เอกสารหมายเลข 2

แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้าย
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(๒)
ตามองค์ประกอบการพิจารณาข้อ 1 – ข้อ 8

โดย
นาย/นาง/นางสาว.............................................................
ตาแหน่ง....................................................
กลุ่ม.........................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
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แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อ 1 – ข้อ 8
องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
ข้อ 1 วุฒิการศึกษา (5 คะแนน)
 ปริญญาโทตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง / สูงกว่าปริญญา
โท
 ปริญญาโททั่วไป / สูงกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง / สาขา
 ปริญญาตรีทั่วไป
 ต่ากว่าปริญญาตรี
ข้อ 2 อายุราชการทั้งหมด ( 10 คะแนน)
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่..................................................ถึงวันที่
วันรับสมัครวันสุดท้าย รวม................ปี..............เดือน..........วัน
 20 ปีขึ้นไป
 ........ปีๆ ละ 0.5 คะแนน
ข้อ 3 เวลาในการดารงตาแหน่งปัจจุบัน (10 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
 10 ปีขึ้นไป
 ........ปีๆ ละ 1 คะแนน
ข้อ 4 ปฏิบัติงานในตาแหน่งทีข่ อย้าย (10 คะแนน)
4.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่ขอย้าย (5 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
หมายเหตุ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ขอย้ายไม่ต่อเนื่อง ให้
ระบุระยะเวลาเป็นช่วงให้ครบตามระยะเวลาเวลาที่ดารงตาแหน่ง
 10 ปีขึ้นไป
 ........ ปีๆ ละ 0.5 คะแนน
 ต่ากว่า 6 เดือน

ค่าคะแนน
5 คะแนน

เอกสารอ้างอิง
สาเนา ก.พ.7 / เอกสารคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารแนบหน้าที่.................................

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
สาเนา ก.พ.7
เอกสารแนบหน้าที่.................................
10 คะแนน
.........คะแนน
สาเนา ก.พ.7
เอกสารแนบหน้าที่.................................
10 คะแนน
.........คะแนน
สาเนา ก.พ.7
เอกสารแนบหน้าที่.................................

5 คะแนน
..........คะแนน
0 คะแนน
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องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
4.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน
กลุ่มของตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก (5 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
หมายเหตุ กรณีปฏิบัตหิ น้าที่ในกลุ่มของตาแหน่งที่ขอย้าย
ไม่ต่อเนื่อง ให้ระบุระยะเวลาเป็นช่วงให้ครบตามระยะ
เวลาที่ดารงตาแหน่ง
 10 ปีขึ้นไป
 ........ ปีๆ ละ 0.5 คะแนน
 ตากว่า 6 เดือน
ข้อ 5 การรักษาวินัย (5 คะแนน)
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
 เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน
 เคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ข้อ 6 การพัฒนาตนเอง ( 5 คะแนน)
ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
 จานวน 5 ครั้งขึ้นไป
 จานวน 4 ครั้ง
 จานวน 3 ครั้ง
 จานวน 2 ครั้ง
 จานวน 1 ครั้ง
ข้อ 7 อาวุโสทางราชการ (10 คะแนน)

ข้อ 8 ผลการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
8.1 ผลงานดีเด่นย้อนหลัง 5 ปี (10 คะแนน)
 ระดับชาติ
 ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
 ระดับจังหวัด
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ไม่มี

-2ค่าคะแนน

เอกสารอ้างอิง
สาเนา ก.พ.7
เอกสารแนบหน้าที่.................................

5 คะแนน
.......คะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

สาเนา ก.พ. 7
เอกสารแนบหน้าที่.................................

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/หนังสือแจ้งอบรม
ฯลฯ
เอกสารแนบหน้าที่.................................

กรอกรายละเอียดประวัติการได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ชั้น..........................เมื่อวันที่....................
2. ชั้น..........................เมื่อวันที่....................
3. ชั้น..........................เมื่อวันที่....................
หนังสือราชการ /เกียรติบัตร /โล่ ฯลฯ
10 คะแนน (โปรดระบุ)...........................................
8 คะแนน .............................................................
6 คะแนน .............................................................
4 คะแนน เอกสารแนบหน้าที่.................................
2 คะแนน
0 คะแนน
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-3องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
8.2 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น
และดีมากรวมกัน 5 ปีงบประมาณย้อนหลัง (10 คะแนน)
 ระดับดีเด่น 10 ครั้ง
 ระดับดีเด่น.........ครัง้ ๆ ละ 1 คะแนน
 ระดับดีมาก........ครั้งๆ ละ 0.75 คะแนน

ค่าคะแนน

เอกสารอ้างอิง
สาเนา ก.พ.7 /ประกาศผลการประเมิน/
หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะราย
10 คะแนน บุคคล เอกสารแนบหน้าที่................ ดังนี้
..........คะแนน 1. 1 ตุลาคม 2555 ได้ระดับ...................
..........คะแนน 2. 1 เมษายน 2556 ได้ระดับ.................
3. 1 ตุลาคม 2556 ได้ระดับ...................
4. 1 เมษายน 2557 ได้ระดับ.................
5. 1 ตุลาคม 2557 ได้ระดับ...................
6. 1 เมษายน 2558 ได้ระดับ.................
7. 1 ตุลาคม 2558 ได้ระดับ...................
8. 1 เมษายน 2559 ได้ระดับ.................
9. 1 ตุลาคม 2559 ได้ระดับ...................
10. 1 เมษายน 2560 ได้ระดับ..............

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................
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แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้าย
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(๒)

ตามองค์ประกอบการพิจารณา ข้อ 9

โดย
นาย/นาง/นางสาว..................................................................
ตาแหน่ง.....................................................
กลุ่ม...............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................
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ข้อ 9 ข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย โดยพิจารณาจากการเสนอเอกสารตามแบบที่
กาหนดความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ เอ 4 (แบบอักษร TH SarabunIT๙ หรือ TH SarabunPSK ขนาดอักษร
16 พอยท์) หากเขียนบรรยายเกิน 5 หน้ากระดาษ คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะ 5 หน้ากระดาษเท่านั้น
( 15 คะแนน)
ที่
9.1

9.2

ค่า
องค์ประกอบตัวชี้วัด
คะแนน
2
ความรู้ความเข้าใจขอบข่ายภารกิจ
ในตาแหน่งที่ขอย้ายตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง
3
วิเคราะห์เนื้อหาสภาพปัจจุบันใน
ตาแหน่งที่ขอย้าย

9.3 แนวคิดในการแก้ไขพัฒนางาน
ในตาแหน่งที่ขอย้าย

10

เกณฑ์การให้คะแนน
- ระบุภารกิจของงานได้ครบถ้วน
2 คะแนน
- ระบุขอบข่ายภารกิจของงานได้บางส่วน
1 คะแนน
- ไม่สามารถระบุภารกิจขอบข่ายของงานได้เลย 0 คะแนน
- วิเคราะห์สภาพปัญหากับสภาพเป็นจริงได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
3 คะแนน
- วิเคราะห์สภาพปัญหากับสภาพเป็นจริง
ได้บางส่วน
2 คะแนน
- ไม่สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหากับสภาพเป็นจริงได้
0 คะแนน
- แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8 - 10 คะแนน
- แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั สามารถ
แก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 - 7 คะแนน
- แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
แต่สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน
2 - 4 คะแนน
- แนวทางการพัฒนาไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
0 - 1 คะแนน
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ข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย (ประกอบข้อ 9)
ของ ……………………………………………………...........................................................................................................
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง……………………………………………..............ตาแหน่งเลขที่…………............
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................................................
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………..............................................
หลักการและเหตุผล…………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ…………………………………………………………...........................……..
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................
ลงชื่อ……………………………………..............
(………………………………….........…)
ผู้เสนอแนวความคิด
…………./……………../…………
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แบบขอให้นับผลงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
(กรอกเฉพาะผู้ที่ดารงตาแหน่งคนละกลุ่มตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกย้ายต่างกลุ่ม)
สรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก .....................................................................................................................
ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ...........................................................................................................
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มีดังนี้
(ถ้ามีหลายตาแหน่งหรือหลายสังกัด ให้แยกเป็นช่วง ๆ)
วันที่ เดือน ปี
(ตั้งแต่ – ถึง)

รวมเวลา
(ปี เดือน วัน)

ตาแหน่ง
/สังกัด

รายละเอียด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รวมระยะเวลาที่คาดว่าจะนับได้ทั้งสิ้น

ประมาณการเวลา
ที่คาดว่าจะนับ

(ปี เดือน วัน)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(...................................................)
(ลงชื่อ)......................................... ผู้บังคับบัญชา
(............................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่..........................................................

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

คาชี้แจง ใช้ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งใน
สายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด ให้จัดทาข้อมูลรายละเอียดเพื่อขอนับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เคยดารงตาแหน่งซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

