
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา

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

อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 3 (3) และข้อ 20 ของหลักเกณฑ์ และวิธีการ ว่าด้วยการกําหนด

จํานวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก

ตําแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2565 จึงประกาศสรรหาอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา

เสนอชื่อบุคคลให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศนี้” เรียกว่า ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน
เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา

“อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา

ตามข้อ 3 (3) ของ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ว่าด้วยการกําหนดจํานวน และ

องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2565

“ด้านการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า บุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือ

ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน

การศึกษาปรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

“ด้านการศึกษา” หมายความว่า บุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษา ในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

“ด้านกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับปริญญาทางกฎหมาย และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย

ในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

ข้อ 2 จํานวนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ท่ีดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อเข้าเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน ด้านละ 2 คน

ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การศึกษา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ข้อ 3 ผู้จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามข้อ 2 ของประกาศนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่อกว่าระดับปริญญาตรี
3.3 มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
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3.4 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง

3.5 เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องความช่ือสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ ประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทําผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือกระทําผิดวินัย
แต่ได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด

3.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.

3.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสั่งพักราชการ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งศาลอาญาหรือศาลอาญาทุจริต หรือกระทํา
ความผิดวินัยร้ายแรงแม้ว่าจะได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ี
กฎหมายกําหนด

3.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม
3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

ข้อ 4 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 ของประกาศนี้แล้วผู้ถูกเสนอช่ือ
เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเอกสารประกอบดังนี้

4.1 ด้านการบริหารงานบุคคล ต้องเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลหรือ
ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
การศึกษาหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

4.2 ด้านการศึกษา ต้องเป็นบุคคลผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

4.3 ด้านกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับปริญญาทางกฎหมาย และมีประสบการณ์ด้าน
กฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
มหาชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

ท้ังนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวิธีการได้มาของ
อนุกรรมการผู้แทน กศจ.

ข้อ 5 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาหรือการดําเนินการตามประกาศนี้ให้กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เป็นผู้วินิจฉัยปัญหาคําวินิจฉัยช้ีขาด

ข้อ 6 เอกสารประกอบการสมัคร/เสนอชื่อของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
6.1 แบบเสนอชื่อ บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอนุกรรมการทรงคุณวุฒิ

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ 6 ) จํานวน 1 ชุด
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6.2 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา (แบบ 7 ) จํานวน 1 ชุด

ข้อ 7 กําหนดการรับสมัคร/เสนอชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ผู้สนใจยื่นแบบประวัติ ตามท้ายประกาศนี้ ทาง Email:saraban@dedalpglpn.go.th ไดต้ั้งแต่วันที่ 15
เดือน ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 เดือน ธันวาคม 2565

ข้อ 8 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง
ลําพูน ๔๐๙/๑ ถนนพระเจ้าทันใจ ตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ โทรศัพท์
054-010790 กด 1 หรือ Download เอกสารได้ท่ี www//.sesalpglpn.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

(นายสัมฤทธิ์ กอไธสง)

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน


