๑

ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
---------------------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการ
พ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ดังนี้
ข้อ ๑ จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น 15 คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่
จานวน 2 รูป/คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 6 คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้

๒

ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม ตาม
(๕) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบ กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕
วัน นับแต่ วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 34 รั บ รองและมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ ตาบล หรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของ
นักเรียนในโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เ ป็น ครู เจ้า หน้า ที่ หรือ ลูก จ้า งของโรงเรีย นหรือ ที่ป รึก ษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็ นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ นั บถือศาสนาที่ ทางราชการรั บรอง (พุทธ คริส ต์ อิส ลาม
พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เ ป็น ครู เจ้า หน้า ที่ หรือ ลูก จ้า งของโรงเรีย นดอยสะเก็ด วิท ยาคม
หรือที่ปรึกษาหรื อผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลา
เดียวกัน

๓

ข้อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๔.๑.๑ ผู้ มี สิ ทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ ข้อ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์
เก่ า สามารถสมั ค รได้ ด้ ว ยตนเองหรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด โดยผู ้เ สนอชื ่อ ต้ อ งมี
สถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชน
หรือผู้นาองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ด ให้ประธานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
อื่นในพื้นที่ ผู้อานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็น
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม
พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จานวน ๒ รูป / ๒ คน หรือ ๑ รูป / ๑ คน
๔.๑.๖ กาหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่ม
บุคคล องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 3 (2)-(7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้า
รับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครหรือเสนอชื่อ ที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ระหว่างวัน 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลื อกกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ โรงเรี ยนจะจั ดให้ ผู้ ได้ รับการสรรหา
และเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในเขตพื้นที่ และ
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จานวน
7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหา
และเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณ สมบัติผู้ส มัค รหรือ ผู้ที่ไ ด้รับ การ
เสนอชื่อ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ประจาตัว ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ

๔

๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่อไปนี้
ในกรณีที่เป็น ผู้บ ริหารหรือคณะผู้ บริห ารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่ว น
ท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มอบหมาย ให้ ตรวจสอบจากบั ตรประจาตัว ที่ทางราชการออกให้ และหรือบัตรประจาตัว
ประชาชน
ข้อ ๕ กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันที่
23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ข้อ ๖ กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือ
องค์กร เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน ใน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ข้อ ๗ กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ไ ด้รั บเลือกเป็น กรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ
องค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้รับเลื อกเป็นกรรมการจากผู้ แทนกลุ่ มบุคคลและ
องค์กร ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(นางดวงใจ ญาณโรจน์)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

