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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส และตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
…………………………………………………….
ก. หลักเกณฑ์
1. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามที่ยื่นคาร้องขอย้ายโดยให้
พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งว่าง
ข. คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
ค. วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก พิ จ ารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความประพฤติ
คุณลักษณะอื่น ๆ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
1. ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ
(80 คะแนน)
พิจารณาจากข้อมูลบุคคลตามใบสมัครและแบบข้อมูลบุคคล ที่กาหนด ดังนี้
1.1 อายุราชการ นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.1.1
10 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน
1.1.2
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
9
คะแนน
1.1.3
มากกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี
8
คะแนน
1.1.4
3 ปี ลงมา
7
คะแนน
1.2 วุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ขอ (5 คะแนน)
1.2.1
สูงกว่ามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
5
1.2.2
เท่ากับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3

คะแนน
คะแนน

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานในตาแหน่งหรือกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้ายนับถึงยื่น
ใบสมัคร (5 คะแนน)
1.3.1
11 ปี ขึ้นไป
5
คะแนน
1.3.2
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี
4
คะแนน
1.3.3
ไม่เกิน 5 ปี
3
คะแนน
1.3.4
ไม่เคยปฏิบัติงาน
2
คะแนน

1 . 4 ด ้า น ว ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ จรรยาบรรณ พิจ ารณาย้อ นหลัง ไม่เ กิน 5 ปี นับ ถึง วัน
ยื่นใบสมัคร (ดูจากข้อมูลทะเบียนประวัติ/บันทึกของผู้บังคับบัญชา) (10 คะแนน)
1.4.1
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
10 คะแนน
1.4.2
เคยถูกภาคทัณฑ์
6
คะแนน
1.4.3
เคยถูกตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน
0
คะแนน
1.5 การได้รับบาเหน็จความชอบ จานวนร้อยละ ที่ได้รับกี่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา (10 คะแนน)
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ขึ้นไป
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.00 – 6.49
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.50 – 5.99
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.49 ลงมา

10
9
8
7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1.6 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และหรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง เกียรติบัตรประกาศยกย่อง มีเอกสาร
หลักฐานประกอบ (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) (10 คะแนน)
1.6.1
ผลงานระดับชาติ/ระดับกรมขึ้นไป
9 – 10 คะแนน
1.6.2
ผลงานระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.6.3
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.6.4
ผลงานระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.6.5
ไม่เคยได้รับ
2
คะแนน
ในแต่ละระดับมีผลงานดี 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย มีผลงานดีเด่นเกินกว่า 1 รายการได้คะแนนในระดับมาก
1.7 เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ โดยมีคาสั่งหรือหลักฐานจาก
ส่วนราชการ ประกอบการพิจารณา (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.7.1
ระดับชาติ/ระดับกรม
9 – 10 คะแนน
1.7.2
ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.7.3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.7.4
ระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.7.5
ระดับโรงเรียน
2
คะแนน
ในแต่ละระดับเป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย
เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ เกินกว่า 1 รายการ ได้คะแนนในระดับมาก
1.8 การได้รับการพัฒนา พิจารณาจากการเข้ารับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษา/การปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานประกอบ ในรอบ 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.8.1
เกิน 20 ชั่วโมง
10 คะแนน
1.8.2
16 - 20 ชั่วโมง
8
คะแนน
1.8.3
11 – 15 ชั่วโมง
6
คะแนน
1.8.4
6 - 10 ชั่วโมง
4
คะแนน
1.8.5
5 ชั่วโมง
2
คะแนน

1.9 ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้
เสนอแนวความคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของตาแหน่งที่ส มัครเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 1 เรื่อง ตามแบบที่กาหนด (10 คะแนน)
2. ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง (20 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
พิจารณาจากความเหมาะสมของผู้สมัครกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
สัมภาษณ์กาหนด โดยยึดเหตุผลและความเข้าใจเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก
โดยคานึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
การประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในแต่ละชุด เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ง. เกณฑ์การตัดสิน
1. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาหลักอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
3. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์นี้ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยเป็นที่สุด
......................................................................................

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)
ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
…………………………………………………….
ก. หลักเกณฑ์
1. หลั ก เกณฑ์ นี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามที่ยื่นคาร้องขอย้ายโดยให้
พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งว่าง
ข. คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27
สิงหาคม 2552
ค. วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก พิ จ ารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความประพฤติ
คุณลักษณะอื่น ๆ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
1. ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ
(80 คะแนน)
พิจารณาจากข้อมูลบุคคลตามใบสมัครและแบบข้อมูลบุคคล ที่กาหนด ดังนี้
1.1 อายุราชการ นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.1.1
10 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน
1.1.2
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
9
คะแนน
1.1.3
มากกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี
8
คะแนน
1.1.4
3 ปี ลงมา
7
คะแนน
1.2 วุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ขอ (5 คะแนน)
1.2.1
สูงกว่ามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
5
1.2.2
เท่ากับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3

คะแนน
คะแนน

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานในตาแหน่งหรือกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้ายนับถึง
วันยื่นใบสมัคร (5 คะแนน)
1.3.1
11 ปี ขึ้นไป
5
คะแนน
1.3.2
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี
4
คะแนน
1.3.3
ไม่เกิน 5 ปี
3
คะแนน
1.3.4
ไม่เคยปฏิบัติงาน
2
คะแนน

1 . 4 ด ้า น ว ิน ัย ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ จรรยาบรรณ พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่น
ใบสมัคร (ดูจากข้อมูลทะเบียนประวัติ/บันทึกของผู้บังคับบัญชา) (10 คะแนน)
1.4.1
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
10 คะแนน
1.4.2
เคยถูกภาคทัณฑ์
6
คะแนน
1.4.3
เคยถูกตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน
0
คะแนน
1.5 การได้รับบาเหน็จความชอบ จานวนร้อยละ ที่ได้รับกี่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา (10 คะแนน)
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ขึ้นไป
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.00 – 6.49
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.50 – 5.99
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.49 ลงมา

10
9
8
7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1.6 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และหรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง เกียรติบัตรประกาศยกย่อง มีเอกสาร
หลักฐานประกอบ (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) (10 คะแนน)
1.6.1
ผลงานระดับชาติ/ระดับกรมขึ้นไป
9 – 10 คะแนน
1.6.2
ผลงานระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.6.3
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.6.4
ผลงานระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.6.5
ไม่เคยได้รับ
2
คะแนน
ในแต่ละระดับมีผลงานดี 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย มีผลงานดีเด่นเกินกว่า 1 รายการได้คะแนนในระดับมาก
1.7 เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ โดยมีคาสั่งหรือหลักฐานจาก
ส่วนราชการ ประกอบการพิจารณา (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.7.1
ระดับชาติ/ระดับกรม
9 – 10 คะแนน
1.7.2
ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.7.3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.7.4
ระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.7.5
ระดับโรงเรียน
2
คะแนน
ในแต่ละระดับเป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย
เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ เกินกว่า 1 รายการ ได้คะแนนในระดับมาก
1.8 การได้รั บ การพัฒนา พิจารณาจากการเข้ ารับการพัฒนาในเรื่องที่ เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
จัดการศึกษา/การปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานประกอบ ในรอบ 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.8.1
เกิน 20 ชั่วโมง
10 คะแนน
1.8.2
16 - 20 ชั่วโมง
8
คะแนน
1.8.3
11 – 15 ชั่วโมง
6
คะแนน
1.8.4
6 - 10 ชั่วโมง
4
คะแนน
1.8.5
5 ชั่วโมง
2
คะแนน

1.9 ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้
เสนอแนวความคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 1 เรื่อง ตามแบบที่กาหนด (10 คะแนน)
2. ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง (20 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
พิจารณาจากความเหมาะสมของผู้สมัครกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
สัมภาษณ์กาหนด โดยยึดเหตุผลและความเข้าใจเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก
โดยคานึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
การประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในแต่ละชุด เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ง. เกณฑ์การตัดสิน
1. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาหลักอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
3. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์นี้ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยเป็นที่สุด
......................................................................................

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
…………………………………………………….
ก. หลักเกณฑ์
1. หลั ก เกณฑ์ นี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือตามที่ยื่นคาร้องขอย้ายโดยให้
พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งว่าง
ข. คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชานาญงาน ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่
27 สิงหาคม 2552
3. กรณีที่ปัจจุบันดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตาแหน่ง
เดีย วกัน จะต้องสมัครใจเปลี่ย นตาแหน่ งให้ ตรงกับตาแหน่งที่ส มัครเข้ารับการคัดเลือกและต้องเสนอขอรับการ
ประเมินผลงานตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
4. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล
และระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
ค. วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก พิ จ ารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความประ พฤติ
คุณลักษณะอื่น ๆ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
1. ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ
(80 คะแนน)
พิจารณาจากข้อมูลบุคคลตามใบสมัครและแบบข้อมูลบุคคล ที่กาหนด ดังนี้
1.1 อายุราชการ นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.1.1
10 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน
1.1.2
มากกว่า 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
9
คะแนน
1.1.3
มากกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี
8
คะแนน
1.1.4
3 ปี ลงมา
7
คะแนน
1.2 วุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ขอ (5 คะแนน)
1.2.1
สูงกว่ามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
5
1.2.2
เท่ากับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3

คะแนน
คะแนน

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือเคย ปฏิบัติงานในตาแหน่งหรือกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้ายนับถึง
วันยื่นใบสมัคร (5 คะแนน)
1.3.1
11 ปี ขึ้นไป
5
คะแนน
1.3.2
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี
4
คะแนน
1.3.3
ไม่เกิน 5 ปี
3
คะแนน
1.3.4
ไม่เคยปฏิบัติงาน
2
คะแนน
1.4 ด้านวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณ พิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
(ดูจากข้อมูลทะเบียนประวัติ/บันทึกของผู้บังคับบัญชา) (10 คะแนน)
1.4.1
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
10 คะแนน
1.4.2
เคยถูกภาคทัณฑ์
6
คะแนน
1.4.3
เคยถูกตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน
0
คะแนน
1.5 การได้รับบาเหน็จความชอบ จานวนร้อยละ ที่ได้รับกี่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา (10 คะแนน)
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.5 ขึน้ ไป
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 6.00 – 6.49
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.50 – 5.99
รวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5.49 ลงมา

10
9
8
7

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1.6 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และหรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการได้รั บ
รางวัลจากหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง เกียรติบัตรประกาศยกย่อง มีเอกสาร
หลักฐานประกอบ (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) (10 คะแนน)
1.6.1
ผลงานระดับชาติ/ระดับกรมขึ้นไป
9 – 10 คะแนน
1.6.2
ผลงานระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.6.3
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.6.4
ผลงานระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.6.5
ไม่เคยได้รับ
2
คะแนน
ในแต่ละระดับมีผลงานดี 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย มีผลงานดีเด่นเกินกว่า 1 รายการได้คะแนนในระดับมาก
1.7 เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ โดยมีคาสั่งหรือหลักฐานจาก
ส่วนราชการ ประกอบการพิจารณา (นับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร) (10 คะแนน)
1.7.1
ระดับชาติ/ระดับกรม
9 – 10 คะแนน
1.7.2
ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับภาค
7 – 8 คะแนน
1.7.3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด
5 – 6 คะแนน
1.7.4
ระดับเครือข่าย/ระดับอาเภอ
3 – 4 คะแนน
1.7.5
ระดับโรงเรียน
2
คะแนน
ในแต่ละระดับเป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ 1 รายการ ได้คะแนนในระดับน้อย
เป็น/เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ เกินกว่า 1 รายการ ได้คะแนนในระดับมาก

1.8 การได้รับการพัฒนา พิจารณาจาก การเข้ารับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษา/การปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานประกอบ ในรอบ 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (10 คะแนน)
1.8.1
เกิน 20 ชั่วโมง
10 คะแนน
1.8.2
16 - 20 ชั่วโมง
8
คะแนน
1.8.3
11 – 15 ชั่วโมง
6
คะแนน
1.8.4
6 - 10 ชั่วโมง
4
คะแนน
1.8.5
5 ชั่วโมง
2
คะแนน
1.9 ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้
เสนอแนวความคิด วิธีพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 1 เรื่อง ตามแบบที่กาหนด (10 คะแนน)
2. ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง (20 คะแนน)
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
พิจารณาจากความเหมาะสมของผู้สมัครกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
สัมภาษณ์กาหนด โดยยึดเหตุผลและความเข้าใจเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก
โดยคานึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
การประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในแต่ละชุด เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ง. เกณฑ์การตัดสิน
1. ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาหลักอาวุโสทางราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
3. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์นี้ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยเป็นที่สุด
......................................................................................

แบบ 1

ใบสมัคร (ข้อมูลบุคคล)
..................................
1. ชื่อ ………………………………………………………………. นามสกุล ........................................................................................
2. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน) .............................................................................. ตาแหน่งเลขที่ ..................................................
กลุ่ม ............................................................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................................
หน้าที่ความรับผิดชอบ ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3. ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ...............................................................................................................................
ตาแหน่งเลขที่ ............................... สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................................................
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม ............................
ภูมิลาเนาจังหวัดที่เกิด ...............................................................................นับถือศาสนา .............................................
ชื่อคู่สมรส ........................................................... อาชีพ .................................................. จานวนบุตร ................. คน
วัน/เดือน/ปี/ ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี/ ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน ................................................................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ .......................................................................... ปีที่ได้รับ ...............................
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
.........................................................
......................................
..............................................
.........................................................
......................................
..............................................
.........................................................
......................................
..............................................
.........................................................
......................................
..............................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันแสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงาน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องถูกต้องตาม ก.พ.7)
วัน เดือน ปี
ชื่อตาแหน่งและระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
.....................
..................................................
.....................................
................................
.....................
..................................................
.....................................
................................
.....................
..................................................
.....................................
................................
.....................
..................................................
.....................................
................................
ฯลฯ

7. ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร)
7.1 การฝึกอบรม
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
ฯลฯ
7.2 การศึกษาดูงาน
ปี
ระยะเวลา
เรื่องที่ดูงาน
สถาบัน
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
......................
..........................................
...............................................
................................
ฯลฯ
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร) ว่าเคยปฏิบัติงานอื่น ๆ
เกี่ยวกับอะไรบ้างที่พิจารณาเห็นว่าสาคัญ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร
อาจารย์พิเศษ โดยให้ระบุถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยสรุป
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
9. ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และหรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง เกียรติบัตรประกาศยกย่อง มีเอกสารหลักฐานประกอบ (นับย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
10. ประวัติทางวินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
 เคยถูกภาคทัณฑ์
 เคยถูกตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน
ฯลฯ

11.ข้อเสนอแนวความคิ ด/วิ ธีการเพื่ อพัฒ นางานหรือปรับปรุงงานของตาแหน่ งที่ส มัครเข้ ารับการคัดเลื อกให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 ขนาด 16 พอยท์)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบรายงานนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................................................
(...................................................)
วัน/เดือน/ปี .......................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
.............................................................................................
ก. หลักเกณฑ์
1. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การเลื่ อนขั้ น และแต่ งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งระดั บช านาญงาน ให้ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ และวิ ธีการตามที่
สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 คัดเลือกโดยการ
ประเมินผลงาน
3. การเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สานักงาน
ก.ค.ศ. กาหนดในหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 คัดเลื อกโดยการ
ประเมินผลงาน
ข. คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ต้องดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
3. ผู้ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน หากได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามสานักงาน ก.พ.ที่ นร
1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
4. ผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน หากได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามสานักงาน ก.พ.ที่ นร
0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
ค. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการประเมินผลงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยให้เขียนรายงานผลงานในหน้าที่
แนวความคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จานวนไม่เกิน 10 หน้ า กระดาษ A4
ตัวอักษร ขนาด 16 พอยท์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ง. การแต่งตั้ง
ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงกว่าระดับตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ระดับ
.............................................................................................

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
............................................
1. ชื่อ....................................................................................นามสกุล...................................................................
2. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)...................................................................................ตาแหน่งเลขที่...................................
กลุ่ม..........................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................
3. งานในหน้าที่ของตาแหน่ง (ระบุงานหลักๆ ของตาแหน่ง)
1) ..................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ระบุลักษณะงานในตาแหน่งดังกล่าว)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. คุณลักษณะบุคคลที่จะดารงตาแหน่ง (ระบุคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
ก. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง : (เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ตามที่ ก.พ.กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง)
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่กรอกไว้เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ
1) วุฒิ...............................................................................................................................................................
2) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ประสบการณ์การทางาน.............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การฝึกอบรม.........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข. คุณลักษณะที่จ าเป็นต้ องใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ใช้แสดงว่าตาแหน่งที่จะ
พิจารณาเลื่อนบุคคลนั้นต้องการผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับตาแหน่งตามลักษณะ
และความจาเป็นของงานในตาแหน่งนั้น
1) ความรู้ (ระบุความรู้ในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว)…………………………....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2) ความสามารถ (ระบุความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในด้านการปฏิบัติงาน)……………………..
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3) ทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็น (ระบุความชานาญและประสบการณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)
ซึ่งได้บันทึกผลงานที่ทาจริงไว้แล้วในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผลงานนั้นแสดงให้เห็นถึงทักษะ
ความสามารถชานาญงาน และผลสาเร็จของงานเป็นที่ประจักษ์ ......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4) คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (ระบุคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งดังกล่าว เช่น ความคิดริเริ่ม ความอุตสาหะ มนุษย์สัมพันธ์ ความรอบคอบ การมองการณ์ไกล
ทัศนคติ รวมทั้งสุขภาพร่างกาย เป็นต้น) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผู้จัดทา (หน่วยงานการเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
(ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่...............................................................

สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
(ระบุเหตุผล) ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................
(…………………………………..…)
ตาแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี..............................................

.
.
.

ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการดังนี้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน.........................................
(…………………………………..…)
ตาแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี.................................................

.
.
.

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ชื่อ.......................................................................นามสกุล.....................................................................................
ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)............................................................................ตาแหน่งเลขที่.............................................................
อัตราเงินเดือน..............................กลุ่ม..............................................สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา.....................................
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง........................................ตาแหน่งเลขที่.....................ระดับ.........................
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ได้รับการยกเว้นจาก ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กาหนด (ใบอนุญาต...........................)
( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ไม่ครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(ให้รวมถึงการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
( ) ไม่ตรง
5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
( ) เท่ากับขั้นต่า
( ) สูงกว่าขั้นต่า

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถดาเนินการต่อได้
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล...............................................................................)

(ลงชื่อ)...........................................................เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่................................................................

ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ ………………………………………………………………. นามสกุล ........................................................................................
ตาแหน่ง (ปัจจุบัน) ............................................................................. ตาแหน่งเลขที่ ..................................................
อัตราเงินเดือน ...................................... กลุ่ม ................................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .........................................................................................................................................
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ............................................... ระดับ ............. ตาแหน่งเลขที่ ...................
เกิดวันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................. เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม ............................
ภูมิลาเนาจังหวัดที่เกิด ...............................................................................นับถือศาสนา .............................................
ชื่อคู่สมรส ........................................................... อาชีพ .................................................. จานวนบุตร ................. คน
วัน/เดือน/ปี/ ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ...........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี/ ที่เข้าสู่ระดับปัจจุบัน ................................................................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ .......................................................................... ปีที่ได้รับ ...............................
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

ปีที่สาเร็จการศึกษา
......................................
......................................
......................................
......................................
ฯลฯ

สถาบัน
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

3. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันแสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงาน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องถูกต้องตาม ก.พ.7)
วัน เดือน ปี
.....................
.....................
.....................
.....................

ชื่อตาแหน่งและระดับ
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

อัตราเงินเดือน
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
ฯลฯ

สังกัด
................................
................................
................................
................................

4. ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร)
4.1 การฝึกอบรม
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
ฯลฯ
4.2 การศึกษาดูงาน
ปี
ระยะเวลา
เรื่องที่ดูงาน
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
......................
..........................................
...............................................
ฯลฯ
5. ประวัติทางวินัย
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
 เคยถูกภาคทัณฑ์
 เคยถูกตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน
ฯลฯ
ขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานไว้ในแบบรายงานนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................................................
(...................................................)
วัน/เดือน/ปี .......................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

สถาบัน
................................
................................
................................
................................
สถาบัน
................................
................................
................................
................................

