
 
 

 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เรื่อง  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
………………………………………………. 

  ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์ท่ีจะคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั ้งเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐๖.๖/ว๓3 
ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๕0๖.๖/๘๖๘ ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ เรื ่อง กำหนดการดำเนินการได้มา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๐๒ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการ 
กำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจาก 
ตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   จึงประกาศการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. ช่ือและประเภท : ตำแหน่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๑ อนุกรรมการครู 
   ๑.๒ อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑.๓ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติอื่น 
   ๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
    (๓) อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
    (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
          ท้องถิ่นไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
    (๕) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
         หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องความซื่อสัตย์ 
          ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสีย ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ 
                             การประกอบอาชีพ และไม่เคยกระทำผิดจนได้รับโทษทางวินัย หรือกระทำผิด 

     วินัย แต่ได้รับการงดโทษหรือไม่ได้รับโทษเฉพาะเหตุพ้นระยะเวลาการส่ัง      
     ลงโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
 



-๒- 
 

     (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี 
          กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 

     (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  
          ถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วย     
          ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น หรือ  
          ถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
          ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ หรือถูกส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังศาล  
             อาญา หรือ ศาลอาญาทุจริต หรือกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าจะ   
              ได้รับการงดโทษ หรือไม่ได้รับโทษเพราะเหตุพ้นระยะเวลาการส่ังลงโทษตามท่ี  
          กฎหมายกำหนด 

      (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
     (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
          สำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    ๒.๒ คุณสมบัติอื่น 
     อนุกรรมการครู นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้นแล้ว 
ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
     (๒) มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ มีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ำกว่าครูเช่ียวชาญ 
     อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามข้างต้นแล้ว ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 

(๒) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ 
     อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามข้างต้นแล้ว ต้องมีคุณสมบัติอื่น ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) หรือ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
     (2) มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 
 ๓. วิธีการเสนอช่ืออนุกรรมการ ให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๓.๑ อนุกรรมการครู 
          ให้ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ เสนอชื่อผู ้ดำรงตำแหน่ง ครู ที ่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมี
ผู้บังคับบัญชาหรือครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง 
แล้วส่งรายช่ือพร้อมประวัติตามแบบ (แบบท่ี ๘ แบบท่ี ๙ และแบบท่ี ๑๐) แนบท้ายประกาศนี้ มายังสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ภายในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 
 



-๓- 
 

   ๓.๒ อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา 
          ให้ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนรับรอง แล้วส่ง
รายช่ือพร้อมประวัติตามแบบ (แบบท่ี ๘ แบบท่ี ๙ และแบบท่ี ๑๐) แนบท้ายประกาศนี้ มายังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ภายในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
    ๓.๓ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
          ให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูม ิเสนอช่ือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยผู้ได้รับการเสนอช่ือ ต้องมี
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
รับรอง แล้วส่งรายชื่อพร้อมประวัติตามแบบ (แบบที่ ๘ แบบที่ ๙ และแบบที่ ๑0) แนบท้ายประกาศนี้ มายัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ภายในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
  ๔. กำหนดระยะเวลา 
       ท้ังนี้ ให้ส่งแบบเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอนุกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบ  ๘ แบบ ๙ และ แบบ ๑0 ถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ระหว่างวันท่ี ๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะดำเนินการพิจารณา คัดเลือกบุคคล  
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนดอย่าง
เคร่งครัด 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

               
            (นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์ ) 
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 
 
 

 


