
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
เร่ือง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ี ๑๒๔/๒๕๖๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัดหนองคาย 
ผู้แทนภาคประซาชน พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุเกินเจ็ดสิบปี น้ัน

อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ต่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๓๗/๑๖๓๒ ลงวันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๔๖๒ และมติที่ประขุมคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัดหนองคาย ในการประขุมครั้งที่ 
๑๔/๒๔๖๓ เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ จิงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการวังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งท่ีว่าง ดังน้ี 

ข้อ ๑ ในประกาศน้ี
“คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งซาติ” หมายความว่าคำสั่งหัวหน้าคณะ 

รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๔๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

“คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของทระรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัด
หนองคาย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการศึกษาธิการวังหวัดหนองคาย 
“กรรมการผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิ” หมายความว ่า กรรมการผ ู้ทรงคุณวุฒ ิ ท ี่ม ีความรู้ 

ความสามารถด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ หรือด้านอ่ืน  ๆ
และจะต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรท่ีวัดต้ังข้ึนตามท่ีบัญญัติใวัตามกฎหมายวิชาชีพ 
เพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานการทำงานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ

“ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้แทนท่ีได้รับการเสนอซ่ือจากองค์กรวิชาชีพท่ี 
วัดต้ังข้ึน ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมาย และมีหนังสือรับรองจากองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ

“ผู้แทนภาคประชาชน” หมายความว่า ผู้แทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในวังหวัดที่จะได้รับ 
แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี

“องค์กรภาคเอกซน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรท่ีเรืยกซ่ืออย่างอ่ืนซ่ึงจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล

“ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า ผู้แทนที่ได้รับการเสนอซื่อจากองค์กร 
ภาคเอกซนสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรืยกซื่ออย่างอื่น1ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือ 
รับรองจากองค์กรน้ัน ๆ

/ข ัอ  ๒ จำนวน...
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ข้อ ๒ จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือดำรงตำแหน่งแทน 
ตำแหน่งท่ีว่าง จำนวน ๑ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผู้แทนภาคประซาซน

ข้อ ๓ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๒ ของประกาศน้ี จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ด้งต่อไปน้ี 

๓.๑ มีลัญซาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
๓.๓ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๓.๔ ไม,เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิซาซีพ 
๓.๖ ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีปริกษาหรือผู้มีดำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
๓.๗ ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เกินกว่าหน่ึงแห่ง
๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราซการหรือให้ออกจากราซการไว้ก่อนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราซการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
๓.๙ ไม่เคยถูกลงโทษปลดออกไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราขการรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาซน หรือหน่วยงานซองรัฐ
๓.๑๐ ไม่เคยถูกจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุกเว้นแต่เป ็นโทษสำหรับ 

ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาซิกท้องถ่ิน 
๓.๑๒ ไม่เป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ ๔ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ซองประกาศนี้แล้ว 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเอกสารประกอบด้งน้ี

๔.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนผู้แทนองค์กรวิซาซีพและผู้แทนองค์กรภาคเอกขน 
จะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรวิซาซีพหรือองค์กรภาคเอกซน แล้วแต่กรณี

๔.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนผู้แทนภาคประซาซน จะต้องมีภูมิสำเนาอยู่ใน 
จังหวัดท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่าสามปี และ 
แนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบการสมัคร

ข้อ ๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๒ ซองประกาศนี้ 
มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมีได้

ข้อ ๖ นอกจากพันจากตำแหน่งกรรมการตามวาระแล้วกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ตามข้อ ๒ ของประกาศน้ีจะพันจากตำแหน่งเม่ือ 

๖.๑ ตาย 
๖.๒ ลาออก
๖.๓ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๖.๔ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติให้พันจากตำแหน่ง 
๖.๔ คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปฯ มีมติให้พันจากตำแหน่ง

/ข้อ ๗...
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ข้อ ๗ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีสมควรดำรง 
ตำแห น ่งกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด  จำนวน ๑ คน จากผ ู้ได ้ร ับการเสนอข ื่อและจากผ ู้สม ัคร 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอรายขื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พิจารณาแต่งต้ังต่อไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาหรือการดำเนินการตามประกาศนี้ 
ให้ปร ะธานคณะกรรมการสรรหากรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้วินิจฉัยนิญหาดำวินิจฉัยชี้ขาด 
ถือเป็นอันส้ินสุด

ข้อ ๙ กำหนดการรับสมัครหรือเสนอรายขื่อบ ุคคลอื่น เป ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
โดยกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะต้องยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอขื่อตามท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน -  ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราขการ) 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราขการจังหวัดหนองคาย อำเภอ 
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สามารถเสนอรายขื่อบุคคลที่สมควรดำรง 
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนภาคประขาขน ภายใน 
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หรือในการประขุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตามแบบเสนอขื่อท้าย 
ประกาศน้ี

ข้อ ๑๐ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณ 
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย โทร ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๗๔ หรือ Download เอกสาร 
ได้ที https://nkieducation.thai.ac/

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ta r t  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

{บายประเสริฐ ลือซาธนานนที) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

https://nkieducation.thai.ac/


ปฏิท ินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ประกาศรับสมัคร - ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รับสมัคร - ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน -  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(เว้นวันหยุดราซการ)
เสนอคณ ะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ ื่อพ ิจารณ า - ระหว่างวันที่ ๒๒ -  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งต ั้ง - ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖ปี



ติดรปถ่าย

ประวัต ิผ ู้แทน องค ์กร น ภาคเอกขบ  □  องค ์กรว ิชาข ิพ  LJ ภาคป ระขาชน
(ผ ู้ทรงค ุณ วุฒ ิใน  กศจ.)

‘บ

ขนาด ๑ น้ิว

ขื่อ น าย/น าง/น างส าว...................................................................นามสกุล.................................................................................
เกิดวันที่...................เด ือน.........................................พ .ศ ................................. อ าย ุ......................ป ี..................................เดือน
วุฒ ิการศึกษาสูงส ุด....................................................................................... สาขา.........................................................................
อาชีพ.................................................................................................ตำแหน ่ง................................................................................

สถานท ี่สามารถติดต่อได้สะดวก
□  บ้าน □  หน ่วยงาน...................................................................................................................................................
เลขท ี่........................หมู่ท ี่..................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน...................................................
ตำบล/แขวง.................................................... อ ำเภ อ /เข ต ............................................... จ ังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................. .โทรศัพท์(บ้าน)........................................ โทรสาร..............................................
E -m ail........................................................................... .โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ม ือถ ือ)....................................................................

การเป ็นสมาข ิกขององค ์กรท ี่ได ้ร ับการเสนอข ื่อ
□  ไม่เป็นสมาขิก □  เป ็นสมาขิก ระบุตำแหน่ง (ถ ้าม ี)............................................................................................

ประวัต ิการทำงาน  (โปรดระบุตำแหน่งที่สำคัญไม่เก ิน ๓ ตำแหน่ง)
ลำดับ ระยะเวลาดำรงตำแห น ่ง ตำแหน่ง หน่วยงาน

๑
๒
๓

ผลงาน ท ี่ประสบความสำเร ็จและภ ูม ืใจท ี่ส ุด
๑.....................................................
๒.....................................................
๓............................................................

มีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ืล ักษณ ะต้องห ้าม ดังต่อ'ไปนี้ 
(๑) มืสัญ'ซาติ’โทย
(๒) ม ีอายุไม ่ต ํ่ากว่าสามสิบห ้าป ีบริบ ูรณ ี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ไม ่เป ็นบ ุคคลล้มละลาย
(๔) ไม ่เป ็นคนไร้ความสามารถ หริอเสมีอนไร้ความสามารถ
(๔) ไม ่เคยม ีประวัต ิเล ื่อมเส ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ  และการประกอบวิชาช ีพ 
(๖) ไม ่เป ็น เจ้าหน ้าท ี่ ท ี่ปริกษา หริอผู้ม ีตำแหน่งบริหารในพรรคการเม ือง 
(๗) ไม่เป ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิใน กคจ. เกินกว่าหนิ้งแห่ง
(๘) ไม ่เป ็นผู้อEJระหว่างถูกส ั่งพ ักราชการ หริลให ้ออกจากราชการไว้ก ่อน ตามกฎห มายว ่าด ้วยระเบ ียบ  

ช้าราชการหริอพนักงานรัฐวิสาหกิจหริอเจ้าหน ้าท ี่ชองรัฐ



(๙) ไม ่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส ั่งให ้ออกจากราซการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาขน หรือ
หน่วยงานของรัฐ

(๑๐) ไม ่เคยถ ูกจำค ุกโดยคำพ ิพ ากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก  เว ้นแต ่เป ็นโทษสำหรับความผ ิดท ี่ใด ักระทำโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม ่เป ็นผู้ดำรงตำแหน ่งทางการเม ือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาซิกท้องถิ่น 
(๑๒ )ไม ่เป ็นข ้าราขการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา

ย อ ม ร ับ ท ี่จ ะ ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข ับ เค ล อ น ก า ร ป ฏ ิร ูป ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง  
ก ร ะ ท ร ว งศ ึก ษ าธ ิก าร ใน ภ ูม ืภ าค  เร ื่อ ง  ก ารไ ต ้ม าแ ล ะ ก าร พ ้น จ าก ต ำแ ห น ่งข อ งก ร ร ม ก าร ผ ู้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิใน  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ ิ่มเติม

ในกรณ ีท ี่ม ืการว ิน ิจฉ ัยว ่าผ ู้ไต ้ร ับการเสน อซ ื่อขาดค ุณ สมบ ัต ิห รือใน กรณ ีม ืการว ิน ิจฉ ัยข ี้ขาดเป ็น  
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา ผู้เสนอซื่อและผู้ไต้รับการเสนอซื่อยินยอมรับคำวิน ิจฉัยน ั้นโดยไม่มืข้อโต้แย้ง

ข้อความให ้ไว้ท ั้งหมดถูกต้องและเป ็นความจริงท ุกประการ

ลงซื่อ.................................................  ผู้สมัคร
(.................... ........ ........................)

วันที.่......... เด ือน...........................พ .ศ ............

คำยินยอมของผู้ถ ูกเสนอซื่อ (กรณ ีถูกเสนอซื่อ)
ข ้าพ เจ ้า (น าย/น าง/น างส าว)..................................................................นามสกุล...........................

ย ินยอมให ้เสนอรายซื่อเป ็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตามประกาศน ี้

ลงซื่อ.................................................  ผู้ถูกเสนอซื่อ
(...................................................... )

วันท ี.่........ เด ือน........................... พ .ศ .............

ขอรับรองว่า ผู้ถูกเสนอซื่อ เป็นผู้ม ืคุณสมบัติ และไม่ม ืล ักษณะต้องห ้ามตามประกาศๆ และข้อมูลดังกล่าว 
ข ้างต ้นเป ็นความจริงท ุกประการ อนึ่ง หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับข้อมูลท ี่ระบ ุไว้ ยิบดืให้ดัดสิทธื้ใน 
การที่จะเสนอการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ลงซื่อ.................................................  ผู้เสนอซื่อ
( ........................................................................... )

ตำแหน่ง.................................................... (ถ ้าม ี)
เบอร์โทร..............................................................
วันที......... เดอน........................... พ.ศ................

หมายเหตุ ะ ผ ู้แทบภาคประขาขน ให ้แบบสำเนาทะเบยนบ ัานซ ื่งรับรองความถูกต้องประกอบด้วย



ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาริการในภูมิภาค
เรื่อง การได้มาและการพันจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณว่ฒิ ในคณะกรรมการศึกษาริการจังหวัด

เพ ื่อให ้การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ในคณ ะกรรมการศึกษาริการจังหวัด (กศจ.) เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งซาด ที่ ๑๙/๒ 6าอo  เรื่อง 
ก ารป ฏ ิร ูป ก ารศ ึก ษ าใน ภ ูม ิภ าค ข อ งก ระท ่รวงศ ึก ษ าร ิก าร  ลงวัน ท ี่ ๓ เม ษ าย น  ท ุท ธศ ักราช  ๒๕๖๐ 
คณ ะกรรมการข ับ เคล ื่อน การป ฏ ิร ูป การศ ึกษ าของกระท รวงศ ึกษ าร ิการใน ภ ูม ิภาค ในการประชุมครั้งท ี่ 
๑/๒ ๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษ ่ายน  ๒๕๖๐ จึงว ิน ิจฉ ัยให ้ม ีการคำหนดวิธ ีการได ้มาและการพ ันจากตำแหน ่ง 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ไว้ดังต่อไปนี้

~  ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาริการในภูมิภาค
“กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาริ'การจังหวัด
“องคํกรภาคเอกชน” ห มายความว ่า สมำคม มลนิริ หรือองคํกรท ี่เร ียกซื่ออย่างอี่นซ ึ่งจดทะเบ ียน 

เป็นนิดบุคคล
■ “องคํกรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตงดามกฎหมาย

ข้อ ๒ ^. กรรมกฺารผู้ทรงคุณวุฒ ิตามข้อ ฟ (๔) ของคำสั่งห ัาหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องมี 
คุณสมบ้ตและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ * 1 ’ .

(๑ )'มีสุญ'ชฺาตไทย ■ .;.
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากวาสามสิบห้าจบรีบูรณ์แดไม่เกินเจ็ดสิบจบรีบูรณ ์
(ฟ  ไม่เป็นบุคคลลัมละลาย
(๔)ไม่เป ็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ. • -  . ' 1 '
(๕)ไม่เคยมีประวัติเลื่อมเสียทางจรียธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวชาชีพ 1
(๖) ไม่.เป็นเข้าหน้าที่ ท ี่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบรีหารในพรรคการเมือง
(ฟ) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.เกินกว่าหนี่งแห่ง
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ดามกฎหมายว่าด ้วยฺระเบ ียบ 

ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเข้าหน้าที่ของรัฐ.. .
(๙) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส ั่งให ้ออกจากราชการ รั้ฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ . .
7’- (๑๐)4ม ่เคยถ ูกจำค ุกโดยคำพ ฺพ ากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก  เว้นแต่เป ็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



(๑๑) ไม่เป็นผู้ดำรงดำแหบ่งทางการIมีอง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น

ไ .ข ้อ ๓ ให ้กศจ■ .แต ่ละแห ่งส ่ร ่ร ืท ้าผ ู้สมควรดำรงดำแหบ ่งกรรมการผู้ทรงค ุณ วุฒ ิในค'ศจ:'ให ้ไท ้. 
จำนวนไม ่เก ินหกคบ โด ยอย ่างท ้อยท ้อ งม ีผ ู้แท น อ งค ์กรภ าค เอกช น  ผ ู้แท น องค ์กรว ิชาช ีพ  •นละ.ผู้แทน 
ภาคุประซ่าชน ท้านละหนี่งคน

ผ ู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผ ู้แทบองค์กรวิชาช ีพ จะท ้อง่ใท ้ร ับการเสนอชํ่อ ่โดย'องค์ก ิร ่ภ ์าค ่เอกชน 
หรือองค์กรวิชาชีพ แล้วน'ต1กรณี

ส ำห ร ับ ผ ู้แท น ภ าคป ระช าชน จะท ้อ งม ีภ ูม ิล ำเน าอย ่ใน จ ังห ว ัดท ี่จะไท ้ร ับ แต ่งต ั้งเป ็น กรรม การ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กค'จ. ไม่ท้อยกวัาสามป็

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปพจารณา^ความเห็นชอบ 
เพี่อเสนอรัฐมนตรืว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไป

ข้อ ๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดามข้อ ๒ ท้นจากดำแหบ่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบดหรือมีลักษณะท้องห้ามของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒
(๔) กศจ. มีมติให้ท้นจากดำแหบ่ง
(๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปมีมติให้ท้นจากดำแหบ่ง

'เม ื่อดำแหบ่งกรรมการว่างลงตามวรรคหนึ่ง 
%i f)สิบ'วันนบ:แต่'วันท่ีลรร.มกก.ร:วุ่ปี•$£^

เน & ห ว ่ฐ ;ง,พี่ข ังฐไดดำเนฺนเวารให้มีกรรมก:ารแ'M m แห บ่.ง,พ่ีว่วรํร) a  
พี่ใ?-?®.p เซิ.นอ.ว่.คฑ่ึง VJน'ง;ข'องกรรุ;มกวฺรุ'ท้ังหมด-ให้กร,รมการุท่ีเท่'[เร่{ร)ภู่!ป่ฏิ$ตห่.นเijเดรูไปไท้

ประกาศ ณ วันที่ J เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ '• •'

พ  — <  .

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศึลป๋) •ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค



ท ศร ๐๖๑ตะท/ td  ฟ '1b

r r  พ ๔ เมษายน' ๖๕๖๐
กทม. ๑๐cnoo

'.ร่ือง แจ้งบ่ระm คุคณะโเรรมการข'1บIคส่ือนทารปฎรูปการคึกใะทขDงกระ‘ทรวงสืกษาธ?าารในภมิภาคaละสักจ้อมควาyiข้าใจ 
แนวทางปฎบ่ตการไ^ด้มาข๋ีงผู้ท๋ึจะคำรง??า»1หน่งกรรมการผู้ทรงคุ{นวฌ!นค?นะกรรมการศึกษาธการจังใฑัด

เรียน คึกษๆรการจังหวัค ทุกจังหวัด

ล่ืงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการจับเคล่ือนm รปฏิรูปการศึกษาจองกระทรวงศึกษาธการในภูมิภาล ลงวันท ๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ จ็านวน ๖ แผ่น 

๖. แบบหนังถอรับรองและประวัตพแาในองค์กร จานวน ๓ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการจับเคลื่อนการปฏิรูปการคึกษาของกระทรวงคึกบาธึm รในภูมิ;าาคได้มิประกาศ 
สงวับท่ี ๖๔ เมษายน ๖๕๖๐ เร่ือง นภั!ขประกาศคณะกรรมการจับ;คล่ือนการปฏิ,รูปการศึกษาของกร่ะหรวงคึกษาธการ 
ในภูมิภาค รายละเอยเคปรากฎ ^ ฟ ฟ ส่งมาด้วย๑ และการจักซอมควTมเข้าใจแนวทางบ่ฎบคิการไหได้มาซ๋ึงด้ท่ีจ.ะคำรงคำแงใน่ง 
กรรมการผัหรงคุณวุฒในคณะกรรมการคึกษารการจังหวัด คามประกาศคณะกรรมการจับเคํสอนการปฏิรูปการคึกษา 
ของกระทรวงคึกษาธการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เร่ือง การได้มาและการทันจากคำแหน่งของกรรมการ 
ภูทรงคุณวุฒในคณะกรรมการคึกษาธการจังหวัด ด้งด่อไปใ5

๑. ใน'จ้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการจับเคลื่อนการปฏิรูปการคึกษาของกระทรวงคึกษาธการ 
ในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการทันจาทคํวแหน่■ หม่องกรรมกไรยู้หรงคุณวุฒในคณะกรรมการคึกษาธิการจังหวัด 
ลงวันท่ี ๙  เมษายน ๖๕๐๐ กำหนดให้ “องค์กรภาคเอกขน,' หมายควานว่า ลนาคม มลนัธ หริอองค์กรท่ีเรียกซ๋ึออยางอ่ิน 
ซึงจดVJะเมิยนเปนนคึบคคล และ '‘องค์ทรวิซาขพ''-' หนายควานว่า องค์ทรวซาซัทท่ีได้รับทารจัดด้ังตานกฎหมาย

๑.๑ คำว่า "ลนาคม” ลามมาดรา ๖๘ แห่งประนวลกฎหมายแฟงและVฑณิขย- หมายกง การทอตง 
สมาคมเพี่อกระทาการใด  ๆ อันมิลักษผะล่อเนองร่วมถันและมิใซ่เป็นการหาผลกำไรหฺริอรายใด้}ทแบ่งปีนถันฺ 
ตองมิจ้อนังสับและจดทะเปียนดามบทบัญญ้ตแห่งประมวลกฎหมายน,โดยลมาคนทเด้จดทะเบียนแล้วจะมิฐานะเป็น 
นตบคคถ คามมาครา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแท่งและพาณขย์ เซ่น สมาคมทัฒนาประขาทรแสะซุ่มซน สมาคม 
•ลภาลังคนสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมล่อด้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สมาคม 
วางนผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการค็กษาในล่ืนถันดาร 
สมาคมส่งเสรินการผสมผสานกจกรรมทัด]นาประซากรและสาธารณสุขแห่งประเทศเหย สมาคมสเางลรรค์ไทย 
สมาคมยูบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิหยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบร่นราชูปถัมภ์ 
สมาคมสภาองค์การyTฒนาเด็กและเยาวซนในพระชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราซกมาร ฯลฯ..

๑.๒ คำว่า ''มลนธ,' ดามมาตรา ๑๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแท่งและพาณขย์- ม่ลนธ ได้แก่ 
ทรัพย์สินพี่จัดสรรไวัโดยเฉพาะสำหรับวัตกุประสงค์เพี่อกำรกุศลสาธารณร การศาสนา ศลปะ วิทยาศาสตร์ วฺรรณคคึ

/โทรคึกษา...



๖

การคึกบา หรือพอสาธารณประโยชน์อย่างอน ไดยํมิได้ม่งรทประโยชน์มานปงนีนทันและได้จดทะเบยนตามบทบัญณู้ติ 
แห่งประมวลกฎหมายน้ั และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมไข่เนินการหาผลประโยชน์ฟ้อบุคคลใด นอ{ใจาr. 
^พีอกำเนินการคามวัดทประลงค์จองมูลนิธิน้ันเองโดยมูลนิธิท่ีได้จดทะเนียนแต้วจ^ JIU^นินนิติบุคคล คามมารรุ'ท ๑๖๖ 
แห่งประมวลทฏหมายนทัmละ?ทณั้ขย์ ฟน มูลนิธิแลงจันทรืแสงธรรม มูลนิธิกำลังใจ มูลนิธิดวงใจพ่อ มูลนิธิVเดแทน 
1ฟนด๊นเกด มูลนิธิลามญสืกษาทัฒนฬยภม มูลนิธิข่ายเหถ๊ํอเดกนิกเรยนยากจนจังหวัดเพชรบุรDJ มูลนิธิฟ้อทารคึกใะ}า 
คณะเภลัชคาลดรื มหาวิทยาลัยมห้ลล มูลนิธิลงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้Vด้อยโอทาล มูลนิธิลงเคราะห์ซ่าวไทย มูลนิธิ 
เรถมพระเทบรด้ใฬะบาทลมเด็จm ะจอมเ?าลัาเจัาอย่ห้วในพระบรม''ฑซูปถัมภ์ มูลนิธิพุราธปรัชญา มูลนิธิหลวงป่น้ับ ภร1ลัดโด 
อบลราชธานี มูลนิธิสมเด็จพระญาณลังวร ลมเด็จพระลังร[ราซ วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิออมสินฟ้อลังคม ฯลๆ

๑.รท กำว่า *องค์กรที่เรียกชั่ออย่างลื่นชั่งจดทะเบยm นินนิดิบุคคล’, ได้แก่ ห้างหุนส่วนสามัญ 
{จดทะเนียน) ห้างหุ้นส่วนจ้าทัด และบริษัทจ้าทัด คามมาดรา ๑๐๑£ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาฌชย์ ไห้ห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทณี่อได้จดทะเนียนคามบ้ญล]คัแห่งลักบณะน้ินลัว จัดว่าเนินนิดิบุคคลด่างใฑกจากผู้เบนใณส่วนหรอผู้ถอหุ้น 
น้ั^ลายช่ังรวมเด้าทันเนินห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ัน

๑.๔ กำว่า ■■‘องค์กรวิชาชีพ- หมายสิ!ง องค์กรทื่จัดลั้งช้ีบVจามทื่บัญญัดิไวัคามกฎหมายวิชาชพ 
ฟ ้๗ าหน้าท่ีเบน ผู้?■ ไาทัปดูแลมาครฐานการทางานและจริยธรรม จองผู้ประกอบวิชาชีพประ1.ภทค่างๆ ได้แก่ นพทยลภา 
ทันดนพYIยลภา สภาการ?พาบาล สภาเภลัชกรรม ลภาเทคนิคการแพทย์ ลภากายภายบำบ ัด ลัดวแพ'ทยลภา 
ลภาวิชาชีพบัญชี ลภาวิศวกร สภาทนายความ สภาสถาปนิก คุรุลภา ลภาวิชาชีพวิทยาคาสครืนสะเหคโนโลธิ 
แสะเนคึบัณทัคยสภา

๖. กร?วีผู้แทนองค์ภรภาค1.อกซนหรอผู้แทบองค์กรวิซาชีพ จะด้องมหนังสิอรับรองจากองค์กรภาคเอกชน 
หรือองค์กรวิชาชีพ และกรอกประวิ?.ส่วนคัว รายสะเอยดปรากฎคามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓. ผู้แหนภาคประชาชนผู้ท่ีใด้รับการเสนอช่ัอมายังคณะ•กรรมการขับเคล่ือนการปฎรปการกึกบาของ 
กระทรว^กบาธิการใบภมิภาคให้แนบลำเนาทะเนียนบ้านชั่งรับรองความถูกต้องประกอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและทอปฏบัตด่อไป

ขอแสดงความนับถีอ ■ .

(นาย'ชัยพฤกษ เลรีรักษ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการและเลขานการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏรูปการคึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใบภูมภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
สำนักบูรถ.ทการการคึกษา 

•โทร. ๐ ๒๖๘๐ ๖•๙๑๖
โทรสาร o  ๖๖๘๐ ๖๘๖๓



คามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใบภูมิภาค 
โดมประกาศ การได้มาและการหันจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุตํ]ในคณะกรรมการศึกษาธิการ 
ขังหวด น้ัน

อาศ ัยอ ำน าจล ่าม ค วาม ใบ ขัอ ๒๓ ของตำส ั่งห ัวหน ้าคณ ะรักษาความสงบแห ่งขาติ 
ที่ ๑ ๙ /๖ ๕ ๖ ๐  เร ือง ทารปฎรูปการศ ึกษาในภ ูม ิภาคชองกระทรวงศ ึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
YWIซศ ักราช ๒๕๖๐ ป ระก อ บ ก ับ ม ต ิข อ งล ผ ะก รรม ก ารข ับ เค ล ื่อ น ก ารป ฎ ร ูป ก ารศ ึก ษ าข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค ในการประชุมครั้งท ี่ 51/๒๕๖0 เม ื่อวันท ี่ ๒๔ เมษายน ๖๕๖๐ จีงม 
ต ำว ิน ้จ อ ัย ให ้แ ก ้ไ ข เท ี่ ม เต ิม ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ข ับ เค ล ื่อ น ก าร ป ฎ ร ูป ก าร ศ ึก ษ าข อ ง  
กระหรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการหันจากตำแหน่งของกรร่มการผู้ทรงคุณวุตํ)โน 
คณะกรรมการศึกษาธิ;าารขังหวัด ลงวันที่ ๗ เมษายน ๖๕อ๐ ด้งล่อไ'ปบ ’ . ■

ข้อ ๑  ใหัเที่นความต่อไปนี้เป็น (๑๒) ของข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการขัใ’เคลื่อน 
การ่ปฎรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการหันจากVตำแหน่งของ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุส์ในคณะกรรมการศึกษาธิการขังหวัด ลงวันที่ ๗ เมษายน 

"(๑๒) ไม่เน้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา77 
ข้อ ๒ ให ้ยก เลกความ ใน ข ้อ  01 ของประกาศคณ ฺะกรรมการ'ข ับ เคล ื่อน การปฦรูป  

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม ิภาค เรื่อง การได้มาและการหันจากตำแหน่งของกรรมการฺ 
ผู้ทรง•คุณวตํ!ในคณะกรรมการศึกษาธิการขังหวัด ลงวันที่ ฟ เมษายน ๒๕๖๐ และไห้ใช้ความค่อไปน้ันทน 

"ข ้อ รท ให ้คณะกรรมการไนข้อ ๗ (๑) (๒} (๓) และ(๕) ของตำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความลงบแห่งซาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ 
เมษายน พหธศักราช ๒๕๖๐ ร่วมกันหัจารผาเสนอข'อผู้สมควรดำรง■ ตำแหน่งกรรมทฺารผู้ทรงคุณวุตํเ 
จ้านวนใม่เกันหกคน โดยอย่างน ้อยด ้องม ิผ ู้แทนองค์กรภาคเอกซน ผู้แทนองค์ทรวิซา?ท และผู้แทน 
ภาคประขาชน ด ้านละหน ึ่งคน ช ิ่งเน ้น ผ ู้ท ี่ม ิความรู้ความสามารถท ี่จะช ่วยเห ล ืองาน ของ กุศจ. ได้ 
นละในการหัจารณาเสนอซอไห้หัจารทเาจากผู้ที่มิคุณสมบลแสะมิความเหมาะสมที่จะเน้นผู้ทรงคุณวุตํ!

ผ ู้นหนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิซา?ท จะด้องได้มิหนังลือรับรองจาทองค์ทร 
ภาคเอกซนหรือองค์กรวิชา?ท แล้วแค่กรรน

สาหรับผู้แทนภาคประซาซนจะด้องมิภูมิสำเนาอยูในอังหวัดที่จะได้รับแค่-!!คงเน้นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการศึกษาธิการขังหวัดไม่น้อยกว่าสานปี

ประกาคคณะกรรมการขับเคลื่อนทารปฏรูปการคึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เไอง แก๒พมIติมบ่ระกาศค{นะกรรมการขับเคลื่อนการปฎรปการคึก‘ษาของกระรารวงศีทษาชึการไนภูฆิภาค



๒

เม ื่อคำณบการตามวรรคหบงนล้ว ให้เลนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปพจารณา 
โหความเใ1น อเลน อรฐม น ครว ่าการกระท รวงศ ีกษ าธการน ต ่งพ ั้•อไป "

จอ ๓ ให ้พ ม ค’วามต่อ'ไปบเป็น'ข้อ ๙  ของประกาศคณะกรรมการขับเคลึ่อ'นการปฏิรูป 
การศึกษาจองกระทรวงศึกษาซิการใบภูม ิภาค เรื่อง การได้มาและการพ ันจากคำนห’นงของกรรมการ 
ผหรงศณวฟ้นคณะกรรมการศึกษาธการจังหวัด ลงวันที่ ๙  1มษายน ๒๕๖๐

“ ข้อ ๕ เม ื่อร ัฐมน ตรีว ่าการกระท รวงศ ึกษ าธการได ้แต ่งต ั้งกรรมการผ ู้ท รงค ุณ วฒ  - 
โดยความเห็นขอ,บจองคณะกรรมการขับเคลื่อนการป ฎ ิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาซิการในภูมิภาค 
คามข้อ ฬ (๙) ของคำตั้งหัว.หนาคณะรักษาความลงบแฟงซาค- ที่ ๑๙/๒๕โอ๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาซิการ ลงวับท่ี ๓ เมษายน ทุทธศักราช ๒ ๙๐0 แล้ว ไห้ กค’จ. ที่ปฏิบดหนาที่ 
อยในวับที่คำตั้งหัวาฟ้าคณะรักษาความลงบแหงซาด ท่ี ๑๙/๒ ๙๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระหรวงศึกษาซิการ ลงวับที่ รท เมษายน ทุทธศักราช ๒๙๐๐ ใช้บังคับ เป็นอบสิ้นลดการปฎบัคหนาที่"

นอกบั้นให้เป็นไปตามประกาศเดม

ประกาด ณ วันท่ี ไฏ!ฐ; เมษายน พ.ศ. ๒๙๖๐

(หม่อมหลวงปนัดดา ดคกล)
รัฐมนตรีช่วยว่ากๆรกระทรวงศึกษาซิการ 

ปฎบัตราซการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซิการ 
ประน'าบกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาซิทารใบ่ภูมิภาค-


