ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

....................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา
38
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดสานักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ 1 จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทัง้ สิ้น 15 คน
ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวน 1 คน
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวน 1 คน
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน 1 คน
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน 1 คน
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ จานวน 2 รูป/คน
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
(9) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/ (3) ไม่เป็นคน....

-2(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สญ
ั ญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผู้ได้รบั แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้อง
ออกจากการเป็นบุคคลซึง่ มีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด
ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รบั แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(1.1) เป็นผูป้ กครองตามทะเบียนนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนนี้
(1.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซงึ่ ทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(3.1) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงาน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเทศบาลนครขอนแก่นรับรอง และมีที่ตั้งแน่นอน
อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
(3.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
(4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย หรือทีป่ รึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
/ (5) กรรมการ....

-3(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม
พรามหณ์-ฮินดู และซิกข์)
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(6.1) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย หรือทีป่ รึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึง่ มีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
(6.2) ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น เกิน
3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การสรรหากรรมการผูแ้ ทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
4.1.1 ผู้มสี ิทธิสมัครและได้รบั การเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม
ประกาศ ข้อ 3
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผูป้ กครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้
ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติทกี่ าหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอ
ชื่อ
4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน
เป็นผู้เสนอชื่อ
4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีโ่ รงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้ประธานสภา
เทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้เสนอชื่อ
4.1.5 กรรมการทีเ่ ป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูเ้ สนอชื่อ
4.1.6 กาหนดวัน เวลา และสถานที่รบั สมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ตามข้อ 3 (2) – (7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือ
แบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ระหว่างวันที่ 21เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ถึงวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ในวันเวลาราชการ

/4.2 การสรรหา....

-44.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผูป้ กครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูอ้ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็น กรรมการ จานวน 7
คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการ ผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ 1 คน
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้สมัครหรือผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตาม
แนวทาง ดังนี้
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(1) ผู้แทนผูป้ กครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ากว่า 15 คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผูบ้ ริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้

/ - สาหรับ....

-5- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล
อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตร
ประจาตัวประชาชน
ข้อ 5 กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุม่ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันที่ 29
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ข้อ 6 กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุม่ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ได้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ ละ 1 คน วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ข้อ 7 กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรในวันที่ 5
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

(ลงชื่อ).........................................
( นางสาววัชรา ภักดียิ่ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

