
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 
เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

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

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา  เขต ๓๖ จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ข้อ ๑.    จํานวนคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน 
 ข้อ ๒.    องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
   (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง    จํานวน ๑ คน  

 (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู     จํานวน ๑ คน 
 (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน    จํานวน ๑ คน 
 (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน ๑ คน 
 (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จํานวน ๑ คน 
 (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ 
                      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่   จํานวน ๒ รูป / คน 
 (๗) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ     จํานวน ๗ คน 
      คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป็นประธานกรรมการ  
 (8) ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 

ข้อ ๓.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษา 
          ขั้นพื้นฐาน  

 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม  
   (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
   (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ  
                        ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษาใน 
     เขตพื้นที่การศึกษานี้ 
(๖) ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน 
     หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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ในกรณีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ (๖) ผู้นั้นต้องยุติการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการ ซึ่งต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งต้ัง หากมิได้ดําเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ (กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๕) 
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้าม 

  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
   (๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
   (๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ     

       ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   (๒.๑) เป็นผู้ที่ทําหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนนี้ 
    (๒.๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
                                    (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗) 
  (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (๓.๑) เป็นสมาชิกองค์กรชุมชน หรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีสมาชกิรวมตัวกัน 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
โดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ต้ัง
แน่นอน อยู่ในท้องที่ตําบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้
หรือท้องที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ต้ังอยู่ 

   (๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
          ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘) 
  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
   (๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
   (๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ  

       ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙) 
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
   เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง ( พุทธ คริสต์  อิสลาม  
   พราหมณ์ – ฮินดู และซิกซ์ ) 
  (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (๖.๑) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลา 
                                    เดียวกัน 
   (๖.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ  

       ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 
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ข้อ ๔.   การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
   ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 

เฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓. 
   ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กําหนด 
โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 

   ๔.๑.๓   กรณีองค์กรชุมชนให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นําชุมชนหรือผู้นําองค์กร 
เป็นผู้เสนอชื่อ 

   ๔.๑.๔   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลตําบลท่าวังทอง ให้ประธานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลผ่านความเห็นชอบของสภา
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๔.๑.๕  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน 
พ้ืนที่ ผู้อํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็น 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการ 
รับรอง  ( พุทธ คริสต์  อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกซ์ ) ให้ได้จํานวน   
๒ รูป / คน 

    ๔.๑.๖  กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล  
องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ตามข้อ ๓. (๑) – (๖) ซึ่ง
ประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือ แบบ
เสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระหว่าง
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวัน
เวลาราชการ 

๔.๒ การสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        โรงเรียนจะจัดให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและผู้ อํานวยการ
สถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จํานวน ๗ คน  

  ๔.๓ การสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ 
           โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล  

ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ อํานวยการ
สถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ๑ คน 

  ๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
           ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น 
   กรรมการตามแนวทาง ดังนี้ 
   ๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  

        หรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ 
        เสนอชื่อ 
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   ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
    (๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
    (๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
           - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ตํ่ากว่า ๑๕ คน 
           - หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
           - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสํานักงาน 
     เขตพื้นที่การศึกษา  

(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน   
    ต่อไปนี้ 

           - ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ 
ทางราชการออกให้ 

           - สําหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ 

ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ และหรือบัตร 
ประจําตัวประชาชน 

ข้อ ๕. กําหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุม่บุคคล และองค์กรชุมชน 
                   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับเลือกเป็นผู้แทน 

        กลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ในวันที่ ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ข้อ ๖. กําหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุม่หรือองค์กร 
        เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม่ละ ๑ คน 
        ในวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ข้อ ๗. กําหนดการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

         โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กร  
                  ในวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 (นายจาตุรนต์  เครือสาร) 

                           รองผูอํ้านวยการ รักษาการในตําแหน่ง 
                           ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
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ปฏทินิการดาํเนินงานสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนพะเยาพทิยาคม 

 
ที ่ ระยะเวลา ภาระงาน หมายเหต ุ
๑ ๖ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา 

และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผอ.รร. 

๒ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผอ.รร. 

๓ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อชี้แจง
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผอ.รร. 

๔ ๖ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มบุคคลและ
องค์กรต่าง ๆ ทราบ 

ผอ.รร. 

๕ ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ กลุ่มบุคคล หรอืองค์กรต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง หรือ
เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา
ต่อสถานศึกษา 

กลุ่มบุคคลหรอืองค์กร
ต่าง ๆ 

๖ ๖ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

คณะกรรมการสรรหา 
ผอ.รร. 

๗ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหา 
๘ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการเลือก ผอ.รร. 
๙ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทน

กลุ่มบุคคลหรอืผู้แทนองค์กร ตามจํานวนที่กําหนด 
คณะกรรมการสรรหา 

ผอ.รร. 
๑๐ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ดําเนินการให้ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการสรรหา 
ผอ.รร. 

๑๑ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา เขต 36 

คณะกรรมการสรรหา 
ผอ.รร. 

๑๒ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
 


