ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการโอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุดลากรทางถ'1รศึล พรืท่
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและ
แต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๖๒ วับที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒<£๖๒
มีมติอนุมตั ใิ ห้ใช้ตำแหน่งว่างเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ย้ายข้าราชการพลเรือ นสามัญ ไปบรรจุแ ละแต่งตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่งข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จำนวน ๗ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๒๙
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ต่วนทีส่ ุดที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/'ว๗
ลงวับที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ บร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง ย้าย โอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีรายละเอียดดังนี้

©. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๗ อัตรา
ตำแหน่ง
๑. นักจัดการงานทัว่ ไป
ท ี่

๒. นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งเลขที่
อ.๑

ระดับ
ชำนาญการพิเศษ

สังกัด
กลุม่ อำนวยการ

หมายเหตุ
ผูอ้ ำนวยการกลุม่

อ.๓๙

ชำนาญการพิเศษ

กลุม่ ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

ผูอ้ ำนวยการกลุม่
/ ๑. ตำแหน่ง...

-๒-

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๗ อัตรา (ต่อ)
ตำแหน่ง
๓. นักประซาสัมพันธ์
ท ี่

ระดับ
ตำแหน่งเลขที่
ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ
อ.๕

นักวิชาการเงินและบัญชี

0.๑0

ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

๕. นักวิชาการเงินและบัญชี

อ.๑๑

ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

๖. น กั วิเคราะห น์ โยบ าย
และแผน
๗. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

อ.๓๖

ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

อ.๕๑

ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

(SL.

สังกัด
กลุม่ อำนวยการ

หมายเหตุ

กลุม่ บริหารการเงิน
และสินทรัพย์
กลุม่ บริหารการเงิน
และสินทรัพย์
กลุม่ นโยบายและ
แผน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

๒. คุณสมบัติของผู้ฃอรับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน
๒.๑ มีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราขการครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๒ ได้รบั เงินเดือนไม่ตา่ํ กว่าขัน้ ตํา่ ฃองตำแหน่งประ๓ ท สายงาน และระดับตำแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างทดลองปฎิบตั หน้าทีร่ าชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๒.๔ ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำความผิดวินยั หรือถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ ไม่อยูร่ ะหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๖ ไม่อยูร่ ะหว่างถูกดำเนินคดีลม้ ละลาย
สำหรับผูฃ้ อโอนนอกจากต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๒.๑-๒.๖ แล้ว ต้องได้รบั ความยินยอมให้โอนจากผูม้ อี ำนาจ
สัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ชองส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมชองผูน้ น้ั ด้วย

๓. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยน่ื ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบทีก่ ำหนดท้ายประกาศนี้
พร้อ มเอกสารทีก่ ำหนดในใบสมัค รด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ระหว่างวัน ที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ กลุม่ บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

๔. เอกสารที่ใช้ประกอบการคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์ขอเปลีย่ นตำแหน่ง ย้าย หรือโอน มาดำรงตำแหน่งตามประกาศดังกล่าว ให้ยน่ื แบบค0าฃอพร้อม
เอกสารประกอบการคัดเลือกผ่านผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ได้ลงขือ่ รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ประกอบด้วย
๔.๑ แบบคำขอตามแบบแนบท้ายประกาศกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
/ ๔.๓ เอกสาร ....

-๓๔.๓ เอกสาร หลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณาตามแบบคำขอๆ ข้อ ๙
๔.๔ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองคํป ระกอบการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรือ่ ง องค์ประกอบการพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคล เพือ่ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของ กศจ.หนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๙
๕. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวับ ที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๒ ณ สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต ๒ เว็บ ไซต์
http://em is.nongkhaifa.go.th/ และเว็บไซต์ http://w vw v.nkieducation.thai.ac

๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๖.๑ โดยยึดตามองค์ประกอบการประเมินตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรือ่ ง
องค์ประกอบการพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคล เพือ่ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ของ กศจ.หนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๙
๖.๒ การคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ แล้วแบบคำขอถึงเป็นการสิน้ สุด

๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน
จะดำเนิน การคัดเลือกตามประกาศฯ โดยพิจารณาจากคะแนนองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรือ่ ง องค์ประกอบการพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคล เพือ่ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของ กศจ.หนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๙

๘. การแต่งตั้ง
๘.๑ ผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนประเมิน สูงสุดจะได้รบั การพิจารณาให้เปลีย่ นตำแหน่ง ย้า ย หรือรับโอน ให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต ๒ เมือ่ ได้รบั การอนุมติ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
๘.๒ กรณีการตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ ำหนดในประกาศนีผ้ ไู้ ด้รบั การพิจารณาจะ
ถูกยกเลิกคำสัง่ จะเรียกร้องสิทธึใ๋ ดๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ ร / มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒

(บายชาตรี ม่วงสว่าง)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทบประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

กำหนดปฏิทนิ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและ
แต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๒)

-

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือก
ประกาศรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. อนุมตั ิ
ผูม้ อี ำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก

๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๑๒ ฒษายน ๒๕๖๒
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ■ พี่ล'พ)!รวย

ประกาศคณะกรรมการพี่กษาธิท ๆรจังหวัดหนองคาย
เรื่อ ง องค์ป ระกอบการพิจ ารณาย้ายและคัด เสือ กบุค คล เพี่อ คำรงตำแหน่ง
บุค ลากรทางการสืก พาอื่บ ตามมาตรา เท๘ ค.(๒) จอง กกจ. หนองคาย

ด้ายหลักเกทพ่นละาธิการย้ายจ้าราซการครูเพะบุคลากรทางทารสืกพาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
แห่ง'สระราจบัญ ญัต ริ ะเบียบข 'ท า จการกรูแล;;บุคลากรทางการสืกพา ท.ค. ๒๙๔๗ ส่ง'พร้อมทนงสิอตำนักงาน
ก.ค.ศ. ท คช <>๒0๖พ า ๘ ลงวันพี่ dr กรกฎาคม ๒(ะ๙๙ หนังสือตำนักงาน ก.ค.ก. พี่ กร 0๒ 0๖.๙/า.๗ ลงวันพี่
๒® เมพายน ๒๙๙๒ หนังสือตำนักงาน ก.ท. พี่ นร ©๐๐๖/า® ๐ ลงวับพี่ 61๙ กัน ยายน ๒๙๙๘ หนังสือ
ตำนักงาน ก.ค.ค. พี่ ศร 0๒ 0๖.๙ ท .๙ ลงวันพี่ ๑ 0 มิอบุ ายบ ๒๙๙๙ ให้ อกคจ. เกีย่ วกับ การบรรจุ การแต่งตัง้
และการย้ายจ้าราขการครูและบุคลากรทางการสืกพา เป็นคณะกรรมการกลัน่ กรองการย้าย จากองค์ประกอบพี่
กำหนด คามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ การย้ายจ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการสืก พา สังกัด ตำนัก งาบคณะกรรมการ
การรทพาชั้น ทนฐาน พี่งในส่วนของหลักเกณฑ์ ตามจ้อ ๖.® .© - ๖.®.ฝ กำหนดว่า “ ให้ อ.ก.ค.ค.เจตพนพี่
การรกพ า กำหนดองค์ป ระกอบอื่น เพี่ม เติม ได้ ทั้งนี้ ให้ก ำหนดรายละเอื่ย ตนละตำดับ ความตำกัญ ได้ต าม
ความเหงทะสม ’’ดังบั้น เพี่อ ไห้ก ารดำเนิน การแต่ง ตั้ง (ย้าย) จ้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการสืก พา ตำแหน่ง
บุค ลากรทางการรกพาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) เป็น ไปเพี่อ เพี่ม ประสิท ธิภ าห ในการพัฒ นาคุณ ภาพการรกพา
เพะเป็น 'น เด้า ยความเรีย บรอย นริยุท ธึ๋ ยุต ิธ รรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามคำสั่งหัว หน้าคณะรัก ชาความสงบ
แห ่ง ชาติ พี่ © ๐ /๒ ๙ ๙ ๙ ลงวัน พี่ ๒® มีน าคม ๒ ๙๙๙ เรื่อ งก ารจับ เก อ ื่อ น ก ารป ฏ ิร ูป ก ารรก พ าข อ ง
กระทรวงสืก ษาธิการ ในส่วนภูม ิภ าค และโดยความเพี่งภ)อบชอง กศจ.หนองคาย ได้พ ็จ ารณาในคราวการประซุง)
ครื่งพี่ ๗/๒ ๙๙๘ เมอวัน พี่ ๒๗ กรกฎาคม ๒ ๙๙๙ (รงได้ก ำห นดเกณ ฑ ์ป ระกอบการทจารณ าแต่ง ตั้ง (ย้า ย)
จ้าราขการครูแ ทะบุค ลากรทางทารสืก พาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) เพี่อ ทอเป็น แนวปฏิบ ัติ ดังนี้
เกณ ฑ ์ป ระกอบการ'พ ิจ ารณ าแต่ง ตั้ง (ย้าย)
ตำนัก งานเขตทนพี่ก ารรกพา แต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการโดยความเพี่น จอบชอง กสจ.หนองคาย
จำนวนไม่น ้อ ยกว่า ๙ คน ตรวจสอบ เอกส ารห ลัก ฐาน ของผู้ข อย้า ย เพ ี่อ พ ิจ ารณ าให ้ค ะแน น ตามเกณ ฑ ์
ประกอบการพิจ ารณาย้าย ตามองค์ป ระกอบ ทั้ง ๖ รายการ (ยกเว้น จ้อ ©.©) ดังนี้
(๓ 0 คะแนน)
©. ด้านความรู้ ความสามารท ประสบการณ์ คุณจุรฆิ
(๒๙ คะแนน)
๒. ด้านผลการปฏิบ ัต ิงาน
( ๙ คะแนน)
๓. ด้านการรัก พาวิน ัยและจรรยาบรรณ
(๒ 0 คะแนน)
๙ ด้านคาางเอาๅโสตามหลัก ราชการ
(๑ 0 คะแนน)
๙. ด้านการดำรงตำแหน่ง
(๑ 0 คะแนน)
๖. ด้านการพัฒ นาตนเอง รกอบรม ประซุมสัมมนา สืก พาดูงาน
รวม © ๐0 คะแนน
องค์ป ระกอบที่ ๑ ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณ จุฒ ิ (๓๐ คะแนบ)
®.© ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (๒๙ คะแนน)
ให้ผ ู้อ ำนวยการสำนัก งาบเขตพนพี่ก ารสืก พา เป็น ผู้พ ิจารณาประเมิน ให้ค ะแนน หรื่อ อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจ ารณา ด้านความรู้ค วางเสามารท ประสบการณ์ ของผู้จ อย้า ย เพี่อ พิจ ารผาความเหมาะสมก้ม
ตำแหน่ง ของผู้ข อย้า ย โดยพ ิจ ารณ าจากการป ฏิบ ัต ิง าน ใน ระยะเวลาพ ี่ผ ่า น มา จากการเกน รวบรวมจ้อ มูล
การลัง เกด การสอบลาม การ ประเมินจาก เอกสาร การประเมิน ผลผลิต ห'ร ่อ ลิงบ่งบอก อื่นพี่เพดงให้เหน'ท ่ม ิ
ความรู้ ศวามลามารทจริง โดยเฉพาะในขณะพี่ด ำรงตำแหน่ง โดยประนานตามองค์ป ระกอบ ดังนี้ (๒๙ คะแนน)
/รายการประเมน...

. to .

เ

รายการประเมน
ค้านความร้ ความลามารถ ประสนการณ่
0». ปีก'ทนเ ทวานส■ นทรทในการปฏิบตั •ิ ทนเป็นทีเ่ ทีอ่ ทอนละขอมรับ'!เจงบุคคลทีว่ ไป
to ปีควานริเริมสร้างสรรค์ ปีผลงานทีส่ ร้างสรรmป็นทีป่ ระจักฟ้ และดัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน
นเ กล้าคัด ทล้าทำ ในสีงทีถ่ กู พ้อง จนปีผลงานทีเ่ ป็นประใขพ์พอ่ สำบ่'กงานเป็นทีป่ ระจักบ่
๔. นภาวะกทนเป็นผูน้ ำ ปีกวามรับผิด'ซทาเสุง สานารทปฏิบตั งิ านสำเริจรวดเร่ากว่ากำหนด
ร'. )'เกท)พา)ทรทในเทรพลุลอพิาไจไนการพ้ต่M จใด้อย่างถูกพ้อง และแนะนำได้
to. ปีพนใการ ปีกทนบุงมนฟ้ยสละไนการปฏิบตั งิ านจนเก๊ดผลคัแก่หางรา•รการ
๗. เป็นพัวอย่างทีต่ ิ เสินสละ ดรงต่อเวลา ปีกวา)เประพถูดเิ ห!ทะสมกับตำแหน่งหน้าที่
๘. ปีกทมลุกาพอ่อาเน้อม บริการให้ดว้ ยควานราดเร่ว กับเท!าดดพ่อ และบุกคลทีว่ ใป
พ'. ปีกวานอุดรวรม ไน่เฟ้นแท่ดวั ปีควานเดนอกเฟ้นไจ ว่วยเหล็อผูร้ ว่ !เงานด้วขนดรไนดร
0>0.ปีนนษย่ส)่ ทรันร์ทด่ี ปีฑนี งานทีส่ า)ทรทปฦบ้ตงิ านเป็นห)!mนะได้อย่าพ์!ประสิพเ์ ภาพ
รวน

คะแนน คะแนน
«ทๆ่ี
ทเด้
1พ็ม
๒.๕
๒.๕’
๒.๕
V

๖.๕

๒.๕
๒๕
๖.๕

๒.๕
๒.๕
๒.๕
toi‘

หลักฐ'พ )ประกอบก')รพิจ ารณา
สำเนาหลัก ฐานการปฏิบ ัต ิราขการที่แสดงกงความรู่' ควๆมสามารกและประสนการผ์

๑.๖ อุเ’นอุผิ (๔ คะแนน)
(๑ )
(๒ )
.(๓ )
(๔ )

ปริญ ญาเอก
ปริญ ญาโท
ปริญ ญา๙ริ
ตากว่าปริญ ญาตริ

£
๔
(ท
๒

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สำเนาปริญ ญาบัต ร เ ๅฒิก ารติก !•ท ที่ ก.ค.ศ. หริอ ก.พ.รับ รองโดยผู้ป ระสงพ)อย้ายร่น รองสำเนา
องคุป ระกอบที่ ๒ ด่านผลการปฏิบ ัต ิงาน (Ids: คะแนน)
๒.๑ บำเหน็จ ความ'!เอน พิจ ารณาจากการไค้ร ัน บำเหน็จ กวามติ ความขอบ ไห้เลอนเงิน เคอน
ป ระจำรอน การพ ิจ ารณ าความติค วามขอบ {รอบ ๖ เติอ น ) ดั้ง แต่ 01 % ขึ้น ไป ย้อ นหลัง 01 ปี บับ ดั๊ง แต่
ป็ง บประมาณหี่ย นคำร้อ งขอย้าย โดยแนบสำเนา ก.พ.(ว เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับ ผิด ขอบรับ รองสำเาm ละไห้ผู้ยา)คำร้อง
ขอย้า ย แสดงเคริอ งหมายโตๆ ไนปีท ี่เด่'ร ับ การพิจ ารณา บำเหน็จ ความขอบดัง กล่าวด้ว ย พิจ ารณาให้ค ะแนน
ดามเกณฑ์ด ังน (๑ 0 คะแนน)
( ๑ ) ดั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป
๑ 0 คะแนน
(๒ ) ๓ ครั้ง
๘ คะแนบ
(๓ ) ๒ ครั้ง
๒ คะแนน
(๔ ) ๑ ครั้ง
๙ คะแบบ
( ร :) ไค้เลอบเงิน เดีอ นตํ่ากว่า ๓ % ลงมา
๒ คะแนน
หลักรวนป5ะกอบก.ารพิ335ผว
สำเนา ก.พ. ๗ เจ้าหน้าที่ผู้ร่บ ผิด ซอบรับ รองสำเนาถูก ต้อ ง และให้^ )นคำร้อ งขอย้าย
แสดงเครองหมายใดๆ ไนป็ท ี่ไค้รัน ทารพิจารณา บำเหน็จ ความขอบดังกล่าวคัว ย
/๒.๒ จำบวนวัน ลา...

๒.๒ จำนาบวุน่ ล ) ใ!เฒบจำ!m iวับลากิจแทะลาป้วย ในรอบปีงบประ!ทท!ทีพ!คำร้อง
ขอย้าย («1 ตุลาค!! ทง ๓0 ก้นยายน ของปี!?จจุบนั ) น้บสืงวันทียบคำร้องรอย้าย {๔ คะแนน)
( ร) )
{๒)
(* )
(๔ )
(๔ )

ไม่)ไวันลา
ลาน?เกิน ๒ ครง
ลา ๓ - ๔ ครั้ง
ลา ๖ - ๗ ครั้ง
ลา ๘ ครั้งขึ้นโป้

๔
๔
๓
๒
®

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สำเนา ข้อ !!ลการลา จากหน่วยงานในสังกัด โดยเจ้าหน้าทีผ ู้ค วบตุม การลาเป็น ผู้รับ รอง
๒,01 ผลงานติเด่!! ม่ผ ลงานติเต่น ทีเกี่ยวข้อ งกับ งา!!วิข าการทีผ ่านการประกวด คดเสือทจน
ไค้รับ รางวัล หร้อ เกิยรติ!')ต่รเป็น บุค คลติเต่า! ติดดามตัวไปตลอด จำนนกตาบระตับ ตังบี้ (๑๐ คะแนน)
( ๑ ) ผลงานสูงกว่าระตับ จังหวัดขึ้น ไป
๑๐ คะแนน
๘ คะแนน
( ๒ ) ผลงานระตับ จังหวัด
๖ คะแนน
( Ml ) ผลงานระตับ เฃพพื้น ทีก ารติกษา
๔ คะแนน
( ๔ ) ผลงานทีต ั้ากว่าระตับ เขตพื้น ทีก ารติก ษา
สำเนา โล่รางวัล ๆ!มิฟ้ดร เกยรติใ'พ ร หร้อหนังสือ รับ รองจากหน่วยงานราขการ
ผู้ย ใ!คำร้อ งขอย้ายรับ รองสำเนา
องคํป ระกอบที ๓ ด้านการรัก บาวิน ัยและจรรยาบรร[น ( ๔ คะแนน)
การรัก ใ•ทวิน ัยและจรรยาบรรณ ผู้ข อย้ายให้ข ้อ !;(ลทางวิน ัย ตั้งแต่เรั๋ม รัน ราขการ (ใงปีจจุบัน
โดยกลุ่ม งานวิน ัยนละใไติการเป็น ผู้ตรวจลอบ พิจารณาไห้ค ะแนนตามเกณฑ์ต ังบี้ (๔ คะแนน)
๔ คะแนน
( ๑ ) ไม่เคยสูกลงโทษทางวิน ัย
๓ คะแนน
( ๒ ) เคยถูกลงโทษภาคทัณ ฑ์
๒ คะแนน
( ๓ ) เคยถูก ลงโทษตัด เงิน เติอ !!
๑ คะแนน
( ๔ ) เคยถูกลงโทษลดขึ้น เงิน เดิอ น
สำเนา ข้อ !!ลด้านวิน ัย จากหน่วยงานในสังกัด โดยเจ้าหน้าทีเป็น ผู้รับ รอง หรอ สำเนา
ก.ท. ๗ เจ้าหน้าทีผ ู้รับ โ!ดขอบรับ รองสำเนา
องคํป ระกอนที ๔ ค้าใ!ความลาวโ-ลตามหลักราขการ ( ๒0 คะแนน )
๙.® คาผุร าขการ ให้น่า เคาผุร าขการตั้งแต่เร้ม เข้ารับ รารกๆรุจ นลีงป็จ จุบ ัน (นับสืงวันที 0(0
กัน ยาขน ของปีท ีย นคำร้อ งขอย้าย เศษรอง ตั้งแต่ ๖ เดอนขึ้ใ!ไป ให้น ับ เป็น ๑ ปี เศษของวับ ตั้งแต่ ๑๔ วัน
ขึ้นไ!) ไห้'นบเป็น ๑ เดีอ น (๑๐ คะแนน)
๑๐ คะแบใ!
( ๑ ) ระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป
๘ คะแนน
( ๒ ) ระยะเวลา ๑๖ -๒ ๐ ปี
๖ คะแนน
(๓ ) ระยะเวลา ๑ ๑ - ๑๔ ปี
( ๙ ) ระยะเวลา ๖ - ๑๐ ปี
๙ คะน!!น
{ ๔ ) ระยะเวล าต าก ว่า ๖ ป็
๖ คะแนน

จ

/หลัก ฐาน...

หลัณ ุท ุน ประกอบการพิจ ารณ า
ส ำพ า ก,ท. ๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผัด ขอบรับ รองสำเนา
๔.เท ระยะเวลาไนการดำรงคำแหนุ่งปีจวุบ ัน (ชึอดำแหนุ่ง) ดำรงดำนหน่งในสายงาน หริอ
คำแห!]งบนๆ (๑ 0 คะแนน)
๑๐ คะแนน
( ๑ ) ระยะเวลา ๑ 0 ปีขึ้นไป
๘ กะแ!รน
ระยะเวลา
๘
๙
ปี
(๖ )
๖ กะแนบ
( ๓ ) ระยะเวลา ๖ - ๗ ปี
๔ คะแนน
(๔ ) ระยะเวลา ๔ - ๔ ปี
๖ คะแนน
น - ) ระยะเวลาตั้ากว่า ๔ ปี
หสัก ฐานประกอบการพิจ ารผา
ส ำพ า ก,ท. ๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิด ขอบรับ รองสำเนา
องดํน ุ่ระทคบที่ ๔ การดำรงดำแหนุ่ง (กลุ่ม ดำแหนุ่งที่ม ๊ล ักษณะงานและหน้าที่ค วามรัน ผิด ขอบที่
เหมอนทัน หรือ คล้ายคลังทัน ) (๑0 คะแนน)
( ๑ ) ขื่อ ตำแหน่งที่ข อย้ายดรงตามดำแหนุ่งเดิม
๑ 0 คะแนน
( ๒ ) อยู่ไนกลุ่ม ดำนห!]งเคียวทัน
๘ คะแนน
( 01 ) ขื่อดำแหนุ่งไม่ตรง ด่างกลุ่ม ดำแหใ]ง
แด่อ าจขอยกเว้น คุณ สมบ้ต ได้
๖ คะแนน
สำเนา ก.พ. ๗ เจ้าหน้าที่ยู้รับ ผิด ขอบรับ รองสำเนา
องคุน ุ่ระกอบที่ ๖ ด้านการพัด เนาตนเอง ผิกอบรน เ ประขุน เข๊งปฏ'บ ดการ / ดิก บาดูงาน ย้อนหลัง
๔ VI นับ กงป็ท ี่ย ี่น ดำขอย้าย ( ๑ 0 คะแนน )
( ๑ ) การพัฒ นาตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป
๑ 0 คะแนน
๘ คะแนน
(๒ ) การพัฒ นา ๔ ครั้ง
๖ คะแนน
(๓ ) การพัฒ นา (ท ครั้ง
๔ คะแนน
(๓ ) การพัฒ นา ๒ ครั้ง
b คะแนน
(๔ ) การพัฒ นา ๑ ครั้ง
สำเนา วุฒ ิบ ัต ร เกยรดิบ ัต ร คำส์ง หรือ หน้ง่ส ิอ เชิค ุ)จากหน่วยงานราซการ ผู้ย นคำร้อ งขอย้าย
รับ รองสำเนา
ประกาศ ณ วันท

กรกฎาคม พ.ศ, ๖๕๕๙

/'T il *vd

(นายอุข าติ นพวร■ {ณ)
ผุ้ว ่า m กาาจ้ง่ห วัด หนองด-,,1

ประน์■ ท!คุณ!:กรร.!เกา'ฟ้พ{ารการจ้พเผ ii นอง!เา.(

สิงทีร่ )■ พาด้วย ๒
แบ บ ค ำข m ป ลี่ย บ ตำแห ป ง/ย้า ย/โอน ข้า ราขการคฐและบ ุค ลากรท างการดีก ษ า
และการย้า ยข้า ราขการพ ลเรีอ น ลามัญ ไป บ รรจุแ ละแด่ง คั้ง ใฟ ้ต ำรงตำแห ป ง
บุค ลากรทางการดีก !ะทลี่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
เขียนที่ 1.................................. - ...................
วัน ที.่ ........... เตือ น ..................... พ,ศ......................
เรีอง ซอเปลี่ยนตำแห!]ง/ย้ายAอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งบุคลากรทางการที่ก!•ทลื่นตามมาตรา ๓๘ ค. <เ£>)
เรียน (ผู้อำนวยการส์าบักงานเขตพื้น ที่การที่ก!รา ทรียหัวหน้าส่วนราขการ แห้วแต่กร{น)
ด้ว ยข้า พ จ้า (นาย/นาง/นางสาว/เนยศ)............................................................................,. อาบ ุ...........ที่
เกิควันที่ _______ เต่อน ....................พ.ศ. .„................เลขประจ้าตัวประขาขน ................................................
ปี!)จุบ ัน เป็น ข้าราชการ............................................................. ตำแหน่ง......................................................................
ระด้น /รทยฐานะ.................................. รันเงิน เตือน ระด้บ /เน .............................. อัต รา/เน .............................. นาท
ด้งก้๙ ทพ่ยงานการที่ก !รา/กอง/ส่า!วัก .................................................... .. กรม..............................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยู่ที่..............................................หยู่ท ี่..........กนน________ _______
ตำนล/แขวง.................... .............อำเภอ/เขต................................วังทวัค .............. .. รหัสใปรบเนย์.................
โทรที่!ฬ ........................... โทรที่'หห่เคลื่อนที.่ .........................โหรสาร............................ e-m ail .............................
ปีจจุบ ัน อยู่บ ้านเลขที่............ หยู่ท ี่................ทนน................................ ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เซต...............................จังทวัด............................... รหัสไปร!รเสีย........................โหรตัพห์บ้าน.....................
โทรที่ฬหัเคลื่อนที่...........................................โทรสาร........................... e-mail ........................................................
ปี๓ ามสมัครโจฃa ปลื่ยนตำแทบ่ง/ข้าฬอนไปแต่งพเโห้ตำรงตำแหน่งบุf a ากรทางการที่กบาอพน)มาตรา ๓๘ ศ, (๒)
ตำแทน่ง....................................................... กลุ่ม /สถานที่กบา
............................................... ......................
ด้งกัคทน่วยงานการที่กบา/ส่วนราขการ....................................................................................................... ...............
ข้า พเจ้า ชอเรีร นว่า
«1. ข้าพเจ้าปีค ุณ สมบัต ืท ั่ว ไปตามมาตรา ๓0 แห่ง ทระราขบัญ ญัต ิระเปีย บข้าราขการค;!และบุค ลากร
หางการที่ก!■ ท พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เริม เข้ารัน ราขการ เป็น ข้าราขการ................................ฟ้อ วัน ที่...........เตือน.......................ท.ค...............
ตำแหน่ง............................................................. ระด้น /เน.......................................ด้งล้ค............................................
ส่วนราขการ.................. ......................................... กระทรวง_____________________________________________

๓. วิบซ้ /คตืความ
(
(
(
(

)
)
)
)

เคยบุกลงโทษทางวินยั
อยูใ่ นระหว่างถูกตำเนินการหางวิ'นอ
อยูใ่ นระหว่างถูกตำเจนคตือาญา
อยูโ่ นระหว่างถูกตำเนินคดล้มละลาย

(
(
(
(

) ไม่เคยถูกลงโท!รทางวิบยั
) ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกตำเป็นการทางวิบยั
) ไม่อยูโ่ นระหว่างถูกตำเนินคตือาญา
) ไม่อยูไ่ นระหว่างถูกตำเนินคดีลม้ ละลาย
/ ๔. เหตุผล.,.

>»
'

๖-

ร:. เหตุผลการรเอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายAoน

๕. ประว้ติการตักพา (1ฟ้รรบุคุทฦ(รทุกรรตับ « ๗ ระตันประกาfluยปัทรวิ'รกรํ!พ (งาร!.) หรืmทียนห่'พื้นไป)
ทJ
๑
๒
๓
๔
£

ที
๑

๒
0ไ
๔

ทุณ ')ฟ็
...................................

สลาบันการตักพา

สา,บา/วิรทเอก
..........................................................

------------------------- ------------ฯลฯ
๖. ประว้ตัการริบ ราร)การ (ระบุเลหาm iการฝลี่ยนตำแหน่ง/รรตัน หรือเปลี่ยนหน่วยงาน)
วัน พอน

จ

ตำแหน่ง/ระตัน

ลังตัด

หมายเหทุ

- ....................................

๕
ฯลฯ
สำหรับตำแหน่งประเภทพาการให้ระบุว่าบรรร)และแท่งดงโดยวิธีได หร้อนเอกสารหลักฐาน
๗. ผลงานหรือ ผลการปฏิบ ัต ังานทีผ ่านนา และผลงานอีน ทีแสคงไห้เทีบ ลิงความรู้ความสามารลพ)■ เพ
ทีเป็นประโยฟท่อการปฎํบัตังาบไนตำแหน่งบุคลากรทางการตักพาอนคามมาดรา ๓๘ค. (๒)ทีประสงคจะรเอย้ายA bu
(ไห้แนบเอกสารหลักฐานเทีอประกอบการทีจ่ารณา)
๗.® ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานทีผ่านมา (ย้อนหลัง ๒ ปี)

๗.๒ ผลงานทีเคยเสนอเพื่อเลี่อนตำแหน่ง/วิท ยฐานะ (ล้าที)

๗,๓ ผลงานอีน ทีแสดงไห้เทีน ลิงคว'ผรู้ความสพรททีเคษทีเป็น ประโย๗ ท่อการปฏิบัติงาน

/ ๘, ปีจร(บัน

- ๓๘. บีจจุปนั ข้าพจ้าได้รบั พ่นประจำตำแหน่ง /ค่าดอบแหนณีทยฐานะ เสือนแร-----------------------.... บาVI
ฟ้อได้เปลี่ยนตำแหน่ฬาย/โอนมาตำรงตำแหน่งไดข้าพจ้ารนยอมที่จะรับเงินประจำตำแพ่ง/ค่าดอบแทนดามที่กำหนด
สำหรับตำแพ่งนั๊น
๙. เอกสารหลักฐานตำง ๆ ทีส่ ่งเทีอ่ ประกอบการพิจาร[นาไคยมีผูร้ ับรองสำเนาดามระเบียบสำปักนายกรัฐมน**!

ว่าด้วยงานสารบรรผ ดังน
o ๙.® สำเนาปริญญาบัตร ห!อเอกสารหลักฐานลีน่ ทีแ่ สดงการสำเริจการทีก่ บา
o ๘.เท สำเนาระเบียนแสดงผลการทีก่ บา (Transcript)
0 ๙.๓ สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.ฬ ที่มีรายละเกียคครบล้วนสมบุรณ์

ดงแต่วันที่เริมรับราชการจบลงบีจจุปับ
o ๙ .๔ หนังลืฮพ่ยอมไห้ไอนของผู้)!อำนาจลังบรรจุและแต่งด้งของส่วนราชการ
ห'!อหน่วยงานลังกัดเติม ลี่งระบุวัน เสือน บีที่ไห้โอบ
o ๙ .๕ หนังสิอยินยอมการรับพ่นเสือนที่ด่ากว่าเติม {ล้าม)
o ๙.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานห!อแลการป{รปัติงาน
o ๘.rt สำเนาเอกสารหลักฐานหนสดงลืงความเความสามารทพิเคบที่เป็น ประไยชน่
ต่อการปฎ้ปัติงาบในตำแหน่งที่จะขอไอน
o ๙.๘ สำเนามาตรฐานตำแห น่ง ที่ผ ู้ข อเปลี่ย นตำแหน่ง /ย้า ยA อบตำรงตำแหน่ง อลี่บ ีจ จุป ัน
ไนส่วนราชการห!อหน่วยงานลังกัดเติม
o ๘.๙ สำเบาเอกสารหลักฐานลี่น ที่เกียวข้อง เข้น หนัง?เอสำคัญ การเปลี่ยนลี่อคัว ลี่อสกุล
ไบสำคัญการสมรส เบีนคัน (ล้ามี)
o ๙.® o เอกสารหลักฐานอึ๋น ทีผ
่ ขู้ อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายA อนเหนว่าเป็น ประไยชน์ไนการพิจารณา
รับ ย้าย/ไอน
o ๙.®® กรณีบรรจุเป็นข้าราชการไนตำแหน่งประเภทที่ว่ไปAนสายงานที่เริม ด้น จากระคับ ® และ'ท
ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทตำแหน่งเป็น ประเภหวิชาการ ไห้ส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน
ประเภหตำแหน่ง
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานดามที่ระบุและลี่น ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/ไอนไวัน ี้
ยูกด้องดรงตามความเป็น จริงทุกประการ
จํงเ!ยนมาเที่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความปับลือ
(ลงลีอ่ )...................................................
ตำแหน่ง__________________ ______

/คำรับรอง...

ตำรับรองและความเฟ้น ชองผู้บังคับบัญ ชา
ชอรับ รองว่าข้อ ความดังกล่าวช้างต้น เป็น ความจริงและมความเฟ้น ฟ่อ ประกอบการพำรฌาคังสั

(ลง4อ ) ...................................................ผู้บังคับบัญชาบันต้น
ตำแหน่ง_______________________ ___ /ความเฟ้น .,.
ความเฟ้นชองผู้บังคันบัญ ชา (ระคับ กอง/ล่าบัก หริอเทียนเท่า)'*

(ลงริ!อ)........................................................ผู้บ ังคับ บัญ ชา

ความเฟ้นชองผู้บังคับบัญ ชา (ระดับ ล่วบราชการ)"

(ลงริ!อ)........................................................
(................................................)
ตำแหน่ง ............. ........................................

หมายเหตุ * ๑. ให้รับ รองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามทีผู้ขอโอนระบุและสํน ชอเปลี่ยนตำแหน่ง/
ย้า ย/โอน £|กต้องตรงตามความเป็น จริงทุกประการ หร้อมหั๊งรับรองความประหชุติ ความรู้
และความสามารถในการปฏิบ ัต ิห น้าทีร ่าขการของผู้ช อโอนด้ว ยโดยผู้ร ับ รองต้อ งเป็น
ผู้บ ังคับบัญ ชาไปตำกว่าผู้อำนวยการกอง/สำนัก หริอ เทียบเท่า
** ๒. ให้ระบุความเฟ้น ว่า ยินยอมหริอน!‘สิน ยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน หร้อมเหตุผล

