ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ
จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขอ ๑ จํานวนคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน
ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จํานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ จํานวน ๒ รูป
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน
(๙) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไม เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึ งที่สุด ใหจํา คุก เวนแต เปนโทษสํา หรับ ความผิ ด ที่ ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปน คูสัญ ญาตามระเบีย บสํานัก นายกรั ฐมนตรีวา ด วยการพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก ไ ข
เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้

-๒ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะ ตองหามตาม (๕) ตองออก
จากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ
อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรื อที่ป รึ กษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครูซ่งึ ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกัน
ไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแนนอน อยูในทองที่
ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๓.๒) ไมเ ปน ครูเ จา หนา ที ่ห รือ ลูก จา งของโรงเรี ย นหรือ ที ่ป รึก ษาหรือ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จางกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
เปนพระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู และซิกข)
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไมเปนครู เจา หนาที่ หรือลูกจา งของโรงเรียนนี้หรือ ที่ป รึ กษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน
ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
๔.๑.๑ ผูมี สิ ทธิ สมั ครและได รับการเสนอชื่ อ ตองมี คุ ณสมบั ติ ทั่วไปและคุ ณสมบัติ เฉพาะ
ตามประกาศ ขอ ๓

-๓๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่ เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูแทนศิษยเกา สามารถ
สมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยผูเสนอชื่อ ตองมีสถานภาพของกลุมบุคคล
นั้นในวันที่ เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือ ผูนําของชุมชนหรือผูนําองคกร
ชุมชนเปนผูเสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวนตําบล
กระโสบ ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน เสนอชื่อบุคคลที่ผานความเห็นชอบของสภาองคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑.๕ กรรมการที่ เ ป น ผู แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ แ ละหรื อ ผู แ ทนองค ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่
ผูอํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูและซิกข) ใหไดจํานวน ๒ รูป
๔.๑.๖ กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุมบุคคล องคกรชุมชน หรือ
องค กรปกครองสวนท องถิ่ น ใดตามขอ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงคเสนอชื่อผู แทนเข ารั บ การเลื อ กเป น กรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ
ที่
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ระหวางวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม
พ.ศ.
๒๕๖๔ ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจั ดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูอํานวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุ ฒิใหเปนกรรมการ จํานวน ๖ คน
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหทราบตอไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปน
กรรมการผูแทนบุคคล ผูแทนกลุมบุคคล ผูแทนองคกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการ
เลือกเปนกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของ ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน

-๔(๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวามีสมาชิกไมต่ํากวา ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน
อยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- ในกรณีที่เปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
- สําหรับ ขา ราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคล
อื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหและหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน
ขอ ๕ กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและ
องคกรโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ในวันที่ ๒๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
ขอ ๖ กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุมหรือองคกรเพื่อใหได
ผูแทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ ๑ คน วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
ขอ ๗ กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรบั เลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูท่ไี ดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกรในวันที่ ๒๐
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ
(นายฐิรศาสตร กูลรัมย)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

