
       
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

---------------------------- 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ      
สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 
   ข้อ 1 จ านวนคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
   ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
    (1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
    (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   จ านวน    1 คน 
    (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู      จ านวน    1 คน 
    (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   จ านวน    1 คน 
    (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน    1 คน 
    (6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จ านวน    1 คน 
    (7) กรรมการที่เป็นแทนพระภิกษุสงฆ์    จ านวน 2 รูป / 2 คน 
         และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่      หรือ  1 รูป / 1 คน 
    (8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน    6 คน 
    (9) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           3.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
        (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
        (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 

 
/(4) ไม่เคยได้รับโทษ... 
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         (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535     
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
         ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้าม    
ตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ 
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
         (1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
     (1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
     (1.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
        (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
     ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้ 
        (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
     (3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองและมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่ 
ต าบล หรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
     (3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
        (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
     (4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
     (4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
        (5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
     เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม 
พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) 
        (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
     (6.2) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน 

/ข้อ 4 การสรรหา... 
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   ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
       4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ 3 
       4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่ม
บุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 
       4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้น าของชุมชน หรือผู้น า
องค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 
       4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่ เทศบาลนคร            
แม่สอด ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุและหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                       
จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่
ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) ให้ได้จ านวน 2 รูป / 2 คน หรือ 1 รูป / 
1 คน 
       4.1.6 ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ           
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563    
เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครและเสนอชื่อระหว่างวันที่
21 – 25 กันยายน  เวลา 08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับ              
การสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในเขตพ้ืนที่และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกัน              
สรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จ านวน 6 คน ซึ่งจะด าเนินการตามระยะเวลาดังข้อ 6 
  4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหา
และเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 1 คน 
 4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับ                
การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทาง ดังนี้ 
 4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 
 

/4.4.2 เอกสารตรวจสอบ... 
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         4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
         (1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
         (2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
         (3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
            - หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า 15 คน 
            - หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
         (4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
ในกรณีที่เป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจาก
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจาก
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ข้อ 5 ก าหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
โ รง เ รี ยนจะประกาศรายชื่ อ  ผู้ มี สิ ทธิ์ เ ข้ า รับการ เลื อกเป็นผู้ แทนกลุ่ มบุคคลและองค์ กร ต่ า ง  ๆ                       
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ป้ายประกาศอาคารม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ข้อ 6 ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ 1 คน ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
  2. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนแต่ละกลุ่มประชุม
เพ่ือคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
  3. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละกลุ่มคัดเลือก
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ส าหรับผู้แทนครู ก าหนดให้เลือกกันเองในวันประชุมคณะครูประจ าเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ.2563 
  ข้อ 7 ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร        
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ประกาศ ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นางอัมรินทร์  จันทระ) 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 


