ประกาศจังหวัดรอยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดรอยเอ็ด
_________________________
ดวยจังหวัดรอยเอ็ด ประสงครับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดรอยเอ็ด อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 ของประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๙ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2558 ประกอบมาตรา ๒๖ และมาตรา ๑๗๑ แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
รอยเอ็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
(๑) ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปน
ผูแทนองคกรชุมชนประมงทองถิ่นที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ จํานวนเกาคน ดังนี้
(๑.1) ดานการประมงน้ําจืด จํานวนสามคน
(๑.2) ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวนสามคน
(๑.3) ดานการแปรรูปสัตวน้ํา จํานวนสามคน
(๒) ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนผูมี
ความรูหรือประสบการณดําเนินงานในดานการประมงหรือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนไม
เกินสามคน
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูส มัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดรอยเอ็ด จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร
(3) มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานใดดานหนึ่งตามที่
กําหนดในขอ ๑ (๑) และ ( ๒ )
(4) เปนผูแทนขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นในดานใดดานหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๑ (๑)
โดยมีหนังสือรับรองจากองคกรชุมชนประมงทองถิ่นดังกลาว
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

-2(7) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(8) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานของ
เอกชนไลออก ปลดออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ เพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวา
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(9) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓. การสมัคร
(๑) ใบสมัคร
ในการสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดรอยเอ็ด ผูสมัครจะตองใชใบสมัครตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้เทานั้น มิฉะนั้นจะไมไดรับ
การพิจารณา
(๒) วัน เวลา และสถานที่ขอรับใบสมัครและรับสมัคร
(๒.๑) วัน เวลา และสถานที่ขอรับใบสมัคร
ใหผูสนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดรับใบสมัครไดทสี่ ํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด หมู 4
ถนนรอยเอ็ด - โพนทอง ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด หรือดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซต
www.fisheries.go.th/fpo-roiet ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 2559 เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(๒.๒) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 2559
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยใหยื่นใบสมัครโดยตรงทีส่ ํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด หมู 4 ถนนรอยเอ็ด โพนทอง ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 หรือสงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับถึงสํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งในกรณีนี้จะถือวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ
(๓) เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๓.๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๑ รูป
(๓.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
(๓.๓) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ ยกเวนกรณีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ใหแนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาดวย
(๓.๔) สําเนาหลักฐานแสดงการฝกอบรม/ดูงาน (ถามี)
(๓.๕) เอกสารแสดงวิสัยทัศนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาการประมงในดานที่ตนสมัคร
รวมทั้งแนวทางในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําใน
ที่จับสัตวน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนไมเกิน 5 หนากระดาษ เอ 4

-3(๓.๖) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่อาจเปนประโยชนตอการพิจารณาคัดเลือก
(๓.๗) หนังสือรับรองวาเปนผูแทนจากองคกรชุมชนประมงทองถิน่ ที่ลงชื่อรับรองโดย
คณะกรรมการดําเนินงานขององคกรชุมชนประมงทองถิ่นนั้น จํานวน 3 คน (ผูรับรองตองไมเปนบุคคลเดียวกับ
ผูสมัคร)
(๔) เงื่อนไข
(๔.๑) ผูสมัครคนหนึ่งมีสิทธิสมัครเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานใดดานหนึ่งตามที่
กําหนดในขอ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ไดเพียงหนึ่งดาน
(๔.๒) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองวาตนเองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครจริง โดยจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ตามที่กําหนดและลงลายมือชื่อใน
ใบสมัคร และยื่นเอกสารและหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามจํานวนที่กําหนด
(๔.๓) การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาเฉพาะจากใบสมัครที่ทําตามแบบที่กําหนดทาย
ประกาศนี้เทานั้น
(๔.๔) ใบสมัครฉบับใดอานไมออก หรือมีขอความไมชัดเจน ไมครบถวนหรือไมสมบูรณ
ไมวาดวยกรณีใด หรือแนบเอกสารและหลักฐานไมครบถวนตามที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ อาจ
ไมไดรับการพิจารณา
(๔.๕) การยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวขางตน ใหยื่นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากยื่นภายหลังเวลาที่ไดกําหนดไว จะไมไดรับการพิจารณา
(๔.๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูสมัครรายใดแสดงคุณสมบัติอยางใดเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ผูสมัครรายนั้นไมมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือก
(๔.๗) ไมวาในชวงเวลาใดของการคัดเลือก หากตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ผูสมัครรายนั้นไมมีสิทธิเขารับการพิจารณาคัดเลือก
๔. การคัดเลือก
การดําเนินการคัดเลือกผูสมัครที่ไดยื่นใบสมัครไวโดยถูกตองตามประกาศนี้แลว จะเปนไป
ตามลําดับ ดังนี้
(1) การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
สํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด จัดทําบัญชีรายชื่อ ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร
ใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัคร ผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนเทานั้นที่จะมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตาม (๒)
(2) การคัดเลือกกระทําโดย
คณะกรรมการคัดเลือกที่ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด แตงตั้งขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกจาก
บัญชีรายชื่อที่สํานักงานประมงจังหวัดรอยเอ็ด เสนอใหเหลือจํานวนตามที่กําหนดในขอ ๑ โดยการลงมติ ในการ
ประชุมเพื่อคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติเกี่ยวกับวิสัยทัศน ประสบการณการทํางานในดานที่สมัคร ความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานดานที่สมัคร และอาจเชิญผูสมัครมาสัมภาษณ แสดงวิสัยทัศน หรือชี้แจง
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการพิจารณาดวยก็ได

