
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

เรื่อง  การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.        
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามความในหมวด ๓ วิธีการได้มา ข้อ ๑๗ วิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้ก าหนดรายละเอียดการได้มาของ    
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด        
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๓๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา   

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ก าหนดการด าเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑      
จึงประกาศการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด แสดงความจ านงเพ่ือเข้ารับคัดเลือก           
เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
แสดงความจ านง เพ่ือเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ โดยยื่นแบบประวัติ (แบบที่  ๗) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้        
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

 ๑.๑ ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (แบบที่ ๗) พร้อมติด
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ ชุด 

 ๑.๒ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๑.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑.๔ ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ชุด 
 ๑.๕ ส าเนาเอกสารการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  จ านวน ๑ ชุด 
 ๑.๖ ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล       

(ในกรณีท่ีชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 

 

 



๒ 
 

๒. ก าหนดแสดงความจ านงและยื่นแบบประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ในวันและเวลาราชการ  

๓. 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 และ ข้อ ๙ ก าหนดคุณสมบัติ     
และลักษะต้องห้าม 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       
หรือกระท าผิดวินัยแต่ได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามที่   
กฎหมายก าหนด 

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

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่ งพัก
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 

  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน   
ตามข้อ ๙ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหารไม่ต่ ากว่าระดับต้น หรือประเภท
อ านวยการไม่ต่ ากว่าระดับต้น หรือประเภทวิชาการไม่ต ากว่าระดับช านาญการพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐานะ    
ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน 
 
 



๓ 
 

(๒) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษา หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายและมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

ทั้งนี้ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. การคัดเลือกและแต่งตั้ง 
 ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านละสองคน      
เพ่ือส่งรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 ๔.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เหลือด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่ง รายชื่อ     
พร้อมประวัติถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ๔.๓ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ
ด้านละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
 ๕.๔ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

  ๕. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ   

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

(นายปฐมเกียรต ิ ไชยค า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 

เขต ๑ 














































