ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
..........................................................
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารร าชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ 1 จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น 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 และหรือผู้แทนองค์กร ศาสนาอื่นในพื้นที่ จานวน 2 รูป/คน
8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน
10.ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1.มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4.ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสารักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้ นไม่เคย
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
1.1 เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้

1.2 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
2.กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
2.1 ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
3.กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
3.1 เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชุน หรืองค์กรที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง
และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่ตาบลหรือ
แขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
3.2 ไม่ เ ป็ 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
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
4.กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
4.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
4.2 ไม่ เ ป็ น ครู เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ลู ก จ้ า งของโรงเรี ย นนี้ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
5.กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
5.1 เป็ น พระภิกษุส งฆ์ หรือผู้ นั บถื อศาสนาที่ท างราชการรั บรอง (พุทธ คริส ต์
อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์)
6.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
6.2 เป็นกรรมการรสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลา
เดียวกัน
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม
ประกาศ ข้อ 3
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้
ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นใน
วันที่เสนอชื่อ
4.1.3 กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือผู้นาของชุมชนหรือผู้นาองค์กร
ชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตาบลท่าไม้และองค์การบริหารส่วนตาบลวังควง ให้ประธานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ผู้อานวยการโรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นให้ได้จานวน 2 รูป/คน

4.1.6 กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ 3 (2)-(7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ
รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 1
สิงหาคมพ.ศ.2559
4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ จานวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ 1 คน
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการตาม
แนวทางดังนี้
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(1) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิก ไม่ต่ากว่า 15 คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนั ง สื อ รั บ รองผลงานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรื อคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- ส าหรับ ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และหรือ
บัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ 5 กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ใน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ข้อ 6 กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ แทนเข้า ไปเป็ น กรรมการในคระกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกลุ่ ม ละ 1 คน วั น ที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ข้อ 7 กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่ มบุคคลและองค์กรใน
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว)
ผู้อานวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

