ประกาศโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึง
กำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน
ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จำนวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน ๑ คน
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
จำนวน ๒ รูป/คน
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน๖ คน
(๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๕) ต้องออกจาก
การเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
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(๑) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
(๑.๑) เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้ เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ต้องเป็นครูซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีต่าง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
(๓.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่
น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอน อยู่ในท้องที่
ตำบลหรือแขวงที่เป็นภูมิลำเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่
(๓.๒) ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ ที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
(๔.๑) เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง (พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์)
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูก จ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผู้ เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไม่เกิน ๓ แห่ง ในเวลาเดียวกัน
ข้อ ๔ การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๔.๑.๑ ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม
ประกาศ ข้อ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่าสามารถสมัครได้
ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติ ที่กำหนด โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของกลุ่มบุคคลนั้นในวันที่
เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร หรือ ผู้นำของชุมชนหรือผู้นำองค์กร
ชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล สีกัน ให้ประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น เสนอชื่อบุคคลที่
ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ปรับข้อความให้เหมาะสม)

-3๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
อื่นในพื้นที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์) ให้ได้จำนวน ๒ รูป / คน
(หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้กำหนดในประกาศนี้)
๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒) - (๗) ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระหว่างวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๑8 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕63 ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ จำนวน ๖ คน
ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคล
ผู้แทนองค์กรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า รับการเลือกเป็นกรรมการ ตาม
แนวทางดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผู้แทนศิษย์เก่า ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
- สำหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และหรือ
บัตรประจำตัวประชาชน

-4ข้อ ๕ กำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในวันที่ ๒1
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ข้อ ๖ กำหนดการเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้ได้
ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มละ ๑ คน วันที่ ๒5 เดือน ธันวาคม
พ.ศ.๒๕63 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ข้อ ๗ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน
วันที่ ๓0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงชื่อ)
(นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

