ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง การสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
---------------------------------ด้วยกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค ที่ 680/2560 ลงวั น ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และอนุ ก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 1067/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พ้นจากตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 23 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ประกอบ
กับมติของคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จึงมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 และประกอบกับมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จึงประกาศ
สรรหาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และ อกศจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนในตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
“กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
“อกศจ.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
“องค์ ก รภาคเอกชน” หมายความว่ า สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก รที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
“องค์กรวิชาชีพ” หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย
1.1 ค าว่ า “สมาคม” ตามมาตรา 78 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทาการใด ๆ อันมีลั กษณะต่อเนื่องร่ว มกันและมิใช่เป็นการหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ โดยสมาคม
ที่ได้จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายพาณิชย์ เช่น สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมต่อต้าน
โรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุข
แห่ ง ประเทศไทย สมาคมสร้ า งสรรค์ไ ทย สมาคมผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์แ ห่ ง ประเทศไทย สมาคมรั ฐ ศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ
/1.2 คาว่า “มูลนิธิ”...
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1.2 คาว่า “มูลนิธิ” ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
มูลนิธิ ได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการ
หาผลประโยชน์ เพื่อบุ คคลใด นอกจากเพื่อดาเนิน การตามวั ตถุประสงค์ข องมูล นิธินั้น เอง โดยมูล นิธิที่ไ ด้
จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น มูลนิธิ
แสงจันทร์แสงธรรม มูลนิธิกาลังใจ มูลนิธิดวงใจพ่อ มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน มูลนิธิเพื่อการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้ อยโอกาส มูลนิธิ
สงเคราะห์ชาวไทย มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ
พุทธปรัชญา มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเทศวิหาร
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ฯลฯ
1.3 คาว่า “องค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด ตามมาตรา 1015 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว จัดว่าเป็นนิติบุคคล
ต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
1.4 ค าว่ า “องค์ ก รวิ ช าชี พ ” หมายถึ ง องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามที่ บั ญ ญัติ ไ ว้ตาม
กฎหมายวิชาชีพเพื่อทาหน้ าที่เป็น ผู้กากับดูแลมาตรฐานการทางานและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิช าชี พ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภา
กายภาพบาบัด สัตวแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศกร สภาทนายความ สภาสถาปนิก คุรุสภา สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเนติบัณฑิตยสภา
ข้อ 2 กรณีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนหรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จะต้องมีหนังสือรับรองจาก
องค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพ และกรอกประวัติส่วนตัว
ข้อ 3 ผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดหนองบัวลาภู
ไม่น้อยกว่าสามปี โดยให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านซึ่งรับรองความถูกต้องประกอบด้วย
ข้อ 4 การสรรหาและเลือกกรรมการใน กศจ. ครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) กรรมการ กศจ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน
(2) กรรมการ อกศจ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
ข้อ 5 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7 (4) และข้อ
9(4) ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอั น ดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และไม่ มี ป ระวั ติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต...
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(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. เกินกว่าหนึ่งแห่ง (เฉพาะ กศจ.)
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก งาน หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(9) ไม่เคยถู กลงโทษปลดออก ไล่ ออก หรือถูกให้ อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิ จ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(12) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กศจ. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศฯ นี้ ต้องรับอนุญาตจากต้นสังกัดด้วย
ข้อ 6 การดารงตาแหน่ง ตามข้อ 4 ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการ กศจ. ตามประกาศนี้จะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกินสองปี
และอาจแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
(2) กรรมการ อกศจ. ตามประกาศนี้จะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกินสองปี
และอาจแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ข้อ 7 นอกจากพ้นจากตาแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการ กศจ. ตามข้อ 4 ตาม
ประกาศนี้ จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้า มของการเป็นกรรมการ กศจ. และ อกศจ.
ตามข้อ 5
(4) กศจ. มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
(5) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่ สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการตามข้อ 4 จานวนไม่เกินสองเท่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อเสนอให้ กศจ. พิจารณาคัด เลื อ ก
ให้เหลือเท่ากับจานวนที่จะแต่งตั้ง และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปฯ
เพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานสรรหาหรือการดาเนินการตามประกาศนี้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยปัญหา คาวินิจฉัยชี้ขาดประธานกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

/ข้อ 10 กาหนดการรับสมัคร...
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ข้อ 10 กาหนดการรับสมัครหรือเสนอรายชื่อ กศจ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนใจ
สมัคร หรือผู้เสนอรายชื่อบุคคลอื่น จะต้องยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ ตามท้ายประกาศนี้ ด้วยตัวเอง ให้ส่ง
ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อได้ตั้งแต่ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562
เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ชั้น 2 อาคารอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000 โทร. 042-315615
ข้อ 11 คณะกรรมการ กศจ.หนองบัวลาภู (ชุดปัจจุบัน) สามารถเสนอชื่อบุคคลที่ส มควร
ดารงตาแหน่งกรรมการตามข้อ 4 (1) ได้หนึ่งคน ข้อ 4 (2) ได้หนึ่งคน
ข้อ 12 ผู้ ส นใจติดต่อรายละเอียดได้ ที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลาภู ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000 โทร. 042-315615 หรือ
download ที่ http://www.nbppeo.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู

