
 

 

 
 

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
เรื่อง สรรหาอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

 

โดยท่ี มาตรา ๙ แห/งพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห/งชาติ                 
ท่ี ๑9/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช 
2560 พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให�มี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สําหรับแต/ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล�วแต/กรณี ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปCนไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ
สอดคล�องกับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปDจจุบัน 

 

 อาศัยอํานาจตามข�อ 17 ของหลักเกณฑHและวิธีการ ว/าด�วยการกําหนดจํานวน องคHประกอบ วิธีการ
ได�มาคุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม วาระการดํารงตําแหน/ง การพ�นจากตําแหน/งและการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 
ท่ี ศธ 0206.6/868 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ท่ี ศธ 0206.6/902 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 
และมติ กศจ. ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2565 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 จึงสรรหาอนุกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

ข�อ 1 ในหลักเกณฑHและวิธีการนี้ 

   “เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว/า เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว/า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   “ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว/า ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา หรือผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  “อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว/า อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   “อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว/า  
    อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 1  
    อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 2  

   อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3   
   อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด  

   “ผู�ทรงคุณวุฒิ” หมายความว/า ผู�ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   “กศจ” หมายความว/า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

 ข�อ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีจะดําเนินการสรรหา จํานวน 24 คน ดังนี้ 
  2.1 ผู�ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 1  

จํานวน 6 คน ประกอบด�วย 
/2.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิ... 
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        2.1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล   จํานวน 2 คน 
        2.1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย  จํานวน 2 คน 
        2.1.3 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคล 

ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
  2.2 ผู�ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 2  

จํานวน 6 คน ประกอบด�วย 
        2.2.1 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล   จํานวน 2 คน 
        2.2.2 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย  จํานวน 2 คน 
         2.2.3 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคล 

ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
  2.3 ผู�ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3  

จํานวน 6 คน ประกอบด�วย 
        2.3.1 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล  จํานวน 2 คน 
        2.3.2 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย  จํานวน 2 คน 
                2.3.3 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคล 

ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 2 คน 
  2.4 ผู�ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด                 

จํานวน 6 คน ประกอบด�วย 
        2.4.1 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล  จํานวน 2 คน 
        2.4.2 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย  จํานวน 2 คน 
                2.4.3 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคล 

ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 2 คน 
ข�อ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิ ต�องมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�าม ดังต/อไปนี้  

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีวุฒิการศึกษาไม/ต่ํากว/าระดับปริญญาตรี 
 (3) อายุไม/ต่ํากว/าสามสิบห�าปRบริบูรณH และไม/เกินเจ็ดสิบปRบริบูรณH 

(4) ไม/เปCนผู�ดํารงตําแหน/งทางการเมือง ไม/เปCนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
ไม/เปCนเจ�าหน�าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู�มีตําแหน/งบริหารในพรรคการเมือง 

 

(5) เปCนผู�ท่ีได�รับการยอมรับจากหน/วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคHการมหาชนหน/วยงานอ่ืน 
ของรัฐ หรือองคHการระหว/างประเทศ ในเรื่องความซ่ือสัตยH ความยุติธรรม และไม/เคยมีประวัติเสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ และไม/เคยกระทําผิดจนได�รับโทษทางวินัย หรือกระทําผิดวินัย          
แต/ได�รับการงดโทษหรือไม/ได�รับโทษเพราะเหตุพ�นระยะเวลาการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 (6) ไม/เปCนคนไร�ความสามารถ หรือจิตฟDVนเฟWอนไม/สมประกอบ หรือเปCนโรคตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 
 (7) ไม/เปCนผู�อยู/ในระหว/างถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย/างร�ายแรง ถูกสั่งพักราชการ 
ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก/อน ตามกฎหมายว/าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

/หรือตามกฎหมายอ่ืน... 
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หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑHท่ีกําหนดใน
กฎหมายองคHการวิชาชีพนั้นๆ หรือถูกสั่งให�หยุดปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งศาลอาญาหรือศาลอาญาทุจริต หรือ
กระทําความผิดวินัยอย/างร�ายแรงแม�ว/าจะได�รับการงดโทษหรือไม/ได�รับโทษเหตุเพราะพ�นระยะเวลาการสั่ง
ลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (8) ไมเปCนผู�บกพร/องในศีลธรรมอันดีจนเปCนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (9) ไม/เปCนผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต/เปCนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (10) ไม/เปCนบุคคลล�มละลายหรือเคยเปCนบุคคลล�มละลายทุจริต 

ข�อ 4 อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ นอกจากต�องมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�าม ข�อ 3 แล�ว            
ต�องมีคุณสมบัติอ่ืน ดังต/อไปนี้ 
                    (๑) ดํารงตําแหน/งหรือเคยดํารงตําแหน/งประเภทบริหารไม/ตํ่ากว/าระดับต�น หรือประเภท
อํานวยการไม/ตํ่ากว/าระดับต�น หรือประเภทวิชาการไม/ตํ่ากว/าระดับชํานาญการพิเศษ หรือเคยมีวิทยฐานะ           
ไม/ตํ่ากว/าชํานาญการพิเศษ หรือเปCนหรือเคยเปCนข�าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนไม/ต่ํากว/าตําแหน/งผู�ช/วยศาสตราจารยH หรือเปCนหรือเคยเปCนผู�บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองคHการมหาชน 

          (๒) อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล และผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาหรือ
ด�านอ่ืนท่ี เปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคล ต�องมีประสบการณHด� านการบริหารงานบุคคล                
ด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCนประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคลในหน/วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 
หรือหน/วยงานการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคHการมหาชน เปCนเวลาไม/น�อยกว/าสิบปR 

          (๓) อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย ต�องเปCนผู� ได�รับปริญญาทางกฎหมาย                  
และมีประสบการณHด�านกฎหมายในหน/วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน/วยงานการศึกษาหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคHการมหาชน เปCนเวลาไม/น�อยกว/าสิบปR 
           ท้ังนี้ อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปDจจุบันต�องไม/เปCนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             ข�อ 5 ให� กศจ. เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม/มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 3 และข�อ 4 และมี
ความรู�ความสามารถเหมาะสม ด�านการบริหารงานบุคคล ด�านกฎหมาย ด�านการศึกษาหรือด�านอ่ืนท่ีเปCน
ประโยชนHต/อการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด�านละสองคนต/อหนึ่งเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แล�วให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดส/งรายชื่อพร�อมประวัติตามแบบ (แบบท่ี 6 และแบบท่ี 7)           
แนบท�ายประกาศนี้ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ ผู�ได�รับการเสนอชื่อต�องไม/เปCน
บุคคลเดียวกับผู�ได�รับการเสนอชื่อตามข�อ 14 ของหลักเกณฑHและวิธีการ ว/าด�วยการกําหนดจํานวน องคHประกอบ 
วิธีการได�มา คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม วาระการดํารงตําแหน/ง การพ�นจากตําแหน/ง และการประชุมของ             
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2565 และต�องไม/เปCนผู�ทรงคุณวุฒิใน กศจ. 

        ข�อ 6 การรับสมัคร  
 6.1 ให� กศจ. ยื่นแบบเสนอชื่อและประวัติผู�ถูกเสนอชื่อ (แบบท่ี 6 และแบบท่ี 7 ตามแบบแนบ

ท�ายประกาศนี้) โดยส/งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้  
   (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองความถูกต�อง)             จํานวน  1  ชุด 
   (2)  ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 (รับรองความถูกต�อง)              จํานวน  1  ชุด 
           (3)  ใบรับรองแพทยHท่ีระบุว/าไม/เปCนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.        จํานวน  1  ชุด 

/(4) รูปถ/าย... 
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      (4)  รูปถ/ายขนาด 2 นิ้ว (ถ/ายไว�ไม/เกิน 6 เดือน)            จํานวน  1  รูป 
   (5)  เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ�ามี)                                  จํานวน  1  ชุด 
 6.2 ยื่นแบบเสนอชื่อ  ระหว/างวันท่ี 13 – 16 ธันวาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ กลุ/มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
      6.3 ขอทราบรายละเอียดได�ท่ีกลุ/มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด             

เลขท่ี 501 หมู/ 16 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด 45๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพทH 
หมายเลข ๐๔3 624 093 หรือดาวนHโหลดเอกสารได�ทางเว็บไซตH http:/www.roietpeo.go.th  

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี   6    ธันวาคม พ.ศ. 2๕๖5 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการ  

สรรหาอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ท่ี รายการ วัน เดือน ปR 
1 ประกาศสรรหาอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  

ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ภายในวันท่ี 6 – 12 ธันวาคม 2565 

2 กศจ.ร�อยเอ็ด ยื่นเสนอชื่อ ณ กลุ/มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
(แบบท่ี 6 และแบบท่ี 7 ตามแบบแนบท�ายประกาศนี้)  
พร�อมหลักฐานประกอบการสมัคร 
 

ระหว/างวันท่ี  13 – 16 ธันวาคม 2565 
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 

3 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของ  
ผู�ถูกเสนอชื่อเข�ารับการสรรหาอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 

ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 
 

4 กศจ.ร�อยเอ็ด พิจารณาสรรหาผู�สมควรได�รับการแต/งต้ัง
เปCนผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 
 

 

ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2565 

 


