน้บัถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง (พทุธ  คริสต ์ อิสลาม  
พราหมณ์-ฮินดู  และซิกข)์ 

(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(6.1)ไม่เป็นครู  เจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งของโรงเรียนน้ี  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี 

สญัญาจา้งกบัโรงเรียนน้ี 
(6.2) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่เกิน  3  แห่ง  ในเวลาเดียวกนั 
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ข้อ 4  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 4.1  การสรรหากรรมการผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์ร 
        4.1.1  ผูมี้สิทธิสมคัรและไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะ  ตาม
ประกาศ ขอ้ 3 
        4.1.2  กรณีกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  และผูแ้ทนศิษยเ์ก่าสามารถสมคัรได้
ดว้ยตนเองหรือเสนอช่ือบุคคลตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด  โดยผูเ้สนอช่ือตอ้งมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นใน
วนัท่ีเสนอช่ือ 
        4.1.3  กรณีองคก์รชุมชน  ใหป้ระธานหรือผูบ้ริหาร  หรือผูน้าํของชุมชนหรือผูน้าํองคก์รชุมชน
เป็นผูเ้สนอช่ือ 
        4.1.4  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนน้ีตั้งอยู ่ ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สงขลา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคู  ใหป้ระธานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้  เสนอช่ือบุคคลท่ีผา่น
ความเห็นชอบของสภาองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
        4.1.5  กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี  
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนน้ีจะดาํเนินการสรรหาและเลือกกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์ และหรือผูแ้ทน
องค์กรศาสนาอ่ืนให้ไดจ้าํนวน  2  รูป/คน  (หากสถานศึกษากาํหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแ้ลว้ให้
กาํหนดในประกาศน้ี) 
        4.1.6  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรและเสนอช่ือบุคคล  กลุ่มบุคคล  องคก์รชุมชน  
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดตามขอ้ 3 (2)-(7)  ซ่ึงประสงค์เสนอช่ือผูแ้ทนเขา้รับการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนน้ี  ติดต่อขอรับใบสมคัรและหรือแบบเสนอ
ช่ือ  รวมทั้งสมคัรและเสนอช่ือ  ท่ีโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ ระหว่างวนัท่ี   16  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2559   
ถึงวนัท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559  ในเวลาราชการ 
 4.2  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
        โรงเรียนจะจดัให้ผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทน
ครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์ และหรือ
ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี  และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวุฒิใหเ้ป็น
กรรมการ  จาํนวน 6  คน  ซ่ึงโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกใหท้ราบต่อไป 

4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
โรงเรียนจะจดัใหผู้ไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการผูแ้ทนบุคคล  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคล   

ผูแ้ทนองค์กร  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิและผูอ้าํนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   
เป็นประธานกรรมการ 1 คน 

4.4 เอกสารประกอบการเสนอช่ือ 
ตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรหรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกเป็นกรรมการตาม

แนวทาง  ดงัน้ี 
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        4.4.1  เอกสารทัว่ไป  ไดแ้ก่  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  
หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัท่ีทางราชการออกใหข้องผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
        4.4.2  เอกสารตรวจสอบคุณสมบติั 
     (1)  ผูแ้ทนผูป้กครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 
     (2)  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนกัเรียน 
     (3)  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  ต่อไปน้ี 
   -  หลกัฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวา่มีสมาชิก  ไม่ตํ่ากวา่  15 คน 
   -  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี 
   -  หนงัสือรับรองผลงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
     (4)    ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  ต่อไปน้ี 
   -  ในกรณีท่ีเป็นผูบ้ริหาร  หรือคณะผูบ้ริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบตัรประจาํตวัท่ีทางราชการออกให ้
   -  สาํหรับขา้ราชการพนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมายใหต้รวจสอบจากบตัรประจาํตวัท่ีทางราชการออกใหแ้ละ
หรือบตัรประจาํตวัประชาชน 
ข้อ 5  กาํหนดการประกาศรายช่ือ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลอืกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง ๆ ใน
วนัท่ี   6   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ. 2559  ณ หอ้งสาํนกังานธุรการ  โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์
ข้อ 6  กาํหนดการเลอืกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  โรงเรียนจะจดัใหผู้แ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รต่าง ๆ  เลือกกนัเองในแต่ละกลุ่มหรือองคก์ร
เพื่อใหไ้ดผู้แ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ  1  คน  ในวนัท่ี  8  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ณ หอ้งประชุมเลก็  โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์
ข้อ 7  กาํหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการจากผูแ้ทนกลุ่มบุคคลและองคก์รใน
วนัท่ี  12  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2559  ณ หอ้งสาํนกังานธุรการ  โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ อาํเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2559 

     (ลงช่ือ)              
                    ( นายอาํนวย  สงัราชกิจ ) 
                ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์


