
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
เร่ือง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ตามที,กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ี ๖๗๙/๒๕๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
สั่ง ณ วันท ี, ๘ พฤษภาคม พ.ค. ๒๕๖0 คำส ั่งคณ ะกรรม การข ับ เคล ือน การป ฏ ิร ูป การศ ึกษ า 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที, ๑๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แกใ้ขเพ,ิมเตมิคำส ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัหนองคาย ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๕ กำหนดให้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มิวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจ 
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที, ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน

อาศึยอำนาจตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๔๕/๑๓๕๐ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติที่ประขุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จึงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แทนขุดเดิมเม่ืองจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังน้ี

ข้อ ๑ ในประกาศน้ี
“คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หมายความว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ชองกระทรวงศึกษาธิการ

“คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๗ (๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

“องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่ง 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

“ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า ผู้แทนที่ใด้รับการเสนอชื่อจากองค์กร 
ภาคเอกชนสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจะด้องมิหนังสือ 
รับรองจากองค์กรน้ัน ๆ

/  “องค์กร...
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“องค์กรวิชาซีพ,, หมายความว่า องค์กรวิชาชีพท!ต้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย 
“ผู้แหนองค์กรวิชาซีพ,, หมายความว่า ผู้แทนท่ีได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรวิชาชีพท่ี 

จัดต้ังข้ึน ตามท่ีบัญญัติไวตามกฎหมาย และมหนังสือรับรองจากองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ
“ภาคประชาชน” หมายความว่า บุคคลทีมภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น  ๆ ไม่น้อยกว่า 

สามปี ซ่ึงไมใช่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีอ่ืนชองรัฐ หรือนักบวช 
“ผู้แทนภาคประซาชน” หมายความว่า ผู้แทนภาคประชาชนที'จะได้รับแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี 
ซ่ึงไมใช่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ หรือนักบวช

ข้อ ๒ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรง 
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กค'จ. จำนวนไม่เกินหกคน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหน่ึงคน

ข้อ ๓ ผู้จะได้รับการแต่ง/งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๒ ชองประกาศน้ี จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๓.๔ ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสิยทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 
๓.๖ ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีปรืกษาหรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
๓.๗ ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เกินกว่าหน่ึงแห่ง 
๓.๘ ไม1เป ็นผ ู้อย ู่ระหว ่างถ ูกส ั่งพ ักราชการ หรือให้ออกจากราชการไวัก1อน 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายที่เก่ียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๓.๙ ไม่เคยถูกลงโทษปลดออกไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานชองรัฐ
๓.๑๐ ไม1เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถีงท่ีสุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ท๋ึโด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกท้องถ่ิน 
๓.๑๒ ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ ๔ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของประกาศนี้แล้ว 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเสือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเอกสารประกอบดังน้ี

๔.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนผู้แทนองค์กรวิชาชีพและผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
จะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรภาคเอกชน แล้วแต่กรณี

๔.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนผู้แทนภาคประชาชน จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 
จังหวัดท่ีจะไต้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่าสามปี และ 
แนบลำเนาทะเบียนบ้านประกอบการสมัคร

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ 
มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจแต่งต้ังใหม่อีกไต้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิไต้

/ข้อ ๖...
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ข้อ ๖ นอกจากพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระแล้วกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๒ 
ของประกาศน้ีจะพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 

๖.๑ ตาย 
๖.๒ ลาออก
๖.๓ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๖.๔ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
๖.๕ คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๗ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีสมควรดำรง 
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๖ คน โดยการไต้มาซ่ึงรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการสรรหาให้ดำเนินการด้วยวิธีการ ดังน้ี

๗.๑ ให้กรรมการในข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งซาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการดำเนินงาน 
ของ กคจ. และมีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ พรัอมท่ังให้ส่งประวัติและเอกสารแสดงความ 
ยินยอมของผู้ท่ีไต้รับการเสนอช่ือต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๗.๒ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปีดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้สมัครส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรภาคเอกขน ผู้แทนองค์กรวิขาชีพ จะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรภาคเอกซนหรือองค์กร 
วิชาชีพ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๘ ในกรณีที,มีป้ญหาเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาหรือการดำเนินการตามประกาศนี้ 
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้วินิจฉัยปีญหาคำวินิจฉัยขี้ขาด 
ถือเป็นอันส้ินสุด

ข้อ ๙ กำหนดการรับสมัครหรือเสนอรายซื่อบุคคลอื่น เป ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
จะต้องอื่นใบสมัครหรือแบบเสนอซื่อตามท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที, ๑๘ - ๒๕ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. {ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

ข้อ ๑๐ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ติดต่อ 
ขอทราบรายละเอียด1ได้ท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย 
อำเภอเม ืองหนองคาย จ ังหวัดหนองคาย โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๗๔ หรือ Download เอกสารได้ที่
https://nkieducation.thai.ac/

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนต์สิทธ้ิ ไพศาลธนวัฒน้)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

https://nkieducation.thai.ac/


~ ๔ ~

ปฏิทินการการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒£๖๕)

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร/เสนอซ่ือ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ตรวจคุณสม‘บตผู้สมัคร/ผู้ลูกเสนอซ่ือ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ๋ึเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.
กศจ.หนองดาย เพ่ือพิจารณา 
สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอรายซ่ือ 
ผู้ท!ด้รับการสรรหาจาก กศจ. มายัง 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ัง

- วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระหว่างวันท่ี ๖๕ -  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ระหว่างวันท่ี ๑ -  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ระหว่างวันท่ี ๓ -  ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- ภายในวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ ย่ืนใบสมัครท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๗๔



( ประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการคึกษาของกระทรวงคึกนาริการในภูมิภาค 
เรือง การได้มาและการท้นจๆกตำแหน่งกร^ทารผู้ทรงคุณวุฒเ1นคณรทรรมทารคึกษๅริกๆรชุ13หๆ 1ด

ห.ศ. ๒๕๖๕

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาคคณะกรรมทา■ ริชันเตสี’จนการปฏริปูการคกึนาขฐง 
กระทรวงคกึษาธกีารในภมูภิาค เร่ือง การได้มาและการท้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการ 
คึกษาธีการจังหวัด เพ่ือใหการได้มาและการท้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒืในคณะกรรมการคึกนๆฐการจังหวัด 
มิความชัดเจนเหมาะสมย่ิงช้ืน

อาคึยอำนาจตามความในข้อ ben ของคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตํ ที’ ๑๙/๖๕.๖๐ 
เรือ่ง การปฏริปูการคกึนาในภมูภิาคของกระทรวงคกึนารกิาร ลงวันที' ๓ เมษายน พทุธคกึราช ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการคึกนาของกระทรวงคึกนาริการในภูมิภาคในการประชุมครงท่ี ๕/]a๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังวนจน้ยให้มิการกำหนดวิธีการได้มานละการท้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใบคณะกรรมการคึกษาธีการจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏินi ไว้ ด้งต่อไปน้ี

ขอ้๑ ประกาศน้ีเรืยกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้บเคลอนการปฏิรูปการคึกษาของกระทรวงคึกษาธีการ 
ในภูมิภาค เร่ือง การได้มาและการท้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคึกษาธีการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใข้บงคบตงแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลิก
{๑) ประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการคึกษาฃองกระทรวงคึกษาธีการใบภูมภิาค 

เร ือ่ง การไดม้าและการทน้จากตำแหนง่ของกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการคกึษาธการจงัหวดั 
ลงวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการคึกษาฃองกระทรวงคึกษาธีการในภูมภิาค 
เรือ่ง แกไ้ขเพืม่เตมประกาศคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏรูิปการคกึนาของกระทรวงคกึษารืการใมภมูภิาค 
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) ประกาศคณะกรรมการชันเคล่ือนการปฏิรูปการคึกนาของกระทรวงคึกนาริการในภูมิภาค 
เรือ่ง ตำวนิจ้จยัของคณะกรรมการขบเคลอนการปฏริปูการคกึนาของกระทรวงคกึนารกิารในภมูภิาค 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในประกาศน้ี
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,, หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคึกษาธีการจังหวัด 

ตามข้อ ๗ (๔) ของคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งซาตํ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการคึกษาใบภูมิภาค 
ของกระทรวงคึกษาธีการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธคึกราช ๒๕๖๐

"องคํกรภาคเอกชน" หมายความว่า สมาคม มูลนริ หรือองคํกรท่ีเรืยกข่ืออย่างอนขื่งจดทะเนยน
เป็นนต็บุคคล



‘องคกรว,ชาขVI” หมายความว่า องคกรว่1ชารพท่ี!ต้รันการจัดต้ังต'ๆ มกฎหมาย 
^ “^าคปร:รซาซ'น,, หมายความวา่ บคุคลทีม่ถีมูลืำเนาอยในจงัพวดันัน้  ๆไมน่อ้ยกวา่ลามปี

ชงไม่โขขาราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานองค์กรปกPI5องสํวนฟ้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีฐ่ึนขจงรัฐ หรือน้กนวข 
“กคจ'” หมายความวา่ คณะกรรมการกักพาถูการจังVIวัด 

คณะกรรมการ1ขนัเคลอนการปฏริบู”ุ หมายความวา่ คณะกรรมการ'จบัเคลือ่นการปฏริปู 
การกกัษาของกระทรวงกกัพาถกูารใพกฎูกๅด

ขอ ๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต้องมืคุณสมปีติและไม่มืล้กพญ*;ด้ฐงหาม ต้งตํอไ!)น้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบฟ้าป็นริบูรณ์แดไปLกินเจ็ดสิมปีบริบูรญ์ 
(๓) ไม่เปน็บคุคลลม้ละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยมปีระวัติเสือ่มเสยืทางจริยธรรม จรรยานรรณ และการประกอบวิซาชีพ
(๖) ไมเ่ปน็เจา้หนา้ที ่ ท่ีปรืกษ  ๆหรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กคจ. เกินทว่าหน้ีงแห่ง
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพกราชการ หรือใฟ้ออกจากราชการไร้ก่อน ดามกฎหมายท่ีเก่ียวกัน 

ระเบยีนจา้ราชการ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกันพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
(๙) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส่ังใฟ้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาขน 

หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ
(๑ ๐ )ไมไคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถงท่ีสุดใฟ้จำคุก เร้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดท่ี!ต้กระทำ 

โดยประมาทหรือความผดลหโทษ
(๑๑)ไม่เปน็ผู้ตำรงตำแหนง่ทางการเมีอง หรือผู้บริหารฟ้องลน หรือสมาขิกสภาฟ้องถ่ิน 
(๑๒)ไมเ่ปน็จ้าราชการครูและบคุลากรทางการกกัษา
จอ้ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมีิวาระการตำรงตำแหนง่คราวละสองป ี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ 

ขันเคล่ือนการปฏรูิปมคีำสัง่แต่งด้ัง
เม่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพ้ินจากตำแหน่งเพราะครบราระในารรคหท่ีงไห้ตำเนินการเพี6่แต่งต้ง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิฟ้แล้วเสรืจภายในหกสิบวันนับจากวันท่ีกรรมการผู้ทรงคุณร,ฒพ้ินจ''1กตรํแห นง่มวา3ะ 
ในกรณท่ียงไม่มีการแต่งด้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ใฟ้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืงพ้นจากตำแหน่งดรมราระนับ 
อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่ึงไต้รับแต่งต้งใหม่เฟ้ารบหน้าท่ี

กรรมการผท้รงคุณวุฒอ่ืิงพน้จากตำแหนง่ดามราระ อาจไดรบแต่งดงอกไดแต่จะดารงตำแหนง 
ติดต่อกันเกินสองวาระไมใต้

จอ้ ๗ นอกจากการพนจากตำแหน่งดามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย
(๖) ลาออก โดยลืน่หนงัสอืลาออกตอ่ประธานกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการกกัษา 

ชองกระทรวงกักษาธการในฎมืภาค และใฟ้ถอว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันท่ี!ต้ยนหนังสือลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติหรือมีลักษณะต้องหามตามฟ้อ ๔
(๔) กศจ, มีมติใฟ้พ้นจากตำแหน่งต้วยคะแนนเสียงสองใบสามของจำนวนกรรมการท่ีมีอยู่ 
(๔) คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป มีมติไหพ้นจากตำแหน่ง



๓

ขอ้ ๘ กรณทีีก่รรมการผูท้รงคุญวุฒพิน้จากตำแหนง่กอ่นวาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ย 
กรรมการVทา่ทีเ่หลอือยู ่ และใหต้ำเนบิการนตงํตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒแิทนตำแหนง่ทีว่่างภายในหกสบิวัน 
นับ แตวั่น1ท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ-ิว่างลง และใหผู้้Iด้รับการแตํงต้ังแทนตำแหนง่ทีว่่างนัน้อยู่ใบตำแหนง่เทา่กบ 
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ืงตนแทน เว้นแต่วาระชองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเกาสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒแิทนกเด

ขอ้ ๙ ให ้กศจ. แตล่ะแหง่สรรหาผูส้มควรดำรงตำแหนง่กรรมการผูท้รงคณุวฒุชิึง๋พบ้จาก 
ตำแหนง่ตามวาระ หรอืพน้จากตำแหนง่กอ่นวาระ โดยการไดม้าช,ีงรายช,ีอผูม้สิทิธเิขา้รบัการสรรหา 
ใหต้ำเนนิการด้วยวิธการ ด้งบ

(๑) ให้กรรมการในข้อ ๗ {๑) (๒) (๓) และ (๕) ของตำส่ังห้วหน้าคณะรักบาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการคึกบาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมบายน พุทธศึกราช ๒๕๖๐ 
มสิทิธเิสนอขอบคุคลชงมคีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณทีีเ่หมาะสมตอ่การตำเนนิงาบของ กศจ. 
และมคีณุสมบตัแิละไมมลกับณะดอ้งหา้มตามขอ้ ๕ พรอัมตัง้ใหส้ง่ประวตัแิละเอกสารแสดงความยนิยอม 
ตามแบบแนบห้ายประกาศน้ัของผู้ท่ีได้รับการเสนอซ่ือต่อส่านักงานศึกบาธิการจงหวัด

(๒) ใหส้ำนกังานศกึษาธกิารจงหวดัเปดิรบัสมครบคุคลเขา้รบัการสรรหาเปน็กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ และให้ผู้สมัครส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครตามแบบแนบห้ายประกาศน้ีต่อสำนักงาน 
ศึกบาธิการจังหวัด

ผู้แทนองคก์รภาคเอกขน ผู้แทนองตํกร่วชา1ชีพ จะตองมิหนังสือรับรองจากองค์กรภาคเอกซน 
หรือองค์กรวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ตามแบบแนบห้ายประกาศน้ี

ข้อ ๑๐ ฟ้อได้รายซ่ือผู้มิสิท่ธเข้ารับการสรรหาตามข้อ ๙ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) หรือข้อ ๙ วรรคหน่ึง (๑) 
หรือข้อ ๘ วรรคหน่ึง (๒) แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานศึกบาธิการจังหวัดแต่งต้ังคณะท่างานเท่ีอทำหน้าท่ีตรวจสอบ 
คุณสมบดและลักบณะด้องห้ามของผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาโดยละเอียด และจัดท่าบัญชีรายซ่ือและประว้ติโดยยอของ 
ผู้มิสิทธิเข้ารันการสรรหาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กศจ.

ข้อ ๑๑ ให้กรรมการในข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของตำส่ังหัวหน้าคณะรักบาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการคึกบาในภูมิภาคของกระทรวงคึกบาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมบายน พุทธลักราช ๒๕๖๐ 
สรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จากบญัขรึายช,ีอตามข้อ ๑๐ ให้ได้จานวนไม่เกนหกคบ 
โดยอย่างนอ้ยตอ้งมผิูแ้ทนองคก์รภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหน่ึงคน 
หรือจำนวนตามตำแหน่งท่ีว่าง ซ่ืงเป็นผู้ท่ีมิความสามารถท่ีจะช่วยเหลองานของ กศจ. ได้ และในการพิจารณาเสนอซ่ือ 
ให้พิจารณาจากผู้ท่ีมิคุณสมบัติและไม่มิลักบณะด้องห้ามและมิความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หากมิผู้มิส่วนได้ส่วนเสืยอยู่ใบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เชิญผู้มิส่วนได้ส่วนเสืย 
ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้บันท่กในรายงานการประชุม 
กศจ. อย่างชัดเจน

K



' ข้อ ๑๒ เมือ่ไดผู้ส้มควรดำรงตำแหนง่กรรมการผู้ทรงคณุวุฒจำนวนใมเ่กนิหกคนหรึอจำนวน 
ตามตำแหนง่ทวืา่งแลว้ ให้’ กศถู, แจ้งรายซ่ือไปยังล้านักงานปล้$กวะทรวงศึกนาฐิการ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ 
ขบ้เคลอนการปฏริปูพจิารณาใหค้วามพนึขอนกอ่นtสนอรัฐมน$รวึา่การกระทรวงศกึนารกิารแตง่ตัง้ตอ่ไป 
แลว้แจง้ผล m  รแต่งต้ังให้ผู้น้ันทรานด้วย

เมือ่ดำเนนํการตามวรรคหมืง่แลว้เสรึจ ใหล้้านกังานปล้คกระทรวงศึกษาธิการแจ้งตำล้งแต่งต้ัง 
ด้งกลา่วใหผู้!้ดรั้บการแตง่ตัง้ทรานดว้ย

ประกาศ พ วันท่ี ง»*/ มกราคม พ.ศ. ๖๕๖๕

—sa—n/17 1*"
(นางสาวตรึนุข เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการข้นเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใบฎมิอาศ



แบบประวัติผู้ถูกเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กร/ภาค.......................

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...............................

กา triAjiti t> ร )  
ฟ้านพ พ 3ข ใทกิ?เฟ้นผน๋ั

แ ประว้ตสํวนตัวของผู้ถูกเสนอช่ือ
ขอ นาย /นาง /นางสาว............................ ................................. นามสกล........
เกิดวันท่ี................เดือน........................... .............. พ.ศ................... .อาย........ ............ป .ี.............. ........ .เดือน
วฒิการศึกษาสงสด.................................... ................................... สาขา............
อาชีพ........................................................

๒. สถานท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก
I I บาน EH หน่วยงาน.............................................................................
เลขท่ี.......................... หมู่.................... ตรอก/ซอย...........................ถนน............
ตำบล/แขวง................. ..............อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด 
รห้สไปรษณ์ย.............................. .โทรศัพท์............................................ โทรสาร.
E-mail................................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี {มอถือ)..... 

๓. การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
□  ไม่เคยตำรงตำแหน่ง CD เคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว.............วาระ ในกศจ.

๔. ประวัติการทำงาน (โปรดระบุตำแหน่งท่ีสำศัญไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
สำตับ ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน

๑.
๒.
๓.

๕. ผลงานท่ีประสบความสำเร็จและภูมิใจท่ีสุด
๕.๑.........................................................................................................................................
๕.๒.........................................................................................................................................
๕.๓........................................................................................... ..............................................

๖. ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ข้าพเจ้ามีคุณสมบด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ด้งต่อไปน้ี 
(๑) มีลัญขาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตรกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์นตใม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กฅจ. เกินกว่าหน่ึงแห่ง



- ๒-

(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสัง่พักราชการ หรือให้ออกจากราซการไว้'ก่อน ตามกฎหมายท่ี 
เก่ียวกับระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับพนักงานรัฐวสาหกิจหรือเจ้าหนาท่ีชองรัฐ

(๙) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส์'งให้ออกจากราซการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหน่วยงานอนของรัฐ

(๑ ๐)ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสy l ห้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิตท่ีได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(๑๒)ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้บเคลอนการปฏิรูปการศึกษาชองกระทรวง 
ศึกษาธการในภูมิภาค เร่ือง การได้มาและการพันจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ใบกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมืการวินิจฉัยช้ีขาดประการใด 
เก่ียวกับการสรรหา ผู้เสนอข่ือและผู้!ด้รันการเสนอข่ือยินยอมรับคำวินิจฉัยน้ันโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ข้อความท่ีให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงข่ือ)......................................... ผู้ถูกเสนอช่ือ
(  ........................................................... )

วันท่ี............... เดือน........................... พ.ศ.................



ตำยินยอมของผู้ถูกเสนอซ่ือ

ขา้พเจา้ (นาย /นาง /นางสาว).......................................................................รนยอมให้เสนอรายซ่ือ
เข้ารันการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒ๊ในคณะกรรมการดีกษาธิการจังหวัด (กสจ.) ตามประทาสน้ี

(ลงซ่ือ)...........
( ...................

วันท่ี............... เดือน.

. ผ ู ้ ถูกเสนอ'ซ่ือ 

.)

..พ.ศ............

ขอรับรองว่า ผู้ถูกเสนอซ่ือ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศๆ และข้อมูล 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ อน่ึง หากกรรมการตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับข้อมูลท่ีระบุไว้ ยินดีให้ตัดสิทธ้ิ 
ในการท่ีจะนำเสนอการพิจารณาในข้ันต่อไป

(ลงซ่ือ)...
«...

ตำแหน่ง.. 
โทรศัพท์. 

วันท่ี...............

. ผ ู ้ เสนอซ่ือ 

.)

.พ.สเดิอน,



ประวัติผู้ลมครุเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กร/ภาค.......................

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...............................
๑. ประวัติส่วนตัว

ซ่ือ นาย /นาง /นางสาว.............................................................นามสกล............
เกิดวันท่ี.............. เดือน...........................................พ.ศ........ .............อาย.ุ...............ป.ี.................. เดือน
วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................................สาขา....................................................
อา,ชีพ......................................................................ตำแหน่ง....................................................................

๒. สถานท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก
CD บาน CD หน่วยงาน.................................................................................................................
เลขท่ี...........................หภู่....................ตรอก/ซอย.......................... ถนน................................................
ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด........................................
รหัสไปรษณย................................โทรศัพท์........................................... .โทรสาร............................. .......
E-mail................................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ}........................ .....................

๓. การดำรงด้าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
CD ไม่เคยดำรงตำแหน่ง CD เคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว..............วาระ ในกศจ.........................

๔. ประวัติการทำงาน (โปรดระบุตำแหน่งท่ีสำคญไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
สำตับ ดำแหน่ง ระยะเวลาภารดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน

๑.
๒.
๓.

๕. ผลงานท่ีประสบความสำเร็จแสะภูมิใจท่ีสุด
๕.(ร).................... ...................................................................................................................
<£.๒..................................................................................................................... .
๕.๓.................. ..... ........ ............ ...........................................................................................

๖. ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ข้าพเจ้ามืคุณสมบตั ิ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตังต่อไปน้ี 
(๑) มืลัญซาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตำกว่าสามสิบห้าปีบริ,นรถk ตใม่เกินเจ็ดสิบปีบริบุรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไรัความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยมีประวัติเลื่อมเสึยทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิซาข้พ
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มืตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศ1จ. เกินกว่าหน่็งแห้ง

รุน:V’นขI 
'4 'i .T j  Ui รุป

ร พ ่ท ่ว ฬ ้



- ๒-

(๘) ไมเ่ปน็ผูอ้ยู่ระหว่างถกูสัง่พกัราขการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับระเปียบข้าราชการ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับพนักงาบรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

(๙) ไม่เคยถูกลงโท*ษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาซน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

{๑๐)ไม่เคยถูกจ้าคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโท'ษสำหรับความผิดท่ีได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บรืหารทองถ่ิน หรือสมาชกสภาท้องถ่ิน 
(๑๒)ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าพเจ้ายอมรันท่ีจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธิการในภมภืาค เร่ือง การได้มาและการพันจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณๅฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๖๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหา 
ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยน้ันโดยไม่มีข้อโด้แย้ง

ข้อความท่ีไหไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจรืงทุกประการ

(ลงข่ือ)............
( ....................

วันท่ี............... เดอน

. . . ผ ู ้ สมัคร
J
.พ.ศ.......



(ช่ือองค์กรภาคเอกขนหรือผู้แทนองค์กรว๊ซาชีพ)เลขท่ี

หนังสือรับรอง

หนังสือนับน้ีใใ^ว้เพ่ือรับรองว่า บาย/นาง/นางสาว........... .............................. .
เป็นสมาซิก  ................................................ เม่ือวันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ.
ขณะน้ียังคงเป็นสมาซิกอยู่

ให!ว้ ณ วันท่ี............ เดือน.....................พ.ศ.

(ลงช่ือ)......................................................
( ................................................................................... )

หมายเห^ ผู้ลงช่ือในหนังสือรับรองต้องเป็นผู้มีอำนาอขององค์กรน้ัน ๆ


