
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๕ 

................................................................ 
 

       ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง- 
ศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ื ๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 
 

       บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๒๑๔๕/๑๓๕๐ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชแทนชุดเดิมเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
       ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
       ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
     “ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หมายความว่า ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
     “คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
     “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๗ (๔) ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     “องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งจด-
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 
 
         /“ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน”... 

 



( ๒ ) 
     “ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า ผู้แทนท่ีได้รับการเสนอช่ือจากองค์กร
ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และจะต้องมีหนังสือ
รับรองจากองค์กรนั้น ๆ  
    “องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมาย 
     “ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้แทนท่ีได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรวิชาชีพท่ีจัดต้ัง
ขึ้นตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมาย และมีหนังสือรับรองจากองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
    “ภาคประชาชน” หมายความว่า บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสามปีซึ่ง
ไม่ใช่ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ หรือนักบวช 
     “ผู้แทนภาคประชาชน” หมายความว่า ผู้แทนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท่ีจะได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่น้อยกว่าสามปี 
     “ กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
       ข้อ ๔ จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งแทนชุดเดิม จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ ๒ ของค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรู ปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 
       ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
           (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
     (๕) ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
     (๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
     (๗) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกินกว่าหนึ่งแห่ง 
     (๘) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
     (๙) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (๑๐) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๑๑) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (๑๒) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปมีค าส่ังแต่งต้ัง 
           /เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ... 



( ๓ ) 
       เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระในวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเพื่อแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับจากท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ในกรณีท่ียังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
นั้น อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
       ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
      (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันท่ีได้ยื่นหนังสือลาออก 
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ของประกาศฉบับนี้ 
     (๔) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ 
     (๕) คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
       ข้อ ๘ กรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  
กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ และให้ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง และให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
       ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือการด าเนินการ
ตามประกาศนี้ให้ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดของประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอันส้ินสุด 
       ข้อ ๑๐ ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ โดยการได้มาซึ่งรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
ให้ด าเนินการด้วยวิธีการ ดังนี้ 
       (๑) ให้กรรมการในข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน  
๒๕๖๐ มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ พร้อมท้ังให้ส่งประวัติ
และเอกสารแสดงความยินยอม ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  
     (๒) ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้สมัครส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
            /แบบประวัติ... 



( ๔ ) 
          -แบบประวัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
          -รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป 
          -ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 
         -ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          -หนังสือรับรองจากองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพ แล้วแต่กรณี 
      ข้อ ๑๑ เมื่อได้รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) หรือข้อ ๔ วรรค
หนึ่ง (๑) หรือข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แล้วแต่กรณี ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งต้ังคณะท างานเพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาโดยละเอียด และจัดท าบัญชี
รายช่ือและประวัติโดยย่อของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ข้อ ๑๒ ให้กรรมการในข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายช่ือตามข้อ ๑๑ ของประกาศฉบับนี้ ให้ได้
จ านวนไม่เกินหกคน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาค
ประชาชน ด้านละหนึ่งคน หรือจ านวนตามต าแหน่งท่ีว่าง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลืองานของ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ และในการพิจารณาเสนอช่ือ และในการเสนอช่ือให้พิจารณาจากผู้ท่ีมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       หากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้บันทึกในรายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอย่างชัดเจน 
      ข้อ ๑๓ ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ยื่นแบบประวัติฯ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือหากคณะกรรมการในข้อ 
๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน  ๒๕๖๐ เป็นผู้เสนอช่ือให้ยื่นแบบประวัติผู้
ถูกเสนอช่ือและค ายินยอมของผู้ถูกเสนอช่ือพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้ต้ังแต่วันท่ี ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เลขท่ี ๑๓๘ หมู่ ๘ ถนนศรีธรรมราช ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท้ังนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/
โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๕๕๒ หรือ Download เอกสารได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
www.nstpeo.go.th หรือ Facebook เว็บเพจ : งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/pr.nstpeo  
 
 
 
           /ข้อ ๑๔... 

http://www.nstpeo.go.th/
https://www.facebook.com/pr.nstpeo


 


