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ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ ๑ จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวนทั้งสิ้น 15 คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(๑)ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 1 คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวน 1 คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน 1 คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน 1 คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ในพื้นที่
จานวน 2 รูป/คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕)
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
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หรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(1.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เป็นตัวแทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชน หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
สมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตาบล
หรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์
อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์)
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(6.2) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง
ในเวลาเดียวกัน
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ 3
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่ม
บุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
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4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้นาของชุมชนหรือผู้นา
องค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นเสนอ
ชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
พื้นที่ ผู้อานวยการโรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์) ให้ได้จานวน
2 รูป/ คน (หากสถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและ เลือกไว้แล้วให้กาหนดในประกาศนี้)
4.1.6 กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลองค์
กนชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือก
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ
รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นกรรมการ จานวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและ เลือกให้ทราบต่อไป
4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนโรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทน
บุคคล ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ 1 คน
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูส้ มัครหรือผูท้ ีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ากว่า 15 คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์อร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัว ที่ทางราชการออกให้
และหรือบัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ 5 กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ
ภายในวันที่ 2๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ข้อ 6 กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ 1 คน ภายในวันที่ ๒4
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ข้อ 7 กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ภายในวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ข้อ ๘ วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2561
ข้อ ๙ การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการ
โรงเรียนจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ข้อ ๗ สรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวิธีการสรรหาและเลือกตามประกาศในข้อ ๘ และประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข้อ ๑๐ จัดให้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลือกประธานกรรมการ ๑
คน โดยเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๑
เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

(นายชาคริต พิมพ์หล่อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

