ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ หรือเลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
รับเงินเดือนในระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคายในคราวประขุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ มีมติให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ใช้ตำแหน่งว่างเพือ่ ตำเนิน การสรรหา
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) นัน้
เพือ่ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตามหนังสือสำนักงานก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๘หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศร
๐๒๐๖.๕/ว ๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศร
๐๔๐๐๗/ว๓๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรือ่ งองค์ประกอบ
การพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคล เพือ่ ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของ กศจ.
หนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ หรือเลือนและ
แต่งตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) รับเงินเดือนในระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งนิตกิ รระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๘ กลุม่ บริหารงานบุคคล
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และ
๒.๒ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์ส มัค รรับ การคัด เลือ กให้ยน่ื ใบสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ กด้ว ยตนเอง พร้อ มเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อ ง
ณ กลุม่ บริห ารงานบุคคล สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต ๒ โดยใช้ใบสมัครตามแบบ
ทีก่ ำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
/ ๔. เอกสารประกอบ...

-fe>๔. เอกสารประกอบการยื่นสมัคร จำนวน ๓ ชุด
๔.®ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายและคัดเลือกบุคคล
เพือ่ ดำรงตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ของ กศจ.หนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔.๒ เอกสาร/ผลงานทีส่ ง่ ประเมิน (เมือ่ ผ่านการคัดเลือกบุคคลแล้ว) ดังนี้
๔.๒.® ผลงานทีเ่ ป็นผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนวคิดวิสยั ทัศน์/วิธกี ารเพือ่ พัฒนางาบหรือปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
๔.๓ สำเนา ก.พ. ๗ ฉบับทีเ่ ป็นบีจจุบนั รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีท่ ะเบียนประวัติ
๔.๔ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
๕. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายจะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๒ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายและสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
หากปรากฏว่าใบสมัครหรือเอกสารทีส่ ง่ มาไม่ครบถ้วนถูกต้อง การจัดส่งใม่เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด หรือพันกำหนด
ระยะเวลาการจัดส่งข้างต้นแล้ว จะไม่พจิ ารณาให้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
๖. กำหนดการคัดเลือก
สำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะดำเนิน การคัด เลือ ก ในวับที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๗. วิธีการคัดเลือก
ขัน้ ตอนที่ ๑ การประเมินบุคคล
สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาหนองคาย เขต ๒ จะดำเนิน การคัด เลือ กโดยคณะกรรมการ
ทีค่ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคายแต่งตัง้ ตามองค์ประกอบและคะแนนตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย
และคัด เลือ กบุค คลเพือ่ ดำรงตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ของ กศจ.หนองคาย ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ขัน้ ตอนที่ ๒ การประเมินผลงานเพือ่ เลือ่ นระดับ
เมือ่ ผ่านกระบวบการคัดเลือ กตัวบุคคล ตามขัน้ ตอนที่ ๑ เรียบร้อ ยแล้ว ให้ผไู้ ต้รบั การคัดเลือกส่งผลงาน
จำนวน ๕ ชุด ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลงานเพือ่ เลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ตังนี้
(๑) การประเมินผลงาน ให้พจิ ารณาจากผลงานทีจ่ ะส่งประเมิน ทัง้ นี้ ต้องเป็นผลงานทีด่ ำเนินงานที่
ผ่านมาจำนวนอย่างน้อย ๑ เรือ่ ง และข้อเสนอแนวคิดเพือ่ พัฒ นางานจำนวนอย่างน้อย ๑ เรือ่ ง รวมไม่นอ้ ยกว่า ๒
เรือ่ ง ประกอบการพิจารณาเลือ่ นตำแหน่ง โดยผลงานนัน้ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ของผลงาบ และความรู้
ความสามารถทีใ่ ข้[นการปฏิบตั งิ านนัน้ คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
(๑.๑) ด้านคุณภาพของผลงาน
๕๐ คะแนน
(๑.๒) ด้านประโยขน์ของผลงาน
๕๐ คะแนน
/ ๘. เกณฑ์การตัดสิน...

-๓๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกบุคคลเพือ่ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการเฉลีย่ ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๗๐ ผูไ้ ด้รบั คะแนนตามองค์ประกอบทีก่ ำหนดสูงสุดเป็นผูไ้ ด้รบั การพิจารณา
แต่งตัง้ ในตำแหน่งทีค่ ดั เลือก
กรณีทไ่ี ด้คะแนนรวมเท่ากันให้พจิ ารณาผูม้ อี าวุโสตามหลักอาวุโสทางราชการสูงกว่าอยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
๙. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะประกาศผลการคัดเลือกจากผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวม
สูงสุดของแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนตำแหน่งว่างทีร่ ะบุไว้ในประกาศรับสมัคร ภายในวับที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ จะดำเนินการแต่งตัง้ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราว่างทีร่ ะบุไว้ในประกาศครัง้ นีเ้ ท่านัน้ และหาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามประกาศนีเ้ ป็น ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ า่ งไปจากทีก่ ำหนดไว้ตามประกาศ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะไม่พจิ ารณาแต่งตัง้ หรือยกเลิกคำสัง่ แต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๑๐.๒ การคัดเลือกนีเ้ ป็นการคัดเลือกเฉพาะคราวจะไม่มกี ารขึน้ บัญ ขีไว้แต่ประการได หากดำเนินการบรรจุ
และแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้ครบตามจำนวนอัตราว่างทีป่ ระกาศกำหนดแล้ว บัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นอัน
ยกเลิก
๑©. การยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
กรณีต รวจสอบพบภายหลังว่าผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือเลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วเป็น ผูข้ าด
คุณสมบตตามประกาศรับสมัครฉบับนิ หรือเนกรณีทผิ ไู้ ด้รบั การคัดเลือกแจํงข้อมูลเนเบสมัครและเอกสารท่เปนเทจ
ผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะพิจารณายกเลิกดำสัง่ และดำเนินการทางวินยั ตามสมควรแก่กรณี ซึง่ ผูส้ มัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
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มินาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาตรี ม่วงสว่าง)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
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ปฏิทนิ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ หรือเลือ่ นและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
รับเงินเดือนในระดับชำนาญการพิเศษ
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันที่
มีนาคม ๒(ะ๖๒)
ปฏิทนิ การดำเนินการ
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)
- ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธึเ๋ ข้ารับการคัดเลือก
- ดำเนินการคัดเลือกบุคคล
- ประกาศรายซือ่ ผูใ้ ด้รบั การคัดเลือกบุคคล
- ประเมินผลงานเพือ่ เลือ่ นระดับ
- ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. อนุมตั ิ
- ผูม้ อี ำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตัง้ ผูใ้ ด้รบั การคัดเลือก

ภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ภายใบวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

สิง?!ส่งมาสิ'}ย 4)

ประกา?พณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดหนองคาย
เรือ่ ง องค์ประกอบการ?ใจารณาย้ายและทัดเสือกบุคคล เพีอ่ ดำรงพำแหบ่ง
บุคลากรทางการ?เกใ!ทอืน่ ตามมาครา ๓๘ ก.(๒) จอง กคจ. ทนองคาย
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธการย้ายช้าราขการครูและบุกลากรทางทารสิกทาอืน่ ตาม)ทครา ๓๘ค.{๒!
แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบยพาราชการครูและบุคลากรทางการ?!กทา พ.ค. ๒๕๔๗ ลังพร้อมหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ท ศธ ๐๒๐๖พ ว ๘ ลงา!(ท ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หนังสือสำนักงาบ ก.ค.?!. ที่ ศร ๐๒๐๖.๕/ว.๗ ลงวนที่
๒®! เมนายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ห. ที่ นร ๑๐๐๖/วร>๐ ลงวนที่ ๑๕ ก้น ยายน ๒๕๔๘ หนังสือ
สำนักงาน ท.ค.ค, ที่ ศธ ๐๒๐๖,๔/ว.๕ ลงา!(ที่ ๑0 มิสนุ ายบ ๒๕๕๙ ให้ อกคจ. เกยวก้!(การบรรจุ การแต่งตัง้
และm ?ย้ายช้าราชการครูและบุคลากรทางการสิทใ.■ ท เป็นคเบะกรรมกๆรกลัน่ กรองการย้าย จากองค์ประกอบที่
กำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธการย้ายช้าราขการครูและบุคลากรทางการสิกทา ลังก้ดสำนักงาบคณะกรรมการ
การ?เกษาชน'พนฐาน ง่เงในลัวนของหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๖.®.๑ - ๖ ๑ ๗ กำหนดว่า “ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่
การสิกทา กำหนดองค์ประกอบอืน่ เทีม่ เติมได้' ทัง้ นี้ ให้ก ำหนดรายละเอืย่ ตและลำดับ ความสำลัญ
่ ใ่ ต้ดา)!
ความเหมาะลม ' ดงั นัน้ เพีอ่ ให้การดำเใไนการแต่งตัง้ (ย้าย) ช้าราชการครูและบุคลากรทางการสิททา พำแหน่ง
บุคลากรทางการสิกทาอืน่ ต')))มาตรา ๓๘ค.(๒) เป็นใปเพีอ่ เทีม่ ประสิทธิภาพในการพัฒ นาคุณ ภาพการสิกทา
และเป็นไปห้วยความเรียบร้อน บริสทุ ธ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส ตรวจสอบไห้ ตามค์าลัง่ ห้วหใท้คณะรักทา?!วามสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๒๑ มนาคม ๒๕๕๙ เรือ่ งการขับ เคลึอ๋ นการปฏิร ปู การสิก ทาของ
กระทรวงสิกพารการ ในส่วนภู)วิภาค และโดยความเห็นขอบชอง กศจ.ทนองคาย โห้พจิ ารณาใบคราวการประชุม
ครัง๊ ที่ ๗/๒๕๕๙ เมอวัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังไห้ก ำทนดเกณฑ์ป ระกอบการพิจารพาแต่งตัง้ (ย้าย)
ข้าราชการครูและบุกลากรทางทารสิกทาอืน่ ตาม)ทตรา ๓๘ค.(๒) เพีอ่ ทอเป็นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
เกณฑ์ป ระกอบการพิจารณาแต่งตัง้ (ย้าย)
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารสิกทา แต่งตัง้ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ ก?เจ.ทนองคาย
จำนวนไม่น อ้ ยกว่า ๕ คน ตรวจสอบ เอกสารหลัก ฐานของผูข้ อย้าย เทีอ่ พิจารณาให้ค ะแนนตามเกณฑ์
ประกอนการพิจารณาย้าย พาร!องค์ประทอน ทัง้ ๖ รายการ (ยกเว้นข้อ ๑.๑) ดังนี้
๑. ห้านความรู้ ความสามารถ ประสนการณ์ คุณจุ?มิ
(๓๐ คะแนน)
(๒๕ คะแนน)
๒. ต้านผลการปฏิบตั งิ าน
๓. ด้านการรักทาวินยั และจรรยาบรรณ
( ๕ ?1ะแนน)
๔. ต้านควา)เอาจุโสตามหลักราชการ
(๒๐ คะแนน)
๕. ต้านการพำรงตำแหน่ง
(๑๐ คะแนน)
๖. ต้านการพัฒนาตนเอง นักอบรม ประชุมสัมมนา สิกทาดูงาน
(๑๐ คะแนน)
รา)! ๑๐๐ คะเทภร
I « ห้านความรู้ ควา])สามารถ ประสบการณ์ คุณจุต)ิ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ดานความรู้ ควา))สามารถ ประสบการณ์ (๒๕ คะแนน)
ให้ผอู้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีท่ ารสืกทา เป็นผูพ้ จิ ารณาประเมินให้คะแใ)น หรีออาจแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณา ห้าใ)คาามรูค้ วา)เลา)ทรท ประสบการณ์ ของผูข้ อย้าย เพีอ่ พิจารณาควา))เห)]าะศมกับ
พำแหน่งของ?]ขอย้าย ใตยพิจ ารณาจากการปฏิบ ตั งิ านในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา จากการเกนรานรวมข้อ มล
การสังเกต การสอบลาม การประเมิน จากเอกสาร การประเมิน ผลผลิต ห'ร่อสิงบ่งบอกอืน่ ทีน่ สตงให้เห็นว่ามิ
ความรู้ ความลา)ทรกจรีง โดยเฉพาะในขณะทีด่ ำรงพำแหบ่ง โดยประเมินตา))องค์ประกอบ ดังนี้ (๒๕ คะแนบ)
/รายการประเมิน ...

ใเ
-

b

-

รายการประเน้น
ต้านความ! ความลามารท ประสบการณ์
a. นัก วพ! กวามสา)ทรทในกเรป^บัตง
ิ วนเน้นทีเ่ ขชลชนละบณเวับของบุกกลตัว้ ไป
๒ นักว'เมริเริมสร่างสรรค นัผลงานทีส่ ร้างสรรก่เน้นทีป่ ระจักบ่ แล:ตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ -ท)
«. กล้าคิด กล้าสำ ในลิงทีถ่ กู ต้อง จนjmลง m w ihjihstoม่ดอ่ สำนักงานเน้นทีป่ ระจักบ่
๔. นักาวะทา•เมเน้นผูน้ ำ นักวามวันรดขอบสุง สามารถปฏิบตั งิ านสำเร็จรวดพวกว่ากำหใ)ด
ร-. >๒วางเส■ นทรทในแารใพุลขพินจั ในการใจใต้ชยางถูกต้อง และแนะปาไต้
บ. นัจด๊ นริทาร นักทน]jง)rน)ลิHIเละ'ในการปฏิบตั งิ านจนเกิดผลดนก่ทางรา'ขการ
๗. เน้นต้าอน่างทีด
่ นเยสละ ทรงก่อนสา นักทมประพฤติเห)ทะสมกับดำแหน่งหน้าที่
C. นักวามสุภาพอ่ชบน้อม บริการให้ตว้ ย่ ควานรวดเร็ว กับยู'่ )ทดตด่อ นลรบุกกลทวใป
น.,. นักวามชุรขวรม ไม่เห็นเนพา นักวามเห็นชกเห็นใจ ข่วยเหลิอยู'่ รา่ มงานด้วนนัตรไมดร
ao iiมบุอย่ล้)พ้นร่ทต่ี ิ มห็]เงานทีส่ า)ทรทปฎิบพั .ิ ทนเน้นหนักถ));ไต้อย่างนัประลิพร่ ภาพ
■ รวม

คะแบไ] คะแบน
เทม
ทีใ่ ต้
๒.๕
๒

๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒๕
๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒๔

หลักฐานประกอบทารพิจารณา
สำเงทหลักฐานการปฏิบตั ริ าขการทีแ่ สดงลงความ!' ความสามารถและประสบการณ์
«.๒ q n q i (๕ คะแนน)
( ๑ ) ปริญญาเอก
{ ๒ ) ปริญญาโท
.( ๓ ) ปริญญาตริ
( ๔ ) ดํา่ กว่าปริญญาตรี

๕
๔
๓
๖

คะแนน
คะแนน
คะแบบ
คะแนน

สำเนาปริญญาบัตร เ วฺฒกิ ารตืกบา ที่ ก.ค.ศ. ทรีอ ก.ห.รับรองโดยผูป้ ระสงค์ขอย้ายรับรองสำเนา
องคงระกรนที่ ๒ ต้านผลการปฏิบตั งิ าน (๒ร: ครนนบ)
๒.® บ่า[หนจความขอบ พิจารณาจากการโต้รบั บำเหน็จกวามดิ ความขอบ ให้เลือ่ นเงินเตือน
ใ)ระจำรอบการทิจ ารเนาความตืค วามขอบ (รอบ ร> เตือ น) ตัง้ แด่ ๓ % ขีน้ โป ย้อนหลัง ๓ ปี นับตัง้ แด่
ป็งบประมาณทีย่ น่ื คำร้องขอย้าย โดยแนบสำเนา ก.พ.(ว เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดขอบรับรองสำเนาและให้ผยู้ น่ื คำร้อง
ขอย้าย แสดงเครือ่ งหมายใดๆ โนปี■ ที!่ .ต้รันการพิจารณา บำเหน็จความขอบดังกล่าวด้วย พิจารณาให้คะแนน
ตามเทเพ่โดังนี้ (๑0 คะแนน)
( ® ) ตัง้ แต่ ๙ ครัง้ ขีน้ โป
๑ 0 คะแนน
(๒ ) ๓ ครัง้
๘ คะแนน
(๓ ) ๒ ครัง้
ร) คะแนน
( ๙ ) ๑ ครัง้
๙ คะแนน
( ร:) ได้เลือ่ นเงินเตือนตรทว่า ๓ % ลงมา
๒ คะแนน
หลักฐวนประกอบการพิจารณา
สำเนา ก.พ. ฟ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดขอบรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ผยู้ น่ื คำร้องขอย้าย
แสดงเครือ่ งหมายใดๆ โนปีทไ่ี ต้รนั การพิจารณา บำเหน็จความขอบดังกล่าวด้วย
/๒.๒ จำนวนวันลา...

- 01๒.๒ จิในวนในล-) ให้นั'บจิ'■ ทท1ทนลาทจและลใป่วย ในรmjชงบประมาณทีกน่ี ดีาร้อง
ซออ่าน (๑ ตุล าพ) ก๊ง ๓0 กันย')ยม ของช!!จจุนนั ) นับถ)'ทเทียนคำร้อง'!เอ!’ท ย (๕ ทรนนน)
(£ คะแนน
( ๑ ) ไ! ท)วันลา
๔ คะแนน
( ๒ ) ลาไม่เก๊น ๒ ค!ง
๓ คะแนน
( 01 ) ลา ๓ - ร' ค!ง
๒ คะนนใ1
(๔ ) ลา ๖ - ๗ ควง
G) คะแนน
( ร ') ลา ๘ ค!งขึน้ ไ!)
wanฐานไ)รรทอ'นท-ารพิจาว{น')
สำเนา ข้อมูลการลา จากหน่วยงานในสังกัด โดยเจ้าหน้าทีผคู้ วบคุมการลาเป็นผูร้ นั รอง
๒.๓ ผลงานดืพน่ มีผลงานดืเด่นทีเกีย่ วข้องกับงา!.ท-เทการทีผา่ นการประกวด คัดเลือกจน
ได้รบั รางวัล หรัอเก๊ยรตินดั รเป็น!)คคลดีเด่น ติดตามตัวไปตลอด จำนนทด-ท)ระดับ ด้งนี้ (๑๐ คะแนน)
( ๑ ) ผลงานสูงกว่าระดับจังหวัดขึน้ ไ!)
๑๐ คะแนน
( ๒ ) ผลงานระดับจังหวัด
๘ คะแนน
{ เท ) ผลงานระด้นเขตนีน้ ทีการดีกบา
๖ คะแนน
( ๔ ) ผลงานทีตา๋ํ กว่าระดับเขตนีน้ ทีการดีกษา
๔ คะแนน
สำเนา โล่รางวัล ๆ#บัตร เกยรติ!พร หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราขการ
ผูย้ น่ื ดี')ร้องขอย้ายรับรองสำเนา
รงคประกอบที ๓ ด้านการรัก!)าวินยั และจรรยาบรรณ ( « คะแนน )
การรัก!■ ทวินยั และจรรยาบรรณ ผูฃ้ อย้ายไห้ขอ้ มูลหางวินยั ดงแด่เริมรับราซการ ก๊งปิจจุบนั
โดยกลุม่ งานวินยั และ!ไพการเป็นผูต้ รวจสอบ ฑิจารพาให้คะแนนดามเกณห์ดงั นี้ (ร: คะแนน)
( ๑ ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
ร' คะแนน
( ๒ ) เคยสูทลง'โทษภาค'ทณ
ั ที
๓ คะแนน
๒ คะแนน
( ๓ ) เคยถูกลงโทษPรัดเงินเดือน
( ๔ ) เคยถูกลงโทษลดขัน้ เงินเดือน
๑ คะแนน
สำเนา ข้อมูลด้านวินยั จากหน่วยงานในสังกัด โดยเจ้าหน้าทเป็นผูร้ บั รอง หรือ สำเนา
ก.พ, ๗ เจ้าหน้าทีผรู้ บั ผิดขอบรับรองสำเนา
องดีประกอ!)ที ๙ ด้านความอาๆโสด')มหลักราขการ { ๒0 คะแนน )
๔.ร!อาคุราขการไห้!/!)อายราชภารด้งนพ่เรืฆเข้ารับราชการจนก๊ง!]จๆนัน(นับก๊งวิ,นที ๓๐
กันยายน ของปีทยี บดี')ร้องขอย้าย เศษของปี ด้งแด่ ๖ เดือนขึน้ ไป โห้นบั เป็น ๑ ปี เศษของรันด้งแด่ ๑ร: วัน
ขึน้ ไ!) ไห่น!)เป็น ๑ เดือน (๑๐ คะแนน)
( ๑ ) ระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปีขน้ึ ไป
๑๐ คะแนน
(๒ ) ระยะเวลา ๑ ๖ - ๒๐ ปี
๘ คะแนน
(๓ ) ระยะเวลา ๑ ๑ - ๑๕ ปี
๖ คะแนน
(๔ ) ระยะเวลา๖ - ๑ ๐ ปี
๔ คะแนน
{ ๕) ระยะเวลา ตากว่า ๖ ปี
๒ คะแนน
/'หลักฐาน..,

*๙ -

หลักฐานประกอบการพิจารณา
สำเนา ก.พ. ๗ เจ่'าหน้าทีผ่ 'ู้ รบั ผัดซอบรับรองสำเนา
๔.๒ ระยะเวลาไนการดำรงตำแหน่งไ!จแบิน (ซอดำน'ดน่ง) ดำรงดำแหไพ่ในสาขงาน หริอ
ตำแหน่งนนๆ (๑0 คะแนน)
( 81 ) ระยะเวลา ๑0 ปีดน้ั ’น)
๑๐ คะแนน
( ๒ ) ระยะเวลา๘ - ๙ ปี
๘ กะนฬน
( 01 ) ระยะเวลา to - ๗ ปี
๖ คะแนน
(๔ ) ระยะเวลา๔ -๕ ปี
๔ คะแนน
น -) ระยะเวลาดากว่า ๔ ปี
b กรนนน
ฒ้ป เ้ า!ฟระทอนก:!รพิจารผา
สำเนา ก.พ. ๗ เจ่าหน้าทีผ่ รู้ บั ผัดซอบรับรองสำเบา
83ที.่ ป-ระท!ฒที่ ๔ การดำรงดำแหใ]ง (กอุ}่ (ตำแหน่งทีม่ ส๊ กั บผะงานและหน้าทีค่ วามรันผัดซทบที่
เหน่อนกัน หริอคล้ายคลังกัน) (๑0 คะแนน)
(๑ ) ซอดำแหไพ่ทซ่ี อย้ายดรงดามดำแหน‘งเดิรj
๑ 0 คะแนน
( to ) อยูไบกลุม่ ตำแหน่งเคยวกัน
๘ คะแนน
( OI) ดัอ้ ตำแหน่งไม่ตรง ดำงกลุม่ ตำแหน่ง
แด่อาจซอยกเว้นคุผสมบิตได้
to คะแนน
สำเนา ก.พ, ๗ เว้าหน้าทีผ่ 'ู้ รบั ผัดซอบรับรองสำเนา
■ อ-งคุประทอ-บที่ ๖ ด้านการพิฒนาตนเอง ปีกอบรม / ประ•(เมเซิงปฎิบด่ การ / คิกบาดูงาน ย้อนหลัง
๕ ปี นับลิงปีทย่ี นคำซอย้าย (๑ 0 คะแนน)
( ๑ ) การพัฒนาดัง้ แดํ ๕ ครัง้ ดัน้ ไป
๑0 คะแนน
(๒ ) การพัฒนา ๔ ครัง้
๘ คะแนน
(๓ ) การพัฒนา ๑ ครัง้
to คะแนน
(๓ ) กาวพัดเนา ๒ ครัง้
๔ คะแนน
(๔ ) การพัฒนา ๑ ครัง้
๒ คะแนน
รับรองสำเนา

สำเนา ๅดํ)บิดร เกยรพิบดิ ร คำลัง หริอพน้งส่ อี เซิญจากหน่ายงานราซการ ผู'้ สน์ คำร้องซอย้าย
ประกาศ ณวับ ที่

กรกฎาคม พ ,ศ.๒£๔๔

(นายฎุซาพิ นหารรพ)
ผุวา่ ราซทารจ้ง่ หวัดห1|ท4ค10

าเรรอฑเณแร!กรร.แf^riMทบาอิก•ใรซ๊งรท(•ทเUrWflTff

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
รับเงินเดือนในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๑.ซือ
่-

ซือ่ สกุล (ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก).......................................................................................
๒.ดำแหบ่ง (ปีจ'จ'ุ บนั )....................................................................................................ตำแหน่งเลขที่
ระดับ....................................... ขัน้ ....................................................กลุม่ ...............................................
(แนบสำเนา ก.'พ.๗)
๓. ตำแหน่งทีส
่ มัครคัดเลือก........................................................................ตำแหน่งเลขที่
กลุม่ .............................................................................................................................................
๔.ประรัตสิ ว่ นตัว เกิด วัน ที่....... เดือ น...............................พ.ศ........................
วัน เดือน ปีทด่ี ำรงตำแหน่งปัจจุบนั ...........................................................................................
วัน เดือน ปีท เ่ี ข้าสูร่ ะดับ ปัจจุบ นั ................................................................................................
เครืองราซอสรืยาภรณชํนสูงสุดทเด้รบั ................................................. บท เด,ร บั .....................
๕.ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒแิ ละวิชาเอก
ปีทส่ี ำเร็จการศึกษา
สถาบัน
๘*
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๖. ประสบการถทนการปฏิบตั งิ าน (ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเคยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ซ่น เป็นหัวหน้ากลุม่ /หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
หน่วย/หน้าหน้างาน เป็นต้น) แนบหลักฐานประกอบ

๗. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายพิเศษ

๘. การได้รบั พิจารณาบำเหน็จความชอบ ย้อนหลัง ๓ ปี

๙. ผลงานดีเด่นหรือรางวัลดีเด่นทีไ่ ด้รบั

๑๐.ประวัตทิ างวินยั

(9)(ริ). วิสยั ทัศนัในการปฏินตั งิ าน

๑๒. ผลงาน/ความภาคภูมใิ จทีเ่ กิดจากการปฏิษตั งิ าน

๑๓. อืน่ ๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีร่ ายงานไว้ในแบบฟอร์มนีถ้ กู ต้องและเปีนความจริงทุกประการ

(ลงซือ่ )...........................................................
(................................................ )

ตำแหน่ง.........
วัน......... เดือน.

.จ

