ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคอนสวรรค์
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขอ ๑ จํานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทัง้ สิ้น ๑๕ คน
ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒ)ิ
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูป้ กครอง
จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู
จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
จานวน ๒ รูป / ๒ คน หรือ ๑ รูป /๑ คน
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จานวน ๖ คน
(๙) ผูอานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก เวนแตเปนโทษสาหรับความผิด
ที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้

-๒ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลกั ษณะตาม (๕) ตองออกจาก
การเปนบุคคลซึ่งมี ลักษณะดังกล่าวหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ
อันมีลกั ษณะดังกลาวแลวตอผูอานวยการภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิไดดาเนินการดังกลาว
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนคอนสวรรค์ หรือทีป่ รึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครู ซึ่งทาหนาที่หลักดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู
ของผู้เรียนดวยวิธีตางๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มสี มาชิก
รวมตัวกันไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยาง
ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานทีห่ นวยงานที่เกี่ยวของ หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรองและมีที่ตั้งแนนอน อยูในทองที่ตาบล หรือแขวงที่เปนภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนคอนสวรรค์
หรือทองที่ตาบลหรือแขวงที่โรงเรียนคอนสวรรค์ ตั้งอยู
( ๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนคอนสวรรค์
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคอนสวรรค์
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนคอนสวรรค์ หรือที่ปรึกษา
หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนคอนสวรรค์
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
เปนพระภิกษุสงฆ์หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม
พราหมณ ฮินดู และซิกข
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนคอนสวรรค์ หรือที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนคอนสวรรค์
(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไมเกิน ๓ แหงในเวลาเดียวกัน
ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
๔.๑.๑ ผูมีสทิ ธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตามประกาศ ขอ ๓

-๓๔.๑.๒ กรณีกรรมการทีเ่ ปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูและผูแทนศิษยเกา
สามารถสมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผูเสนอชื่อตองมี สถานภาพของ
กลุมบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบ้ ริหาร หรือผูนาของชุมชน หรือ
ผูนาองค์กรชุมชนเปนผูเสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู ไดแกเทศบาลตาบล
คอนสวรรค์ ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขางตน เสนอชื่อบุคคลทีผ่ านความเห็นชอบของสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑.๕ กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุ สงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นใน
พื้นที่ ผูอานวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการทีเ่ ปนผูแทนพระภิกษุสงฆ
และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู และซิกข
ใหไดจานวน ๒ รูป/๒ คน หรือ ๑ รูป /๑ คน
๔.๑.๖ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุมบุคคล
องคกรชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือกเปนกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคอนสวรรค์ ติดตอขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ
ในระหวางวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคอนสวรรค์ และเว็บไซดโรงเรียน https://www.kwsc.ac.th
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหา
และเลือกให้เปนกรรมการทีเ่ ปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแ้ ทนองคกรศาสนาอื่นในเขตพื้นที่ และ
ผูอานวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ รวมกันสรรหาและเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนกรรมการ จานวน ๖ คน
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบตอไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ โรงเรียนจะจัดใหผูได้รับการสรรหาและ
เลือกใหเปนกรรมการผูแทนบุคคล ผูแทนกลุ่มบุคคล ผูแทนองคกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอานวยการ
โรงเรียนคอนสวรรค์ รวมกันเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัครหรือผู้ที่ไดรับการเสนอชื่อ
เขารับการเลือกเปนกรรมการตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ไดแก สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัว
ขาราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกใหของผูส้ มัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวามีสมาชิกไมต่ากวา ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององคกรที่ เปนประโยชนตอ
สังคมและชุมชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป

-๔- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
ในกรณีที่เปนผู้บริหารหรือคณะผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจาก
บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให หรือบุคคลอื่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหตรวจสอบจาก
บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให และหรือบัตรประจาตัวประชาชน
ขอ ๕ กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกเปนผูแทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ และเว็บไซดโรงเรียน https://www.kwsc.ac.th
ขอ ๖ กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคลองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุม่ บุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเองในแตละกลุม่ หรือองคกร
เพื่อใหได้ผแู ทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมละ ๑ คน ในวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ และใหผูที่ไดรับเลือกเปนผูแทนแตละกลุ่มประชุม
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสวัสดิ์ศรี โรงเรียนคอนสวรรค์ สาหรับผู้แทนครู
กาหนดใหเลือกกันเอง ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสวัสดิ์ศรี โรงเรียน
คอนสวรรค์
ขอ ๗ กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูที่ได รับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกรในวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหองกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคอนสวรรค์ และเว็บไซด์โรงเรียน
https://www.kwsc.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ
(นายสุชาติ รักษาชนม์)
ผูอานวยการโรงเรียนคอนสวรรค์

