ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรี ย นวิ ทยาศาสตรจ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชีย งราย สังกัดเขตพื้น ที่การศึก ษา
มัธยมศึกษาเชียงราย จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขอ ๑ จำนวนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน
ขอ ๒ องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
จำนวน ๑ คน
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนครู
จำนวน ๑ คน
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน ๑ คน
(๖) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
จำนวน ๑ คน
(7) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร ศาสนาอื่นในพื้นที่
จำนวน 2 รูป/คน
(8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 6 คน
(9) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานี้
ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูใดมีลักษณะตองหามตาม (๕) ตองออกจาก
การเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ
อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแตงตั้ง หากมิได
ดำเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
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(๑) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
(๑.๑) เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้
(๑.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
สัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนครู
ตองเปนครูซึ่งทำหนาที่หลัก ดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน
ดวยวิธีตาง ๆ ในโรงเรียนนี้
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
(๓.๑) เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีสมาชิกรวมตัว
กันไมนอยกวา ๑๕ คน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวม
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษารั บรอง และมีที่ตั้งแนน อน อยูในทองที่ตำบลหรื อแขวงที่เปนภูมิลำเนาของ
นักเรียนในโรงเรียนนี้หรือทองที่ตำบลหรือแขวงที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู
(๓.๒) ไม เ ป น ครู เจาหนาที่ห รือลูกจางของโรงเรียน หรือที่ป รึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๔) กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
(๔.๑) เปนผูที่เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้
(๔.๒) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๕) กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
เป น พระภิ กษุ ส งฆ หรือผูน ับ ถือศาสนาที่ทางราชการรับ รอง (พุทธ คริส ต อิส ลาม
พราหมณ ฮินดู และซิกข)
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(๖.๑) ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีสัญญาจางกับโรงเรียนนี้
(๖.๒) เปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาไมเกิน ๓ แหง ในเวลาเดียวกัน
ขอ ๔ การสรรหาบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การสรรหากรรมการผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
๔.๑.๑ ผูมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตามประกาศ ขอ ๓
๔.๑.๒ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูแทนศิษยเกาสามารถ
สมัครไดดวยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยผูเสนอชื่อตองมีสถานภาพของ
กลุมบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ
๔.๑.๓ กรณีองคกรชุมชน ใหประธานหรือผูบริหาร หรือผูนําของชุมชนหรือผูนําองคกร
ชุมชนเปนผูเสนอชื่อ
๔.๑.๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู ไดแกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย องคการบริหารสวนตำบลรอบเวียง ใหประธานองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน
เสนอชื่อบุคคลที่ผานความเห็นชอบของสภาองคกรการปกครองสวนทองถิ่น
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ผูอํานวยการโรงเรียนนี้จะดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทน พระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดูและซิกข) ใหไดจำนวน
2 รูป (หากสถานศึกษากำหนดวิธีการสรรหาและเลือกไวแลว ใหกำหนดในประกาศนี)้
๔.๑.๖ กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอ ชื่อบุคคล กลุมบุคคล องคกร
ชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดตามขอ ๓ (๒) (๓) ซึ่งประสงคเสนอชื่อผูแทนเขารับการเลือก
เปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้นฐานของโรงเรี ยนนี้ ติดตอขอรับใบสมัครและหรื อ
แบบเสนอชื ่ อ รวมทั ้ งสมั ครและเสนอชื่อ ที่โ รงเรีย นวิทยาศาสตรจ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชีย งราย
ระหวางวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ
๔.๒ การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปน ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทน พระภิกษุสงฆ
และหรื อ ผู  แ ทนองค ก รศาสนาอื ่ น ในพื ้ น ที ่ แ ละผู  อ ํ า นวยการสถานศึ ก ษา ร ว มกั น สรรหาและเลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนกรรมการ จำนวน 7 คน ซึ่งโรงเรียนจะประกาศวิธีการสรรหาและเลือกใหทราบ
ตอไป
๔.๓ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
โรงเรียนจะจัดใหผูไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการผูแทนบุคคล ผูแทนกลุม
บุ คคล ผู  แทนองค กร กรรมการผู  ทรงคุณวุฒ ิและผู อํ านวยการสถานศึ กษารว มกัน เลื อก กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ ๑ คน
๔.๔ เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครหรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
เขารับการเลือกเปนกรรมการ ตามแนวทาง ดังนี้
๔.๔.๑ เอกสารทั่วไป ไดแก สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน สำเนาบัตรประจําตั ว
ขาราชการ หรือสำเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
๔.๔.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๒) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน
(๓) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงวามีสมาชิก ไมต่ำกวา ๑๕ คน
- หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมขององคกรที่เปนประโยชน
ตอสังคมและชุมชนอยางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
- หนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือของสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตอไปนี้
- ในกรณีที่เปน ผูบ ริห าร หรือคณะผูบ ริห าร หรือเปน สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวที่ทางราชการ
ออกให
- สำหรับ ขาราชการพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ใหตรวจสอบ
จากบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหและหรือบัตรประจําตัวประชาชน
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โรงเรี ย นจะประกาศรายชื ่ อ ผู  ม ี ส ิ ท ธิ เ ข า รั บ เลื อ กเป น ผู  แ ทนกลุ  ม บุ ค คลและองค ก รต า ง ๆ
ในวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ขอ ๖ กําหนดการเลือกผูแทนกลุมบุคคล องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนจะจัดใหผูแทนกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ เลือกกันเอง ในแตละกลุมหรือองคกร
เพื ่ อให ได ผ ู  แทนเข า ไปเป น กรรมการในคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน กลุ มละ ๑ คน วั น ที่
12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนและเว็บไซตโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ขอ ๗ กําหนดการประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการ จากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการจากผูแทนกลุมบุคคลและองคกร ในวันที่
29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนและเว็บไซตโรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(ดร.วันสวาง สิงหชัย)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

