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ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนเนินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์          
จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน 

ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน 
 (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จำนวน ๑ คน 
 (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน ๑ คน 
 (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน 
 (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน ๑ คน 
 (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ จำนวน ๒ รูป/คน 
 (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน 
 (๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.1 คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒0 ปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 

 



๒ 

 

 ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕)  ต้องออกจาก
การเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ 
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
  (๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
   (๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
   (๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
   ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้ 
  (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้ง
แน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียน
นี้ตั้งอยู่ 
   (๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
                    (๔)กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
                               (๔.๑) เป็นผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
                               (๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
                    (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
                               เปน็พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม 
พราหมณ-์ฮินดู และซิกข์) 
                     (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                             (๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวซาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
                              (๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน 
ข้อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
                       ๔.๑.๑ ผู้มสีิทธิ์สมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม 
ประกาศ ข้อ ๓ 



๓ 

 

                       ๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 
                       ๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กรชุมชน 
เป็นผู้เสนอชื่อ 
                       ๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั ้งอยู่ ให้ประธานองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       ๔.๑.๕ กรรมการที ่เป ็นผู ้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู ้แทนองค์ กรศาสนาอื ่นในพื ้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) ให้ได้จำนวน ๒ รูป/คน 
                       ๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ ๓ (๒)-(๗)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อรวมทั้ งสมัครและ
เสนอชื่อ ได้ที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 3 โรงเรียนเนินพิทยาคม ระหว่างวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ 
           ๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการจำนวน ๖ 
คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
           ๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
                        โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ๑ คน 
          ๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
                        ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตาม
แนวทาง ดังนี้ 
                        ๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                        ๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
                                   (๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
                                   (๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
                                   (๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
 - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๗ คน 
 - หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



๔ 

 

 - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                                    (๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
 -ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 
  - สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และหรื อ
บัตรประจำตัวประชาชน 
ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
           โรงเรียนจะประกาศรายซื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันที่ ๑๗ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินพิทยาคม หรือทางเว็บไชต์ www.npks.ac.th 
ข้อ ๖ กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วน 
            โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือให้ได้ผู้แทน
เข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ ๑ คน  
ข้อ ๗ กำหนดการประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
            โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรในวันที่ ๒0 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินพิทยาคม หรือทางเว็บไชต์ www.npks.ac.th 
 
                              ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
   (นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 
 


