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การด าเนินงานและการจดัการเลอืกตั้งของ “เพือ่นบรอมส์โกรฟ” (Friends of Bromsgrove) 

ช่ือ 

เพื่อนบรอมส์โกรฟ (FOB) - (ก่อนหนา้น้ีใชช่ื้อวา่ ‘สมาคมครูและผูป้กครองนกัเรียนบรอมส์โกรฟ’ หรือ BPTA) 

เป้าหมาย 

เพ่ือนบรอมส์โกรฟมีบทบาทต่อโรงเรียน(ทั้งสองวทิยาเขต)ดว้ยกนัสามประการ  ดงัน้ี: 

 ใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนโดยการช่วยเหลือในการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนผา่น

กิจกรรมการระดมทุน 

 ใหก้ารสนบัสนุนคุณครูประจ าชั้นและคุณครูประจ าวชิาในเร่ืองของกิจกรรมในหอ้งเรียน และกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรผา่น 

ระบบตวัแทนแต่ละชั้นปี 

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน (รวมถึงกิจกรรมทางสงัคม) ท่ีใหก้ารส่งเสริมโรงเรียน 

การเป็นสมาชิก 

ท่านผูป้กครองนกัเรียนปัจจุบนัทุกท่านจะมีช่ือเขา้ร่วมอยูใ่น “เพื่อนบรอมส์โกรฟ” โดยอตัโนมติั และเม่ือสถานะการเป็นนกัเรียนของ 

บุตรหลานท่านส้ินสุดลง ผูป้กครองก็จะส้ินสุดสถานะการเป็นสมาชิกเพ่ือนบรอมส์โกรฟดว้ยเช่นกนั 

คณะกรรมการ “เพือ่นบรอมส์โกรฟ” 

“เพื่อนบรอมส์โกรฟ (FOB)” จะมีคณะกรรมการดูแลดว้ยกนัทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบไปดว้ย 

ก  ครูใหญ่ ผูซ่ึ้งจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการของเพ่ือนบรอมส์โกรฟ 

ข  รองครูใหญ่ ผูซ่ึ้งจะท าหนา้ท่ีเป็นรองประธานกรรมการของเพื่อนบรอมส์โกรฟ 

ค  ประธานกรรมการผูป้กครอง 

ง  รองประธานกรรมการผูป้กครอง 

จ  เลขานุการ 

ฉ  เหรัญญิก 

ช  เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์/                     
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ซ  สมาชิกสามญัจ านวน 6 ท่าน ซ่ึงจะไดรั้บแต่งตั้งจากอาจารยใ์หญ่โดยแบ่งตามชั้นปีการศึกษาของนกัเรียน ประกอบไปดว้ย 

สมาชิกจ านวน 2 ท่านจากโรงเรียนอนุบาล สมาชิกจ านวน 2 ท่านจากคียส์เตจ 2 (ชั้นปีท่ี 3 – 6) และสมาชิกอีก 2 ท่าน 

จากระดบัมธัยมศึกษา (ชั้นปีท่ี 7 – 13) 

คณะกรรมการชุดน้ีจะท าหนา้ท่ีในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆใหแ้ก่ เพ่ือนบรอมส์โกรฟ รวมไปถึงการบอกกล่าวขอ้มูลไปยงัสมาชิก 

ท่านอ่ืนๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประสานงาน ระหวา่งผูป้กครองกบัครูใหญ่  

สมาชิกทุกท่านในคณะกรรมการจะหมดวาระลงทุกปียกเวน้ต าแหน่งประธาน (ครูใหญ่) และรองประธานกรรมการ (รองครูใหญ่)  โดย 

สมาชิกเดิมมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งอีกคร่้ังเม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อสรรหาคณะกรรมการใหม่ ซ่ึงจะจดัข้ึนภายในคร่ึง 

เทอมแรกของปีการศึกษาใหม่  

การเสนอช่ือคดัเลือกคณะกรรมการต าแหน่งต่างๆ (ไม่รวมสมาชิกสามญั 6 ต าแหน่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากครูใหญ่) จะตอ้งแจง้ 

ใหค้รูใหญ่รับทราบอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมสามญัประจ าปีท่ีจะจดัข้ึนในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่ ทั้งน้ีครูใหญ่จะไดรั้บสิทธ์ิ 

ท่ีจะไม่รับพิจารณาผูท่ี้ถูกเสนอช่ือคดัเลือกคณะกรรมการในกรณีท่ีเห็นวา่ไม่เหมาะสม 

นอกจากคณะกรรมการจะมีอ านาจตดัสินใจในนามของเพ่ือนบรอมส์โกรฟแลว้ ยงัไดรั้บอ านาจหนา้ท่ีเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 มีอ านาจหนา้ท่ีในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส าหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ เช่น กิจกรรมสมทบทุนของคณะกรรมการ 

 มีอ านาจหนา้ท่ีในการปลดสมาชิกดว้ยเสียงขา้งมาก 

คณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟประกอบไปดว้ย 

ประธานกรรมการเพือ่นบรอมส์โกรฟ 

ครูใหญ่ 

รองประธานกรรมการของเพือ่นบรอมส์โกรฟ 

รองครูใหญ่ 

ประธานกรรมการผู้ปกครอง 

 ด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ท่ีการประชุมสามญัประจ าปี 

 มีอ านาจเซ็นตเ์อกสารทางการเงิน 
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 มีอ านาจร่วมกบัเหรัญญิกในการเบิกจ่ายเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 บาท (หากมีงบประมาณคงเหลือส ารอง) โดยท่ีไม่จ าเป็น 

ตอ้งมีการประชุมเพื่ออนุมติั 

 จะตอ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดโดยทัว่ไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อภาคการศึกษา หรือตามท่ีครูใหญ่ก าหนดหรือ 

ร้องขอ 

 ก าหนดการประชุมเพ่ิมเติมหากจ าเป็น 

 ท าการตรวจสอบบญัชีงบประมาณประจ าปีหรือตรวจประเมินบญัชีใหส้มบูรณ์ 

 จะตอ้งก าหนดการประชุมสามญัประจ าปีไม่เกินวนัท่ี 31 ตุลาคมของทุกปีการศึกษา 

 อาจมีการเรียกใหป้ระชุมสามญัพิเศษตามจดหมายเรียก โดยตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 ท่านซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 21 วนั 

ก่อนการประชุม  

 เป็นผูร่้วมอนุมติัรายงานการประชุมในท่ีประชุมร่วมกนักบัครูใหญ่ 

รองประธานกรรมการผู้ปกครอง 

 ด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ท่ีการประชุมสามญัประจ าปี 

 เป็นตวัแทนประธานกรรมการผูป้กครองหากประธานกรรมการผูป้กครองไม่สามารถท าหนา้ท่ีได ้

 ช่วยเหลือประธานกรรมการผูป้กครองและคณะกรรมการเพ่ือใหเ้ป้าหมายของเพ่ือนบรอมส์โกรฟส าเร็จลุล่วง 

เลขานุการ 

 ด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ท่ีการประชุมสามญัประจ าปี 

 จดัเตรียมวาระในการประชุมและจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 รายงานบนัทึกการประชุมใหก้บัครูใหญ่ และประธานกรรมการผูป้กครองตรวจสอบก่อนท่ีจะด าเนินการแจกจ่าย 

 แจกจ่ายบกัทึกการประชุมใหก้บัสมาชิกทุกท่าน ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากการประชุม 

 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟทุกท่าน 

 แจง้สมาชิกทุกท่านก่อนการประชุมสามญัพิเศษใหท้ราบล่วงหนา้เป็นเวลา 21 วนั 

 จดัพิมพร์ายละเอียดส าหรับสมาชิกทุกท่านในแต่ละการประชุม 

เหรัญญิก 

 ด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ท่ีการประชุมสามญัประจ าปี 
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 มีอ านาจเซ็นตเ์อกสารทางการเงิน 

 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการฝากและถอนเงินจากธนาคาร 

 มีอ านาจร่วมกบัประธานกรรมการผูป้กครองในการเบิกจ่ายเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 บาท (หากมีงบประมาณคงเหลือส ารอง)  

 บนัทึกหลกัฐานทางบญัชีของสมาคม 

 จดัเตรียมรายการเดินบญัชีประจ าปี 

 จดัการบญัชีงบประมาณประจ าปีและตรวจประเมินบญัชีใหส้มบูรณ์ 

เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์/เลขานุการฝ่ายกจิกรรม 

 ด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ท่ีการประชุมสามญัประจ าปี 

 จดัการดูแลคณะกรรมการส าหรับงานกิจกรรมทางสงัคมต่างๆ 

 จดัตั้งคณะอนุกรรมการท่ีประกอบไปดว้ย ผูป้กครองท่ีเป็นตวัแทนจากชั้นปีต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการในงานกิจกรรม 

ทางสงัคมต่างๆ 

 ประสานงานกบัตวัแทนผูป้กครองในแต่ละชั้นปีในการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัพอ่แม่ผูป้กครองท่านอ่ืนๆ 

สมาชิกสามญัจ านวน 6 ท่าน - ตวัแทนแต่ละช้ันปี 

 ครูใหญ่จะเลือกตวัแทนผูป้กครองในแต่ละชั้นปีท่ีถูกเสนอช่ือมาจากทั้ง 2 วทิยาเขต เพ่ือร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ 

เพื่อนบรอมส์โกรฟ 

ขอแจง้ใหท้ราบวา่ สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือใหก้ารกระจายหนา้ท่ี 

การท างาน และความรับผดิชอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการน้ีจะจดัข้ึนตามเวลาท่ีสมาชิกทุกท่านสะดวกไม่วา่ 

จะเป็นเวลาท าการของโรงเรียน หรือช่วงตอนเยน็หากจ าเป็น  

ตวัแทนผู้ปกครองในแต่ละช้ันปี 

 ตวัแทนผูป้กครองจากแต่ละชั้นปีมีจะมีไดสู้งสุดเพียง 2 ท่าน 

 รายละเอียดผูส้มคัรตวัแทนผูป้กครองในแต่ละชั้นปีจะตอ้งส่งใหค้รูใหญ่พิจารณาหลงัจากท่ีไดท้ าการพดูคุยกบัทีมผูน้ าโรงเรียน 

(School Leadership Team) 
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*****************************************************************************************************  

หากท่านตอ้งการเสนอช่ือตวัเองเพื่อรับพิจารณาส าหรับต าแหน่งตา่งๆท่ียงัวา่งอยู ่ หรือตอ้งการเป็นตวัแทนผูป้กครองในแต่ละชั้นปีหรือ 

เป็นสมาชิกคณะกรรมการ โปรดระบุขอ้มูลลงในแบบฟอร์มเสนอช่ือดา้นล่างน้ี ขอความกรุณาไม่ใหท่้านใชแ้บบฟอร์มน้ีในการเสนอช่ือ 

ใหก้บับุคคลอ่ืน 

การเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟจะจดัข้ึน ณ การประชุมสามญัประจ าปี เพื่อนบรอมส์โกรฟ ในวนัจนัทร์ท่ี 6 ตุลาคม เวลา 

19.00 น. ท่ี Assembly Hall โรงเรียนอนุบาล 

*****************************************************************************************************  

ช่ือผูป้กครอง................................................................................................................................................................................. 

ช่ือนกัเรียน...........................................................................................................................ชั้นปี................................................... 

 ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเสนอช่ือตวัเองในการเป็นตวัแทนผูป้กครองส าหรับชั้นปีท่ีบุตรหลานของขา้พเจา้ศึกษาอยู ่

 และขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเสนอช่ือตวัเองเพื่อการพิจารณาเป็นหน่ึงใน 6 สมาชิกสามญัคณะกรรมการ 

เพื่อนบรอมส์โกรฟในแต่ละชั้นปี ท่ีจะไดรั้บเลือกโดยครูใหญ่ 

 ขา้พเจา้มีความสนใจในการเสนอช่ือตวัเองส าหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการในต าแหน่งน้ี (โปรดวงกลม) 

ประธานกรรมการผูป้กครอง  รองประธานกรรมการผูป้กครอง  เลขานุการ  

  เหรัญญิก    เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 

โปรดส่งคนืแบบฟอร์มเสนอช่ือนีใ้ห้กบัเจ้าหน้าทีป่ระสานงานผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียนหรือท าการเสนอช่ือตัวเองได้ทางอีเมลล์ที ่ มิสจ๋า 

เลขานุการอาจารย์ใหญ่ pa.hm@bromsgrove.ac.th  ภายในวนัศุกร์ที ่26 กนัยายน 2557 เวลา 16.00 น. 
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