
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเขียว 

------------------------------------------------------------------------ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนภูเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ                   
จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูเขียว ดังนี้ 
 
ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมการ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน  
 

ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง     จำนวน ๑ คน  
(๓) กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนครู      จำนวน ๑ คน  
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน     จำนวน ๑ คน  
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน ๑ คน  
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า      จำนวน ๑ คน  
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ   จำนวน ๒ รูป/คน  
     ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      จำนวน ๖ คน  
(๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้  

(กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ )  
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  



๒ 

 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น หรือกรณี

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะตาม (๕) ต้องออกจากการเป็นบุคคล
ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะ
ดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลา         
ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
      ๑. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

                    (๑.๑) ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนภูเขียว 
                    (๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา หรือผู้ เชี่ยวชาญ            
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนภูเขียว 

      ๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  
ต้องเป็นข้าราชการครู ในโรงเรียนภูเขียว 

      ๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  
                     (๓.๑) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนภูเขียว 
                     (๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา
จ้างกับโรงเรียนภูเขียว 

      ๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
                      (๔.๑) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า ๓ แห่งในเวลาเดียวกัน 
                      (๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนภูเขียว  

      ๕. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  
                      (๕.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๗ คน 
เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตำบล
หรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรอืท้องที่ตำบล หรอืแขวงทีโ่รงเรียนภูเขียวตั้งอยู่  
                       (๕.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนภูเขียว  
 
 



๓ 

 
ข้อ ๔ วิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
                 ๔.๑.๑  ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ ข้อ ๓  
                 ๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนครู ให้บุคคลแต่ละประเภทเสนอชื่อ               
ผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
                 ๔.๑.๓ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ให้องค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น
กรรมการ 
                 ๔.๑.๔ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่ถานศึกษาตั้งอยู่ 
                 ๔.๑.๕ กรณกีรรมการที่เป็นผู้แทนศษิย์เก่า ให้ศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
                 ๔ .๑ .๖กรรมการที่ เป็นผู้ แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้ แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่           
โรงเรียนภูเขียว จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ีทีท่างราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ-์ฮินดู และซิกข)์ ให้ได้จำนวน ๒ รูป/คน  
                 ๔.๑.๗ กำหนดเวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับและส่งแบบเสนอชื่อได้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม      
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๘๖๑๔๓๐ ต่อ ๑๔๔ หรือดูรายละเอียดทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว 
https://www.phukhieo.ac.th 

๔.๒ วิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร

ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน
พ้ืนที ่และผู้อํานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใหเ้ป็นกรรมการ จำนวน ๗ คน 

๔.๓ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
      โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร

ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน  
ในพ้ืนที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อํานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นประธานกรรมการ ๑ คน 

๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
      ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทีไ่ดร้ับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตามแนวทาง ดังนี้ 
      ๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก ่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตร

ประจําตวัที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 



๔ 

 
     ๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

   (๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
   (๒) ผู้แทนศิษย์เกา่ ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรยีน 
   (๓) ผู้แทนองคก์รชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
        - หลักฐานทางทะเบียนทีแ่สดงว่าเป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่มี 
          ประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๗ คน 

                             - หลักฐานที่แสดงถงึการดำเนินกิจกรรมขององคก์รทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
                               ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                             - หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ที่สถานศึกษาตัง้อยู่ 

    (๔) ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
       - ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         นั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ 
       - สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่น 
         ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มอบหมาย ให้ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการ 
         ออกให้ และหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
 

ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ             

ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์   
โรงเรียนภูเขียว https://www.phukhieo.ac.th 

 
ข้อ ๖ กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม หรือองค์กร       
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ ๑ คน                     
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนภูเขียว 

 
ข้อ ๗ กำหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  

    โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร              
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์   
โรงเรียนภูเขียว https://www.phukhieo.ac.th 

 
 



๕ 

 
ข้อ ๘ กำหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  

    จัดประชุมผู้ ที่ ได้ รับการเลือกเป็ นกรรมการทั้ งหม ด เพ่ือสรรหากรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ                   
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนภูเขียว 

 
ข้อ ๙ กำหนดการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    จัดประชุมผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด เพ่ือเลือกประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป     
ณ โรงเรียนภูเขียว 

 
ข้อ ๑๐ การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พิจารณาประกาศแต่งตั้งต่อไป 
 
               ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                   
    (นายกษิดศิ ปลื้มญาต)ิ 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขยีว 
 


