ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 38 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลัก เกณฑ์
วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน พ.ศ.2546 โรงเรีย นกรรณสู ตศึก ษาลั ย จั ง หวั ดสุพ รรณบุรี สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงกาหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
ข้อ 1 จานวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนทั้งสิ้น 15 คน
ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
จานวน
1 คน
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
จานวน
1 คน
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
จานวน
1 คน
(4) กรรกมารที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
จานวน
1 คน
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1 คน
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
จานวน
1 คน
(7) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
จานวน
2 คน
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน
6 คน
(9) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ จานวน
1 คน
ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (5)
ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
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แต่งตั้ง หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
1.1 เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
1.2 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนกานสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ ในโรงเรียนนี้
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
3.1 เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิก
รวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อดาเนิน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยส่วนรวมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ตาบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลาเนานของนักเรียนในโรงเรียนนี้ หรือท้องที่
ตาบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
3.2 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
4.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
4.2 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม
พราหมาณ์-ฮินดู และซิกข์)
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1 ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียน หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
6.2 เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลา
เดียวกัน
ข้อ 4 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
4.1.1 ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม
ประกาศ ข้อ 7
4.1.2 กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้
ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยผู้เสนอชื่อต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่
เสนอชื่อ
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เป็นผู้เสนอชื่อ
4.1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.5 กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ และหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่
ผู้อานวยการโรงเรียนนี้จะดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมาณ์ -ฮินดู และซิกข์) ให้ได้จานวน
2 รูป/คน
4.1.6 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามข้อ 3 (2)-(7) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงวันที่
21 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ
4.2 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรี ย นจะจั ด ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหาและเลื อ กให้ เ ป็ น กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนผู้ ป กครอง
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ 6 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
4.3 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ 1 คน
4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ สมัครหรื อผู้ที่ไ ด้รับ การเสนอชื่อเข้ารั บการเลือ กเป็นกรรมการตาม
แนวทาง ดังนี้
4.4.1 เอกสารทั่วไป ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4.4.2 เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(1) ผู้แทนผู้ปกครองตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(2) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(3) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ากว่า 15 คน
- หลั กฐานที่แ สดงถึง การด าเนิ นกิจ กรรมขององค์กรที่เป็ นประโยชน์ต่ อ
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
- สาหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้และ
หรือบัตรประจาตัวประชาชน
ข้อ 5 กาหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนกลุ่ ม บุ ค คลและองค์ ก รต่ า งๆ ในวั น ที่
17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ข้อ 6 กาหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ไ ด้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ 1 คน วันที่ 17 – 18 มีนาคม
2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อ 7 กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่ อผู้ที่ ได้รับ เลือกเป็น กรรมการจากผู้ แทนกลุ่มบุค คลและองค์กรในวัน ที่
27 มีนาคม 2563 ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
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