
 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรี่อง รับการเสนอชื่อ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

..................................................... 
          ด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 มาตรา 9 
กำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

           เพ่ือให้การได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560 พ.ศ. 2565 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 หนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/868 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/902  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จึงประกาศรับการเสนอชื่ออนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดังนี้ 
   ข้อ 1 อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่รับ 
การเสนอชื่อ มีดังนี ้

1.1 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 
1) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
3) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

งานบุคคล 
                                      1.2 อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
                                   1) อนุกรรมการครู 

2) อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
                                   3) อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ข้อ 2 อนุกรรมการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ากว่าระดับปริญญาตรี 
(3) อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 

/(5) เป็นผู้ที่.... 
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(5)  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืน   
 ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และ 
 ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม่เคย 
 กระทำความผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือกระทำผิดวินัย แต่ได้รับการงดโทษ  
 หรือไม่ได้รับโทษ เพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด 

                             (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่  
                                   กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
                             (7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่ง 
                                   พักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
                                      ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน 
                                      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  
                                      หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลอาญา หรือศาลอาญาทุจริต หรือ  
                                   กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการงดโทษ เพราะเหตุพ้น 
                                   ระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (9)  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
                                   ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 ข้อ 3 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 
แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทบริหารไม่ต่ำกว่าระดับต้น หรือประเภท
อำนวยการไม่ต่ำกว่าระดับต้น หรือประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ 
หรือเคยมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนไม่ ต่ำกว่าตำแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน 

(2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
บุคคลในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

(3) อนุกรรมการผู้ทรงด้านกฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย และมี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ทั้งนี้ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                      ข้อ 4 อนุกรรมการครู นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 แล้ว ต้องมี
คุณสมบัตอ่ืิน ดังต่อไปนี้ 

(1) ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
/(2) มีวิทยฐานะ.... 
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(2) มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
ครเูชี่ยวชาญ 

(3) ต้องมีผู้บังคับบัญชาหรือครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน รับรอง 

                      ข้อ 5 อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ 2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 

(1)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

(2)  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ
พิเศษ 

(3) ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน รับรอง 

                    ข้อ 6 อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 

(1) ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค. (1) หรือ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

(2) มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งประเภทวิชาการไมต่่ำกว่าระดับ
ชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งประเภททัว่ไประดับอาวุโส 

(3) ต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน รับรอง 

                    ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะยื่นแบบเสนอชื่อฯ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด โดยยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
รายละเอียดดังนี้ 
                  7.1 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                1) ด้านการบริหารงานบุคคล 
                                  2) ด้านกฎหมาย 
                                  3) ด้านการศึกษา 
                                       **การเสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดแบบฟอร์ม ดังนี้ 
                                        1) แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามฯ (แบบที่ 6) 
                                          2) แบบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ (แบบที่ 7) 
                          7.2 อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                 1) อนุกรรมการครู 
      2) อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
                                 3) อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

                                    /การเสนอชื่อ....  
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