
 
 

  
 

ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.......................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 

ข้อ  ๑  จ านวนคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๕  คน 
 

ข้อ  ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 (๑)  ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  คน 
 (๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  จ านวน  ๑  คน 
 (๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
 (๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  คน 
 (๖)  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน  ๑  คน 
 (๗)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ จ านวน  ๒  รูป/คน 
 (๘)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๗  คน 
 (๙)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ข้อ  ๓  คุณสมบัติของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
  (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔)  ไมเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 



 
  (๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้   ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ  ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕)  ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 

 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
       (๑)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งม ี

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
   (๒)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

   ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ด้วยวิธีต่างๆ  ในโรงเรียนนี้ 
  (๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชุน   หรือองค์กรที่เรียกชื่อย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกัน
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง     
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  
และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้  หรือท้องที่ต าบลหรือ
แขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 
   (๓.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียน  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
   (๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
   (๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
   เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
พราหมณ-์ฮินดู  และซิกข์) 
  (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๖.๑)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งม ี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

(๖.๒)  เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน  ๓  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 



 
 

ข้อ  ๔  การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  (๑)  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  ตามประกาศ 
ข้อ ๓ 
  (๒)  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด  โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่
เสนอชื่อ 
  (๓)  กรณีองค์กรชุมชน  ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชน  
เป็นผู้เสนอชื่อ 
  (๔)  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่   ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น  เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  
ปรับข้อความให้เหมาะสม) 
  (๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน
ให้ได้จ านวน ๒ รูป/คน  (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 
   (๖)  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ ๓ (๒)-(๗)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้  ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ  ได้ที่โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนมีนาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที ่๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ) 
 ๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  
ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่  และผู้อ านวยการสถานศึกษา  ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ  
จ านวน ๒ คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 
 ๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่มบุคคล  
ผู้แทนองค์กร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
เป็นประธานกรรมการ ๑ คน 
 ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ  ตามแนวทาง   
ดังนี้ 
  (๑)  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้  ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

- ๓ - 



 
     (๒)  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 
     (๒.๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
     (๒.๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
     (๒.๓)  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
    -  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก  ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
    -  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
    -  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (๒.๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
    -  ในกรณีที่ เป็นผู้บริหาร  หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
    -  ส าหรับข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอ่ืน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  ให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และหรือ       
บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

ข้อ  ๕  ก าหนดการประกาศรายช่ือ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ในวันพุธ    
ที ่๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 

ข้อ  ๖  ก าหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ  เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร เพ่ือให้
ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ  ๑  คน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 

ข้อ ๗  ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อ  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคล  และองค์กร     
ในวันพุธที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนร่วมประชุม  เพ่ือเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนเมษายน   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
      
            (นายประจวบโชค   สรอ้ยสม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

- ๔ - 


