
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 2 

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

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในภูมิภาค ท่ี 623/2560 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
ค าส่ังท่ี 67/2562 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย บัดนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 2 ปี   
นับแต่วันท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต่งต้ัง โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ตามประกาศลงวันท่ี 19 มกราคม 2565 และได้ด าเนินการสรรหาแล้ว แต่เนื่องจากคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2565 ในวันท่ี 27 
มีนาคม 2565 ซึ่งมีระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการ
พิจารณาจัดท าข้อมูล ตรวจสอบ และกล่ันกรอง การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565  ข้อ 6 วรรคสาม   

  อาศัยอ านาจตามความในค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 
2560 ข้อ 7 (4) และประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง 
การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565 ประกาศ    
ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

   “ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หมายความว่าค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร 
   “คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  “กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
   “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
   “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ หรือด้านอื่น ๆ และจะต้องไม่เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

/ข้อ 2 การสรรหา... 
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  ข้อ 2. การสรรหาและเลือกกรรมการใน กศจ.เชียงราย คร้ังนี้ เป็นการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 1 คน 

  ข้อ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
   (5) ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
   (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

(7) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. เกินกว่า 1 แห่ง 
   (8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   (9) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (10) ไม่ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ี สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิด 
ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (12) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ 4 การด ารงต าแหน่ง ตามข้อ 2 ของคณะกรรมการตามประกาศนี้ จะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละไม่เกินสองปี และอาจแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแห่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
  ข้อ 5 นอกจากการพ้นต าแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการ กศจ.ตามข้อ 2 ของคณะกรรมการ
ตามประกาศนี้ จะพ้นต าแหน่งเมื่อ  

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการ กศจ. ตามข้อ 3 
(4) กศจ.มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(5) คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีมติให้พ้น

จากต าแหน่ง 
   ข้อ 6 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีสมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 1 คน จากผู้ได้รับการเสนอช่ือและจากผู้สมัคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
เพื่อเสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค พิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

   ข้อ 7 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาหรือการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยช้ีขาด ถือเป็นท่ีสุด 

    ข้อ 8. ก าหนดการรับสมัคร หรือเสนอรายช่ือบุคคลอื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

/ให้ผู้ประสงค์... 
 
 





~ ๔ ~ 
 

 
 

ก าหนดการ 
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 

1. ประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวนัท่ี 22 - 28 เมษายน 2565 ประกาศฯผ่านเว็บไซต์  
https://www.cri.moe.go.th 

1. รับสมัคร/เสนอช่ือ ระหว่างวนัท่ี 29 เมษายน – 9 
พฤษภาคม 2565 

สมัคร/เสนอช่ือ ด้วยตนเอง  
ณ กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอช่ือ 

ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม  2565  

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เชียงราย 

ภายในวันท่ี 15  พฤษภาคม  2565 -  ประกาศฯผ่านเว็บไซต์  
https://www.cri.moe.go.th 
 

4. เสนอ กศจ.เชียงราย 
พิจารณา สรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เชียงราย 
 

ภายในวันท่ี 22  พฤษภาคม 2565  

5. เสนอรายช่ือ ผู้ท่ีได้รับการ
สรรหาจาก กศจ.เชียงราย    
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2565  

 
 
 
  

 
 
 

https://www.cri.moe.go.th/
https://www.cri.moe.go.th/


ใบสมัคร/ประวัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.เชียงราย 
 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล...................................................................... 
เกิดวันท่ี.....................เดือน.................................................พ.ศ.........................อายุ.................ปี......................เดือน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................สาขา................................................................. 
อาชีพ................................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 

สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้าน    หน่วยงาน .......................................................................................................................................... 
เลขท่ี..........................หมู่ท่ี.........................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร....................................... 
E-mail....................................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)............................................................ 

การด ารงต าแห่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 ไม่เคยด ารงต าแหน่ง   เคยด ารงต าแหน่งมาแล้ว.............วาระ ใน กศจ.เชียงราย 

ประวัติการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) 
ล าดับ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1    
2    
3    

ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภูมิใจที่สุด 
1. ............................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................... 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
 (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (7) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. เกินกว่าหนึ่งแห่ง 

/(8) ไม่เป็น... 
 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

2 นิ้ว 
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 (8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 (9) ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (10) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น 
 (12) ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ยอมรับ ท่ีจะปฏิบั ติตามประกาศคณะกรรมการขับเค ล่ือนการปฏิรูปการ ศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี 19 เมษายน 2565 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดเป็น
ประการใดเกี่ยวกับการสรรหา ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

  ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ............................................... ผู้สมัคร 
             (..............................................) 

วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
ค ายินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อ (กรณีถูกเสนอชื่อ) 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล.......................................................... 
ยินยอมให้เสนอรายช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เชียงราย  ตามประกาศนี้ 
 
       ลงช่ือ............................................... ผู้ถูกเสนอช่ือ 
             (..............................................) 

วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 ขอรับรองว่า ผู้ถูกเสนอช่ือ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศฯ และข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ อนึ่ง หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับข้อมูลท่ีระบุไว้ ยินดีให้ตัดสิทธิ์ใน
การท่ีจะเสนอการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
       ลงช่ือ............................................... ผู้เสนอช่ือ 
             (..............................................) 
      ต าแหน่ง.............................................................(ถ้ามี) 
      เบอร์โทร..................................................................... 

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


