
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

เรื่อง  การเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

------------------------------- 

ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาตรา ๙ 
ก าหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ . เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้ ก.ค.ศ. 
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ใช้บังคับ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งตาม
ความในหมวด ๓ วิธีการได้มา ข้อ ๑๘ วิธีการได้มาของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนดให้ ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครู  
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร        
ทางการศึกษาอ่ืนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น เสนอชื่อบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้ได้รับ    
การเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และข้อ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ แห่งหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการก าหนดจ านวน
องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง    
และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดการด าเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จึงประกาศการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือคัดเลือก
เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การเสนอชื่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.๑ อนุกรรมการครู 
๑.๒ อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๓ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับการเสนอชื่อ 
๒.๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๒.๒ สถานที่รับการเสนอชื่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 
/ ๓. การเสนอชื่อ ... 

 

 



๒ 
 

๓. การเสนอชื่อ เสนอชื่อพร้อมประวัติตามแบบที่ ๘ แบบที่ ๙ และแบบที่ ๑๐ แนบท้าย
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการก าหนดจ านวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และทางระบบ 
Smart Area โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ อนุกรรมการครู  
       ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยผู้ ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้บังคับบัญชาหรือครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับรองรวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

 ๓.๒ อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับรองจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

 ๓.๓ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
    บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) / (๒) ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับรองจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

๔. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการก าหนดจ านวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ   

และลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้อ ๔ , ๑๐ , ๑๑ และ ๑๒ ก าหนด
คุณสมบัติและลักษะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
(๓)  อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  
(๕) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระท าผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือ
กระท าผิดวินัยแต่ได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 

/ (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ ... 



๓ 
 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่งพัก
ราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งศาลอาญา หรือศาลอาญาทุจริต 
หรือกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลา   
การสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

อนุกรรมการครู  
  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน   
ตามข้อ ๑๐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
(๒) มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า  

ครูเชี่ยวชาญ 
อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 

  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน   
ตามข้อ ๑๑ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
(๒) ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า

ช านาญการพิเศษ 
อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน   

ตามข้อ ๑๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) หรือ (๒) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 

(๒) มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับ
ช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

๕. การคัดเลือกและแต่งตั้ง 
 ๕.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ตั้งคณะกรรมการจ านวน    
ไม่น้อยกว่าห้าคน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือต าแหน่งละสองคน  ระหว่างวันที่      
๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือส่งรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกถึงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  

/ ๕.๒ ส านักงาน ... 



๔ 
 
 ๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติและ
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และส่งรายชื่อพร้อมประวัติถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ      
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ๕.๓ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเลือกให้เหลือ
ต าแหน่งละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
 ๕.๔ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ   

การคัดเลือกต าแหน่งละสองคน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และทางระบบ Smart Area    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

(นายปฐมเกียรติ  ไชยค า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
































