
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลัย  
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

---------------------------------- 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  
จึงกําหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

          ขอ  ๑  จํานวนคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนทั้งสิ้น  ๑๕  คน 

          ขอ ๒  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนท่ี  จํานวน ๒  รูป  
                  (๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๖  คน 
                   (๙)  ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓.๑  คณุสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้  

(๑)  มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๓)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข

เพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒-  
   ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะ ตองหามตาม (๕)   ตองออก 
จากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม   หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  
อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศกึษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑)  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  

(๑.๑)  เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนน้ี 
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรยีนนี้  
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู 

 ตองเปนครซูึ่งทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน   และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย  
วิธีตาง  ๆ ในโรงเรียนนี้  

(๓)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน 
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกัน           

ไมนอยกวา ๑๕ คน เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา           
ไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแนนอน อยูในทองที่
ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนน้ีหรือทองท่ีตําบลหรือแขวงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังอยู 

 (๓.๒)  ไม เป นครูเจ าหน าที ่หร ือลูกจางของโรงเรียนหรือ   ที ่ปร ึกษาหรือผู เชี่ยวชาญ             
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนน้ี  

(๔)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา 
(๔.๑)  เปนผูที่เคยศกึษาหรือสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒)   ไมเปนครู เจาหนาท่ี  หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา

จางกับโรงเรียนนี้  
(๕)  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนท่ี 

เปนพระภิกษุสงฆ  หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต  อิสลาม พราหมณ - 
ฮินดู  และซิกข) 

(๖)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือท่ีปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจางกับโรงเรยีนนี้   
 (๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน 

ขอ ๔   การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 
          ๔.๑.๑  ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ         

ตามประกาศ ขอ ๓ 
 
 
 
 

 
 



 -๓-  
 ๔.๑.๒  กรณีกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู และผูแทนศิษยเกาสามารถ

สมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติท่ีกําหนด  โดยผูเสนอชื่อ ตองมีสถานภาพของกลุมบุคคล
นั้นในวันท่ี   เสนอชื่อ 

               ๔.๑.๓  กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร  หรือ  ผูนําของชุมชนหรือผูนําองคกร
ชุมชนเปนผูเสนอชื่อ 

              ๔.๑.๔  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่โรงเรยีนน้ีตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวนตําบล
กระโสบ ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน    เสนอชื่อบุคคลท่ีผานความเห็นชอบของสภาองคกรการ
ปกครองสวนทองถ่ิน   

              ๔.๑.๕ กรรมการที่ เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  
ผูอํานวยการโรงเรียนนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดูและซิกข)  ใหไดจํานวน  ๒ รปู   

๔.๑.๖  กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุมบุคคล   องคกรชุมชน  หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใดตามขอ ๓ (๒)  -  (๗)  ซึ่งประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้    ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ                ที่
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ระหวางวันที่  ๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๗  เดือนสิงหาคม         พ.ศ. 
๒๕๖๔  ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                                  โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  
ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกา   ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี  และผูอํานวยการสถานศึกษา รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนกรรมการ จํานวน  ๖ คน     
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกใหทราบตอไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ  โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปน 
กรรมการผูแทนบุคคล  ผูแทนกลุมบุคคล  ผูแทนองคกร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันเลือก
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ   เปนประธานกรรมการ  ๑  คน 

          ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการ
เลือกเปนกรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  เอกสารท่ัวไป  ไดแก  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  
หรอืสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของ   ผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

         (๑)  ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน   
                                 (๒)  ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
        (๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี ้

-  หลักฐานทางทะเบียนท่ีแสดงวามีสมาชิกไมตํ่ากวา  ๑๕  คน 
-  หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน 

อยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  
-  หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           (๔)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   ตอไปน้ี 
-  ในกรณีที่เปนผูบริหาร หรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน  

ทองถิ่นน้ัน ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให 
-  สําหรับขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคล 

อื่นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายใหตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหและหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ขอ ๕ กําหนดการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและ 
องคกรโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ  ในวันท่ี  ๒๐  เดือน
สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  

ขอ  ๖  กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล    องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุมหรือองคกรเพื่อใหได
ผูแทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ   ๑  คน  วันที่  ๒๐  เดือน สิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนอบุลราชธานีศรวีนาลัย  
  ขอ ๗  กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรบัเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบคุคลและองคกรในวนัที่ ๒๐
เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ.โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
                                                            ลงชื่อ 
                                                                   (นายฐิรศาสตร   กูลรัมย)   
                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลัย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


