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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ถนนพุทธบูชา อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000 

   16    พฤศจิกายน  2552 

เร่ือง   การดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทุกโรงเรียน  
        (ยกเวนโรงเรียนสังกัด สช.) 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ ศธ 04101 / ว 7536 
          ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2552 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนากฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
                       และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 
                       และ ฉบับที่ 2  จํานวน 2  ฉบับ 
 2. ประกาศสํานักงาน ก.ค.ศ. และปฏิทิน   จํานวน 2 ฉบับ 
 3. ปฏิทินการเลือกตั้ง  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครู ฯ จํานวน 1 ฉบับ 
 5. ประกาศหนวยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ จํานวน 2 ฉบับ 
 6. สรุปแนวปฏิบัติการสรรหา การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ฯ จํานวน 1 ฉบับ 
 7. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ฯ จํานวน 2 ฉบับ 

 ตามหนังสือที่อางถึง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไดสงเอกสาร 
“การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
ของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ 
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2522”  
ความแจงแลว  น้ัน 
 บัดนี้  สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ก.ค.ศ. 
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยสง กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 และ 
ฉบับที่ 2 โดยกําหนดวัน เวลา สมัครเขารับการเลือกตั้ง  ดังมีรายละเอียดเอกสารที่สงมาดวย 1 และ 2 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมายที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงไดจัดทาํเอกสารตาง ๆ ดังน้ี 
 1. ปฏิทินการเลือกตั้ง การสรรหา ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 2. รายละเอียด วิธีการเลือกตั้ง..อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พ.ศ.2552 
 3. ประกาศหนวยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4. สรุปแนวปฏิบัติการสรรหา การ เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการศึกษารายละเอียดตาง ๆ  
 5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งน้ีไดจัดสงเอกสารสิ่งที่สงมาดวยตาง ๆ เปนไฟล *.pdf ดังแนบ  และขอความรวมมือจากโรงเรียน 
ตาง ๆ ดังน้ี 
  ก.ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ  
อ.ก.ค.ศ. ตําแหนงตาง ๆ ทั้งน้ีใหผูสนใจที่มีคุณสมบัติ ใชใบสมัครที่วางไวที่เวบไซด  
http://gotoknow.org/blog/middle-man/301968  หรือไปที่กระดานขาว “ถาม – ตอบ เร่ืองทั่วไป” 
ของเวบไซด สพท.พล.1 กระทูที่ 4497  เพ่ือดูรายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้   
   - กรณีสมัคร ก.ค.ศ. ใหผูมีคุณสมบัติ กรอกใบสมัครพรอมแนบหลักฐานตาง ๆ 
สงใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร (ชั้นที่ 3 กลุมบริหารงานบุคคล)  เพ่ือตรวจสอบ 
กอนนําเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับรองบุคคล หลังจากนั้น 
จึงไปสมัครดวยตนเองที่ สพฐ. หรือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ตามวัน เวลา ที่ ก.ค.ศ.กําหนด แลวแตกรณี 
   - กรณีสมัคร อ.ก.ค.ศ. ใหผูมีคุณสมบัติ กรอกใบสมัครติดรูปถาย 2 น้ิว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรับรอง พรอมแนบหลักฐานตาง ๆ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ 
ของรัฐ 1 ฉบับ , สําเนา ก.พ.7 1 ฉบับ และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ  นําไปสมัครดวย
ตนเอง ณ คณะกรรมการรับสมัคร ฯ หองรับ – สง หนังสือราชการ (ชั้นที่ 1) กลุมงานประสานงาน 
กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2552 
  ข. สําหรับโรงเรียนที่เปนหนวยเลือกตั้ง  ขออนุญาตใชสถานที่ ที่โรงเรียนจัดไว 
เพ่ือดําเนินการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ระหวางเวลา 09.00– 15.00 น. 
และขอรับการสนับสนุนบุคลากรตาง ๆ ที่กลุมโรงเรียนเสนอ  เพ่ือปฏิบัตหินาที่คณะกรรมการ – 
ประจําหนวยเลือกตั้ง   
  ค. เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย  ขอเชิญผูปฏิบัติหนาที่ประธาน
ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในหนวยเลือกตั้ง ไปประชุมซักซอมการดําเนินการในวันที่ 8 ธันวาคม 
2552 
เวลา 10.00 ณ หองประชุม 1 (ชั้นที่ 1 ขางหองประชาสัมพันธ)  
 จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือดําเนินการตอไป   

    ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                     

                                                                        (นายสมเกียรติ บุญรอด) 
                                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1   
กลุมอํานวยการ 
กลุมงานประสานงาน 
โทรศัพท  0-5525 – 8048 ตอ 100 
โทรสาร 0-5525 – 2380 
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