ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
..........................................................
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
ข้อ ๑ จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จานวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ จานวน ๒ รูป/คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๗ คน
(๙) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๒(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้ ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็ นครู ซึ่งทาหน้ าที่หลั กด้านการเรียนการสอนและการส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้วยวิธีต่างๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชุน หรือองค์กรที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดาเนิน กิจ กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคมและชุมชนโดยส่ วนรวมอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง
และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรีย นในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ตาบลหรือ
แขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ หรื อ ผู้ นั บ ถื อ ศาสนาที่ ท างราชการรั บ รอง (พุ ท ธ คริ ส ต์ อิ ส ลาม
พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน

-๓ข้อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(๑) ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ
ข้อ ๓
(๒) กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่
เสนอชื่อ
(๓) กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน
เป็นผู้เสนอชื่อ
(๔) กรณีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่โ รงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ปรับข้อความให้เหมาะสม)
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้อานวยการ
โรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ให้ได้จานวน ๒ รูป/คน (หากสถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กาหนดในประกาศนี้)
(๖) กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ ๓ (๒)-(๗) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ ได้ ที่โรงเรีย นบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ระหว่างวัน จันทร์ที่ ๒๙ เดือนมีน าคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เ ก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ
จานวน ๒ คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้ แ ทนองค์ ก ร กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาร่ ว มกั น เลื อ กกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เป็นประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแนวทาง
ดังนี้
(๑) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

-๔(๒) เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๒.๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒.๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒.๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ากว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒.๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร หรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารหรื อ เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่น
ที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มอบหมาย ให้ ตรวจสอบจากบัต รประจาตั ว ที่ทางราชการออกให้ และหรื อ
บัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ ๕ กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันพุธ
ที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ข้อ ๖ กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร เพื่อให้
ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานกลุ่มละ ๑ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ข้อ ๗ กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรีย นจะประกาศรายชื่อ ผู้ ที่ได้รับเลื อกเป็นกรรมการจากผู้ แทนกลุ่ มบุคคล และองค์กร
ในวันพุธที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนร่วมประชุม เพื่อเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

