
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.)  

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

---------------------- 

 ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) ตามข้อ 9 (4) และ    
ข้อ 8 (9) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑9/๒๕๖0 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่ว ันที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีคำสั่งแต่งตั ้ง  ลงวันที่       
12 พฤศจิกายน ๒๕๖2 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งแต่งตั้ง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
๒๕๖2 ตามลำดับ 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 วรรคสอง (9) และข้อ 9 วรรคสอง (4) ของคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565  และมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 จึงประกาศสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) จำนวน 9 คน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก 
     1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) จำนวน  3  คน 
     1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จำนวน  3  คน 
     1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน  3  คน 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
     (รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เรื ่องการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด         
พ.ศ. 2565 ลงวันที ่19 มกราคม 2565 ดังแนบ) 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครหรือผู้ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหา สามารถขอใบสมัคร
ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หรือ Download ที่เว็ปไซต์ http://www.cri.moe.go.th// 
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ในวันที ่1 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

/4. เอกสารและ... 
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 4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
     4.1 ใบสมัคร ประกอบด้วย 2 ลักษณะ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
        (1) กรณีประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเอง ใช้แบบประวัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        (2) กรณีเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ใช้แบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรร
หาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ แบบคำยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อ 
     4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
     4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
     4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภายในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และทางเว็ปไซต์ http://www.cri.moe.go.th// 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2566 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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กำหนดการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 
2. รับสมัคร/เสนอชื่อ วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
5. กศจ. พิจารณาสรรหาฯ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจาก กศจ. 
    ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้ใช้สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประวัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
   คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) 

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

1. ประวัติส่วนตัวของผู้ถูกเสนอชื่อ 

    ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................นามสกุล....................................................... 
    เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.........................อายุ..........................ป.ี................... ....เดือน 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................สาขา............... .................................................. 
    อาชีพ.......................................................................ตำแหน่ง......................................................... .................. 

๒. สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
     บ้าน      หน่วยงาน........................................................ ....................................................................... 
เลขที่.................หมู่.................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................. ............................... 
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................................... 
E-mail………………………………………………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)............................................... 

3. การดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
     ไม่เคยดำรงตำแหน่ง      เคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว..............วาระ  ใน อกศจ. ...................................... 

๔. ประวัติการทำงาน (โปรดระบุตำแหน่งที่สำคัญไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง) 
ลำดับ ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

๑    
๒    
๓    

๕. ผลงานที่ประสบความสำเร็จและภูมิใจที่สุด 
    5.1 ………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
    5.2………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
    5.3 ………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ 
     (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
     (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (6) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
     (7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

/(8) ไม่เป็นกรรมการ... 
 

 
 

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 
จำนวน 1 รูป 

โดยติดบริเวณนี้ 
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     (8) ไม่เป็นกรรมการใน กศจ. หรือ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกินกว่าหนึ่งคณะ 
     (9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบ
ข้าราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     (10) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (11) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
     (12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (13) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข ้าพเจ ้ายอมร ับท ี ่จะปฏิบ ัต ิตามประกาศคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนการปฏิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 
 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเกี่ยวกับ       
การสรรหา ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
(................................................) 

วันที่.......เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

   คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
   คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) 

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

1. ประวัติส่วนตัวของผู้ถูกเสนอชื่อ 

    ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล....................................................... 
    เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.........................อายุ..........................ป.ี................... ....เดือน 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................สาขา............... .................................................. 
    อาชีพ......................................................................ตำแหน่ง.......................................................... ................. 

๒. สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
     บ้าน      หน่วยงาน......................................................... ....................................................................... 
เลขที่.................หมู่.................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................. ............................... 
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................................... 
E-mail………………………………………..……………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)............................................... 

3. การดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
     ไม่เคยดำรงตำแหน่ง      เคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว...........วาระ  ใน อกศจ. ......................................... 

๔. ประวัติการทำงาน (โปรดระบุตำแหน่งที่สำคัญไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง) 
ลำดับ ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

๑    
๒    
๓    

๕. ผลงานที่ประสบความสำเร็จและภูมิใจที่สุด 
    5.1 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
    5.2 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
    5.3 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ 
     (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
     (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (6) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
     (7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

/(8) ไม่เป็นกรรมการ… 
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     (8) ไม่เป็นกรรมการใน กศจ. หรือ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกินกว่าหนึ่งคณะ 
     (9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบ
ข้าราชการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     (10) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (11) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
     (12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (13) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข ้าพเจ ้ายอมร ับท ี ่จะปฏิบ ัต ิตามประกาศคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนการปฏิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 
 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมรับคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ถูกเสนอชื่อ 

(..................................................) 

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
คำยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อ 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................ยินยอมให้เสนอ
รายชื่อ 
เข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ตาม
ประกาศนี้ 
   คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
   คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ถูกเสนอชื่อ 
(..................................................) 

วันที่.......เดือน............................พ.ศ............... 
 

 ขอรับรองว่า ผู้ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศฯ และข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ อนึ่ง หากกรรมการตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ ยินดีให้ตัด
สิทธิ์ในการที่จะนำเสนอการพิจารณาในขั้นต่อไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ เสนอชื่อ 
(..................................................) 

ตำแหน่ง.............................................................. 
                                                            โทรศัพท์......................................................... 

                                                            วันที่............เดือน...........................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ) 

 



 



 
 


