
 

 
 

ประกาศสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
เรื่อง แนวทางการได้มาซ่ึงนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๕ 

 
 

ด้วย นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๔ ได้หมดวาระลง และอยู่ในระหว่าง
การรักษาการ ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม จึงต้องดําเนินการให้มีการเลือกต้ังนายกสมาคม
และกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๕ อย่างไรก็ตามในคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่        
๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแก้ไข
ข้อบังคับของสมาคมโดยมีสาระสําคัญว่า “ข้อที่ ๓๐ ให้กรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
สําหรับตําแหน่งนายกให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน แต่เมื่อครบสองวาระแล้วถ้ามีสมาชิกสามัญ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เข้าช่ือกันขอให้นายกผู้ครบวาระดํารงตําแหน่งนายกต่อไปอีก ๑ วาระ และที่ประชุมใหญ่      
มีมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ในคราวน้ัน ให้นายกผู้น้ันดํารงตําแหน่งนายก     
ได้ต่ออีก ไม่เกิน ๑ วาระ” ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม จึงให้มีการดําเนินการดังน้ี 

ข้อ ๑ ให้นําระเบียบสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกต้ัง
นายกและกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒ ให้สมาชิกสามัญเสนอช่ือสมาชิกสามัญที่เห็นสมควรโดยยื่นเป็นหนังสือพร้อมกับมีสมาชิก
สามัญผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนเข้ารับเลือกต้ังเป็นนายกหรือกรรมการบริหารสมาคมโดยย่ืนต่อเลขาธิการ    
หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๓ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามข้อ ๒ ต้องอยู่ในที่ประชุมและสามารถแสดงตัวต่อที่ประชุม     
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์            
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และมีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การแสดงวิสัยทัศน์
ให้ใช้เวลาคร้ังละไม่เกิน ๑๕ นาที  

ข้อ ๕ ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสมาคมในวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้ใช้วิธีการทางอิเลคโทรนิค           
หรือวิธีการหย่อนบัตรเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๖ จํานวนของกรรมการบริหารและเขตการเลือกต้ังให้เป็นไปตามตารางท้ายระเบียบสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกต้ังนายกและกรรมการบริหารสมาคม          
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
/ข้อ ๗ สมาคมกําหนดคูหาเลือกต้ัง… 
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ข้อ ๗ สมาคมกําหนดคูหาเลือกต้ังไว้ ๒๑ คูหาตามเขตการเลือกต้ัง สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
ให้ลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกต้ังที่ ๒๑  

ข้อ ๘ หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายกสมาคมให้ดําเนินการในวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๙ กรณีที่สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ประสงค์เข้าช่ือกันขอให้นายกสมาคมผู้ครบวาระ         
ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมต่อไปอีก ๑ วาระ น้ัน การเข้าช่ือดังกล่าวให้เข้าช่ือกันเป็นลายลักษณ์อักษร         
แล้วเสนอต่อเลขาธิการในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้เลขาธิการหรือนายทะเบียนลงนามรับรองการเป็น
สมาชิกสามัญของสมาคม ทั้งน้ีผู้เข้าช่ือต้องสามารถแสดงตนในที่ประชุมใหญ่ขณะนั้น 

ข้อ ๑๐ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกผู้อาวุโสที่เห็นสมควร ดําเนินการ
ให้มีการลงคะแนนแสดงมติว่าจะให้นายกสมาคมผู้ครบวาระดํารงตําแหน่งนายกสมาคมต่อไปอีก ๑ วาระ
หรือไม่ และให้ทําหน้าที่ประกาศผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว การลงมติว่าจะให้      
นายกสมาคมผู้ครบวาระดํารงตําแหน่งนายกสมาคมต่อไปอีก ๑ วาระหรือไม่น้ันให้ดําเนินการลงคะแนนเสียง   
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ สถานที่เลือกต้ัง ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

การลงมติตามวรรคหน่ึง ให้ใช้วิธีการหย่อนบัตรหรือใช้วิธีการทางอิเลคโทรนิค เท่าน้ัน  
ข้อ ๑๑ สมาคมแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกต้ังโดยให้ทําหน้าที่ในเร่ือง              
การลงคะแนนแสดงมติ รวมถึงการลงคะแนนเสียงใดๆ ที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
๒๕๖๒ ครั้งน้ี   

ข้อ ๑๒ กรณีที่สมาชิกสามัญมีมติโดยมีคะแนนเสียงไม่เกินก่ึงหน่ึงของ “จํานวนสมาชิกสามัญ
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่” เห็นชอบให้นายกสมาคมคนเดิม เป็นนายกสมาคมต่อไปอีกหน่ึงวาระ ให้สมาชิกสามัญ
ลงคะแนนเลือกต้ังนายกสมาคมคนใหม่ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครเป็นนายกสมาคมเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าว         
เป็นนายกสมาคมคนต่อไปโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ข้อ ๑๓ กรณีที่สมาชิกสามัญมีมติโดยมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ “จํานวนสมาชิกสามัญ
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่” เห็นชอบให้นายกสมาคมคนเดิม เป็นนายกสมาคมต่อไปอีกหน่ึงวาระ กรณีน้ีให้งด          
การเลือกต้ังนายกสมาคม ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ข้อ ๑๔ “จํานวนสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่” ให้หมายถึง “จํานวนรวมของผู้ไปใช้สิทธิ
ลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายกคนเดิมเป็นนายกสมาคมต่อไปอีกหน่ึงวาระหรือไม่” 

ข้อ ๑๕ สมาคมจะประกาศรายช่ือสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิลงคะแนนแสดงมติและลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังนายกและกรรมการบริหารสมาคม ต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสมาชิกสามัญสามารถท่ีจะ
ตรวจสอบแก้ไขและเพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนแสดงมติหรือลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนายก                 
และกรรมการบริหารสมาคม ได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิดังกล่าว          
จะประกาศทางเว็บไซต์ของสมาคม (www.saat2016.com) 

 

/ข้อ ๑๖ รายละเอียด… 
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ข้อ ๑๖ รายละเอียด วิธีการลงคะแนนเสียงตามประกาศฉบับน้ีจะแจ้งให้ทราบในช่องทางดังน้ี 
๑๖.๑ แจ้งผ่านประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจําจังหวัด 
๑๖.๒ แจ้งในช่องทาง www.saat2016.com 
๑๖.๓ สื่อสังคมต่างๆ  

ข้อ  ๑๗  สมาคมจะแจ้งข่ าวการลงมติ  การเลือกต้ังนายกสมาคม  และการเลือกต้ัง
กรรมการบริหารสมาคม ทางหนังสือพิมพ์รายวัน  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 


