ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
……………………………………………………………..

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ประกอบกั บกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณ สมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์ ) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ 1 จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น ๙ 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 และหรือผู้แทนองค์กร ศาสนาอื่นในพื้นที่
จานวน ๑ รูป/ คน
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๒ คน
(9) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 คุณสมบัติของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคย
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(1.1) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(1.2) ไม่เป็ น ครู เจ้ าหน้าที่ หรือลู กจ้างของโรงเรียนนี้ห รือที่ป รึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีต่าง ๆในโรงเรียนนี้
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(3.1) เป็น สมาชิกขององค์กรของชุมชุน หรืองค์กรที่เรียกชื่อย่างอื่ นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่
น้อยกว่า 15 คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ใน
ท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ตาบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(3.2) ไม่ เป็ น ครู เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ลู ก จ้ า งของโรงเรี ย น หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ซึ่งมีสญ
ั ญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(4.1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(4.2) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์)
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(6.1) ไม่เป็น ครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(6.2) เป็นกรรมการรสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
4.1.1 ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รและได้ รั บ การเสนอชื่ อ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตามประกาศ ข้อ 3
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้ด้วย
ตนเองหรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด โดยผู้ เสนอชื่ อ ต้ อ งมี ส ถานภาพของกลุ่ ม บุ ค คลนั้ น ในวั น
ที่เสนอชื่อ
4.1.3 กรณี องค์กรชุมชน ให้ ประธานหรือผู้บริ ห าร หรือผู้ นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กรชุมชน
เป็น ผู้เสนอชื่อ

4.1.4 กรณี องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้ แก่ องค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของ
สภาองค์ก รการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น (สถานศึก ษาที่ ตั้ งอยู่ ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร และ เมื อ งพั ท ยา
ปรับข้อความให้เหมาะสม)
4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผู้อานวยการ
โรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นให้
ได้จานวน ๑ รูป/คน (หากสถานศึกษากาหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กาหนดในประกาศนี้)
4.1.6 กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชนหรือ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ใดตามข้อ 3 (2)-(7) ซึ่ งประสงค์เสนอชื่อ ผู้ แทนเข้ารับ การเลื อกเป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและ
เสนอชื่อ ที่ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์ ) สั งกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 256๔ ในวัน เวลา
ราชการ
4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ ได้รับ การสรรหาและเลือกให้ เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการจานวน ๒ คน
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล ผู้แทน
องค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ 1 คน
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการตามแนวทางดังนี้
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ากว่า 15 คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนั งสื อรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้

- ส าหรั บ ข้ า ราชการพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรือ
บัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ 5 กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บ เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คลและองค์ ก รต่ าง ๆ ในวั น ที่ 2๓
พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ข้อ 6 กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิเข้ ารับ การเลื อกเป็ น กรรมการจากผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก ร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ข้อ 7 กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่ง
ประชานุสรณ์) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔

( นางสาวทัศนา จรจวบโชค )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

