
                                                            
             
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีควำมประสงคร์ับกำรเสนอชื่อ เพ่ือสรรหำ
และคัดเลือกอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมกำร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

อำศัยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่  19/2560    
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560 พ.ศ.2565 
มำตรำ 9 วรรคสอง หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน 
องค์ประกอบ วิธีได้มำ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ำม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุม
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2565  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 868          
เรื่อง ก ำหนดกำรด ำเนินกำรได้มำซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/902     
เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน องค์ประกอบ วิธีได้มำ คุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ำม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ.2565 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/910 เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมก ำหนดกำร
ด ำเนินกำรได้มำซึง่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหลักเกณฑ์ตำมข้อ 17 (1) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
  1. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ดังนี้  

    (๑) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล      จ ำนวน 2 คน  
    (๒) ด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน 2 คน  
    (๓) ด้ำนกฎหมำย       จ ำนวน 2 คน 
2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
    (๑) มีสัญชำติไทย  
    (๒) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี  
    (๓) อำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  
    (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ไม่เป็น

เจ้ำหน้ำทีท่ี่ปรึกษำ หรือผู้มีต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง  
    (๕) เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ในเรื่องควำมซื่อสัตย์ ควำมยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ทำงจริยธรรม 
จรรยำบรรณ กำรประกอบอำชีพ และไม่เคยกระท ำผิดจนได้รับโทษทำงวินัย หรือกระท ำผิดวินัย แต่ได้รับกำรงดโทษ
หรือไม่ได้รับโทษเพรำะเหตุพ้นระยะเวลำกำรสั่งลงโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

    (๖) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

      (๗) ไม่เป็น/… 
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    (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่ง
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้นๆ หรือ  
ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งศำลอำญำ หรือศำลอำญำทุจริต หรือกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแม้ว่ำ       
จะได้รับกำรงดโทษหรือไม่ได้รับโทษ เพรำะเหตุพ้นระยะเวลำกำรสั่งลงโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

    (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
    (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิด    

ที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ  
    (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต  

 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     3.1 ต าแหน่ง อนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  (1) ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือประเภท

อ ำนวยกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำ
ช ำนำญกำรพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ไม่ต่ ำกว่ำ
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน  

(2) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในหน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ 
หรือหน่วยงำน กำรศึกษำ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี  

(3) ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่  6 และแบบที่  ๗) แนบท้ำย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
     3.2 ต าแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานบุคคล  
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
(1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือ ประเภท

อ ำนวยกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำ
ช ำนำญกำรพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ไม่ต่ ำกว่ำ
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน 

(2) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนบุคคล    
ในหน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำน กำรศึกษำ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน เป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำสิบปี  

(3) ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่  6 และแบบที่  ๗) แนบท้ำย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 3.3 ต ำแหน่ง /… 



-3- 
 

 

     3.3 ต าแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
(1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือ ประเภท

อ ำนวยกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับต้น หรือประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำ
ช ำนำญกำรพิเศษ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ไม่ต่ ำกว่ำ
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน 

(2)  ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญำทำงกฎหมำย และมีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำยในหน่วยงำน
ของรัฐ หรือสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนกำรศึกษำ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี 

(3) ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่  6 และแบบที่  ๗) แนบท้ำย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

4. การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
     4.1 วัน เวลา และสถานที่ 

   ผู้ประสงค์จะเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก สำมำรถยื่นเอกสำรได้ที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 กลุ่มอ ำนวยกำร  ต ำบลบันนังสตำ อ ำเภอบันนังบสตำ จังหวัดยะลำ ระหว่ำงวันที่  
13 - 22 ธันวำคม 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

 

     4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
  (1) ส ำเนำบัตรประชำชน           จ ำนวน  1 ชุด 
  (2) ประกำศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำบันอนุมัติแล้ว จ ำนวน  1 ชุด 
  (3) เอกสำรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมท่ีก ำหนด  
                                                                                          จ ำนวน  1 ชดุ 
  (4) หลักฐำนที่แสดงถึงกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะ หรือเคยมี

วิทยฐำนะตำมท่ีก ำหนด               จ ำนวน 1 ชุด 
  (5) แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นอนุกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบที่ 6) 
  (6) แบบประวัติผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือเป็นอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบที่ 7) 
  (7) หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น จ ำนวน 1 ชุด     

(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐำนที่ใช้ในเสนอชื่อไม่ตรงกัน) 
   ทั้งนี้ เอกสำรหลักฐำนที่เป็นฉบับส ำเนำ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชือ่ต้องลงนำมรับรองส ำเนำ

ถูกต้องทุกหน้ำและจัดเรียงเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอชื่อตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. เงื่อนไข/… 
 



-4- 
 
 
 

5. เงื่อนไขในการเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง  

ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศกำรเสนอชื่อเพ่ือสรรหำและคัดเลือก
อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในแบบฟอร์มตำมเอกสำร แนบท้ำยประกำศนี้    
พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ 
อันมีผลให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและกำรคัดเลือกอนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 
ตำมประกำศฉบับนี้ ให้ถือว่ำกำรสรรหำและกำรคัดเลือกอนุกรรมกำรฯ ครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ มิได้ 

ประกำศ  ณ  วันที่  13  ธันวำคม พ.ศ.2565 

 

 
(นำยนิรุตต์  เข็มเงิน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


