
                                                            
             
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2565 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2มี ควำมประสงค์รับกำรเสนอชื่อเพ่ือ
สรรหำและคัดเลือกอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมกำร     
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 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 วำ่ด้วยกำรก 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 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/902 
เรื่อง กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวน องค์ประกอบ วิธีได้มำ คุณสมบัติ  
และลักษณะต้องห้ำม 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 ำเนินกำรได้มำซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และหลักเกณฑ์ตำมข้อ 18 (2) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
  1. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

    (๑) คร ู    จ ำนวน 2 คน  
    (๒) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 2 คน 
    (๓) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  จ ำนวน 2 คน 
2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
    (๑) มีสัญชำติไทย  
    (๒) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี  
    (๓) อำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  
    (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริ หำรท้องถิ่น  

ไม่เป็นเจ้ำหน้ำทีท่ี่ปรึกษำ หรือผู้มีต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง  
    (๕) เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนอ่ืน

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

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

 
      (๗) ไม่เป็น/… 
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    (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่ง
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้นๆ  
หรือ  ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งศำลอำญำ หรือศำลอำญำทุจริต หรือกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
แม้ว่ำจะได้รับกำรงดโทษหรือไม่ได้รับโทษ เพรำะเหตุพ้นระยะเวลำกำรสั่งลงโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

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

ที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ  
    (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     3.1 ต าแหน่ง อนุกรรมการคร ู
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

   (1) ด ำรงต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 2 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 4 และ ข้อ 10  

(2)  มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบปี หรือมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำ   
ครูเชี่ยวชำญ 
                               (3) ให้ครูหรือผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 2 เสนอชื่อ ผู้ด ำรงต ำแหน่งครู ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ต้องมีผู้บังคับบัญชำหรือครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำยี่สิบคนรับรอง  

หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่ 8 แบบที่ ๙ และแบบที่ ๑๐)  แนบท้ำย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

     3.2 ต าแหน่ง อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

                     (1) ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 2 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ค.ศ.ฯ ข้อ ๔ และ ข้อ ๑๑ 

(2) ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำ
ช ำนำญกำรพิเศษ  

(3) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2
เสนอชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยผู้ได้รับกำรเสนอชื่อต้องมีผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนรับรอง  

หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่ 8 แบบที่ ๙ และแบบที่ ๑๐)       
แนบท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 
  3.3 ต ำแหน่ง/… 
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     3.3 ต าแหน่ง อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (1) หรือ (๒) 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

(1) ต ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค. (1) หรือ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 2 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ค.ศ.ฯ ข้อ ๔ และข้อ ๑๒ 

(2) มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำช ำนำญกำรพิเศษ หรือต ำแหน่งประเภทวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ 
ช ำนำญกำรพิเศษ หรือต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส 

(3) ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 2 เสนอชื่อ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค. (1) หรือ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และ บุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ พ .ศ .๒๕๔๗ โดยผู้ ได้ รับกำรเสนอชื่ อ  ต้ องมี บุ คลำกรทำงกำรศึ กษำอ่ืน  
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนรับรอง  

หมายเหตุ : เสนอรำยชื่อพร้อมประวัติตำมแบบ (แบบที่ 8 แบบที่ ๙ และแบบที่ ๑๐)       
แนบท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

4. การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
     4.1 วัน เวลา และสถานที่ 

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

     4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นการเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
  (1) ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (2) ส ำเนำ กพ.7  จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (3) แบบเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (แบบที่ 8) 
(4) แบบประวัติผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(แบบที่ 9) 
  (5) บัญชีรำยชื่อผู้รับรองผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (แบบที่ 10) 
  (6) หลักฐำนอ่ืนๆ เชน่ ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นตน้ จ ำนวน 1 ชุด  

(กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐำนที่ใช้ในกำรเสนอชื่อไมต่รงกนั) 
   ทั้งนี้ เอกสำรหลักฐำนที่เป็นฉบับส ำเนำ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องลงนำมรับรองส ำเนำ

ถูกต้องทุกหน้ำและจัดเรียงเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเสนอชื่อตำมล ำดับ 
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5. เงื่อนไขในการเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือก 
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือสรรหำและกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศกำรเสนอชื่อเพ่ือสรรหำและ
คัดเลือกอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2565 และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  
ในแบบฟอร์มตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและกำรคัดเลือก
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2565 ตำมประกำศฉบับนี้ ให้ถือว่ำกำรสรรหำและกำร
คัดเลือกอนุกรรมกำรฯ ครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

ประกำศ  ณ  วันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ.2565 
                  

 
(นำยนิรุตต์  เข็มเงิน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


