
 

 

 

 
 

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
เรื่อง การสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ  
      เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร,จังหวัดร�อยเอ็ด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามข�อ 9 ในคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี                    
3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และข�อ 9 วรรคหนึ่ง (2)           
ของประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องการได�มาและ
การพ�นจากตําแหน0งของผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันท่ี               
19 มกราคม พ.ศ.2565 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด0วนท่ีสุด ท่ี ศธ 02147/3580 เรื่อง ซักซ�อม
ความเข�าใจการดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 จึงประกาศ            
รับสมัครบุคคลเข�ารับสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�ทรงคุณวุฒิใน
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร,จังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือแทนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิมท่ีครบวาระการดํารงตําแหน0ง               
โดยมีรายละเอียดดังต0อไปนี้ 

     ข�อ ๑ ในประกาศนี้ 

      “คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ” หมายความว0า คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ 
แห0งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  “คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป” หมายความว0า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

  “คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” หมายความว0า คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด จํานวน 3 องค,คณะ ดังนี้ 
 (1) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 (2) คณะอนุกรรมการเก่ียวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด 
 (3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร,จังหวัดร�อยเอ็ด 

  “ผู�ทรงคุณวุฒิ” หมายความว0า ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด              
ตามข�อ 8 (9) และข�อ 9 (4) ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 

  “กศจ”หมายความว0า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  ข�อ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีจะดําเนินการสรรหา จํานวน 9 คน ดังนี้ 
      (1) ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 3 คน 
      (2) ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเก่ียวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 3 คน 
      (3) ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร,จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 3 คน 

/ข�อ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิ… 
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 ข�อ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิ ต�องมีคุณสมบัติและไม0มีลักษณะต�องห�าม ดังต0อไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีภูมิลําเนาอยู0ในจังหวัดร�อยเอ็ด 
 (3) มีอายุไม0ต่ํากว0าสามสิบห�าปQบริบูรณ, แต0ไม0เกินเจ็ดสิบปQบริบูรณ, 
 (4) ไม0เปRนบุคคลล�มละลาย 
 (5) ไม0เปRนคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนคนไร�ความสามารถ 
 (6) ไม0เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ  
 (7) ไม0เปRนเจ�าหน�าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู�มีตําแหน0งบริหารในพรรคการเมือง 
 (8) ไม0เปRนกรรมการใน กศจ. หรือ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกินกว0าหนึ่งคณะ  
 (9) ไม0เปRนผู�อยู0ระหว0างถูกสั่งพักราชการ หรือให�ออกจากราชการไว�ก0อน ตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวกับระเบียบข�าราชการ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
 (10) ไม0เคยถูกลงโทษปลดออก ไล0ออก หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค,การ

มหาชน หรือหน0วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๑1) ไม0เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต0เปRนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (12) ไม0เปRนผู�ดํารงตําแหน0งทางการเมือง หรือผู�บริหารท�องถ่ิน หรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 (13) ไม0เปRนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ข�อ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน0งคราวละสองปQ นับแต0วันท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป หรือ กศจ. มีคําสั่งแต0งต้ัง 
   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน0งตามวาระ อาจได�รับแต0งต้ังอีกได�แต0จะดํารงตําแหน0ง
ติดต0อกันเกินสองวาระไม0ได� 

      ข�อ 5 นอกจากการพ�นตําแหน0งตามวาระ ผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน0งเม่ือ       
 (๑) ตาย 
 (2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต0อประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให�ถือว0าพ�นจากตําแหน0งนับแต0วันท่ียื่นหนังสือลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 3 
 (4) กศจ. มีมติให�พ�นจากตําแหน0งด�วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู0 
 (5) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป มีมติให�พ�นจากตําแหน0ง 

  ข�อ 6 ให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด สรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน0งผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพ�นจาก
ตําแหน0งตามวาระหรือพ�นจากตําแหน0งก0อนวาระ โดยการได�มาซ่ึงรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาให�ดําเนินการด�วย
วิธีการดังนี้ 
  (1) ให�กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซ่ึงมีความรู� 
ความสามารถ และประสบการณ,ท่ีเหมาะสมต0อการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและมีคุณสมบัติ
และไม0มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 3 พร�อมท้ังให�ส0งประวัติและเอกสารแสดงความยินยอมตามแบบแนบท�ายประกาศนี้
ของผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อต0อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

/(2) ให�สํานักงาน… 
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  (2) ให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดเปVดรับสมัครบุคคลเข�ารับการสรรหาเปRนผู�ทรงคุณวุฒิและ
ให�ผู�สมัครส0งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครตามแบบแนบท�ายประกาศนี้ ต0อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด 

  ข�อ 7 เม่ือได�รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาตามข�อ 9 (1) และ (2) หรือข�อ (1) หรือข�อ 9 (2)               
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องการได�มาและการพ�นจาก
ตําแหน0งของผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.
2565  แล�วแต0กรณี ให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด แต0งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต�องห�ามของผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาโดยละเอียด และจัดทําบัญชีรายชื่อและประวัติโดยย0อของผู�ได�รับการ  
เสนอชื่อหรือผู�สมัคร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

  ข�อ 8 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จะดําเนินการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน0งผู�ทรงคุณวุฒิ 
ให�ได�จํานวนไม0เกินสามคน หรือจํานวนตามตําแหน0งท่ีว0าง ซ่ึงเปRนผู� ท่ีมีความสามารถท่ีจะช0วยเหลืองานของ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได� และในการพิจารณาเสนอชื่อให�พิจารณาจากผู�ท่ีมีคุณสมบัติและไม0มีลักษณะ
ต�องห�ามและมีความเหมาะสมท่ีจะเปRนผู�ทรงคุณวุฒิ 
  หากมีผู�มีส0วนได�ส0วนเสียอยู0ในการพิจารณาสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิให�เชิญผู�มีส0วนได�ส0วนเสียออกจากห�อง
ประชุมก0อนการลงมติพิจารณาสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ และให�บันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ดอย0างชัดเจน 

  ข�อ 9 ในกรณีผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข�อ 9 (4) ของคําสั่งหัวหน�าคณะ
รักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี           
3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เม่ือได�ผู�สมควรดํารงตําแหน0งผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม0เกินสามคน หรือจํานวนตาม
ตําแหน0งท่ีว0างแล�ว ให� กศจ.แจ�งรายชื่อไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปพิจารณาแต0งต้ังต0อไป 
      ในกรณีผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข�อ 8 (9) ของคําสั่งหัวหน�า               
คณะรักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี               
3 เมษายน พุทธศักราช 2560 เม่ือได�ผู�สมควรดํารงตําแหน0งผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม0เกินสามคนหรือจํานวนตาม
ตําแหน0งท่ีว0างแล�วให� กศจ.ดําเนินการแต0งต้ังและแจ�งผลการแต0งต้ังให�ผู�นั้นทราบต0อไป 

 ข�อ 10 การรับสมัคร  
  10.1 การสมัครหรือการเสนอชื่อเข�ารับการสรรหา ให�ผู�สมัครหรือผู�ถูกเสนอชื่อยื่นสมัครเข�ารับ

การสรรหาด�วยตนเอง โดยส0งประวัติและเอกสารพร�อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ (รายละเอียดกําหนดการ
สรรหาผู�ทรงคุณวุฒิแนบท�ายประกาศนี้)  

   (1)  แบบแสดงประวัติผู�สมัครหรือผู�ถูกเสนอชื่อ แล�วแต0กรณี  จํานวน 1 ชุด 
   (2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ 
    หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ      จํานวน  1 ชุด 
   (3)  สําเนาทะเบียนบ�าน             จํานวน  1 ชุด 
   (4)  สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ  
   (5) รูปถ0ายขนาด 2 นิ้ว (ถ0ายไม0เกิน 6 เดือน)      จํานวน  1 รูป 
   (6)  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงข�อมูลเก่ียวกับประวัติการทํางาน ประสบการณ, จํานวน  1 ชุด 
    ความรู� ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด�านต0างๆ และผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 
   (7) เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ�ามี)                          จํานวน  1 ชุด 

/10.2 ยื่นใบสมัคร... 
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 10.2 ยื่นใบสมัครระหว0างวันท่ี 18 - 24 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                         
ไม0เว�นวันหยุดราชการ ณ กลุ0มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

 10.3 ผู�สนใจสามารถติดต0อขอทราบรายละเอียดได�ท่ีกลุ0มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ด เลขท่ี 501 หมู0 16 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด 45๐๐๐ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท, หมายเลข ๐๔3 624 093 หรือดาวน,โหลดเอกสารได�ทางเว็บไซต, http:/www.roietpeo.go.th  

 ท้ังนี้ ให�ผู�เข�ารับการสรรหาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�องในเอกสารและหลักฐานท่ีใช�ประกอบการ
พิจารณาด�วยตนเองทุกฉบับ 

ข�อ 11  ผู� ส มัครต�องปฏิ บั ติตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได�มาและการพ�นจากตําแหน0งของผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2565  

ข�อ 12  ในกรณีท่ี มีปeญหาในการดําเนินการสรรหา หรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้                           
ให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เปRนผู�วินิจฉัยปeญหา คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ด ถือเปRนอันสิ้นสุด   

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ  

 ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ  
      เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร�อยเอ็ด และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร,จังหวัดร�อยเอ็ด 
 

ท่ี รายการ วัน เดือน ปQ 
1 ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ    

 

ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
-ประกาศทางเว็ปไซต, 
http:/www.roietpeo.go.th 
 

2 รับสมัคร และเสนอชื่อ  
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ กศจ.ร�อยเอ็ด 
  

ระหว0างวันท่ี  18 - 24 สิงหาคม 2565  
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
(ไม0เว�นวันหยุดราชการ) 
-สมัครด�วยตนเอง ณ กลุ0มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 
 

3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาเปRนผู�ทรงคุณวุฒิ 
ใน อกศจ. 
 

ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 
-ประกาศทางเว็ปไซต, 
http:/www.roietpeo.go.th 
 

4 กศจ.ร�อยเอ็ด พิจารณาสรรหาผู�สมควรได�รับแต0งต้ัง 
เปRนผู�ทรงคุณวุฒิ ใน อกศจ. 
 

 

ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 


