ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
---------------------------------------ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
มีมติอนุมัตใิ ห้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามมติ ก.ค.ศ. ให้นาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับ
ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส่วน
ของการกาหนดระดับตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลม และมีมติกาหนดแนวทางการย้าย และการเลื่อน
และแต่งตั้ง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้าย
และเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(๒) ที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ในระดับชานาญการพิเศษ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ที่ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
กลุ่ม/หน่วย
เงินเดือน
หมายเหตุ
เลขที่
1 อ 50 นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 58,390 ผู้อานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
/ 2. คุณสมบัติ...

-22. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ต้องดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าระดับที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน 1 ระดับ
3. มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนจะส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. และเป็นไปตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ตามเอกสารหมายเลข 1
3. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ทีก่ ลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (เอกสาร ก) พร้อมสาเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบันทุกหน้า ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ถูกต้อง จานวน 1 ชุด เอกสารหมายเลข 2
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร ข) โดยผูป้ ระเมิน 5 คน (ประเมินโดยทางลับ ใส่ซอง
ปิดผนึก ประทับตราลับ ผู้ประเมินลงลายมือชื่อกากับ จานวน 5 ซอง) เอกสารหมายเลข 3 ดังนี้
1) เพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มงานของตาแหน่งปัจจุบัน พิจารณาผู้ประเมินจากระบบสังคมมิติหรือ
จับสลาก ซึ่งลงมติหรือจับสลากโดยกลุ่มงานของตาแหน่งปัจจุบัน
2) เพื่อนร่วมงานต่างกลุ่มงาน พิจารณาผู้ประเมินจากระบบสังคมมิติหรือจับสลาก ซึ่งลงมติหรือ
จับสลากโดยกลุ่มงานของตาแหน่งปัจจุบัน
3) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อานวยการกลุ่มของตาแหน่งปัจจุบัน)
4) รองผู้อานวยการฯ ที่ควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มของตาแหน่งปัจจุบัน
5) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการคัดเลือก ดังนี้
1) องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 3 และ ข้อ 5 จานวน 1 ชุด ตามเอกสารหมายเลข 4
2) องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 4 (เอกสาร ค) จานวน 7 ชุด ตามเอกสารหมายเลข 5
4. แบบสรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 (เฉพาะกรณีที่ผู้
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
โดยจะต้องมีคาสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติจริง แนบมาประกอบการพิจาณาด้วย)

-35. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ป้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ
ทางเว็บไซต์ www.lopburi1.go.th และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กาหนดตาม
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือกภายในวันที่ 28 มกราคม
2562 โดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารตามองค์ประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ดังนี้
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5

รายการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะของบุคคล
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
รวมคะแนน

คะแนน
10
20
15
55
100

หมายเหตุ

7. เกณฑ์กำรตัดสิน
1. ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละตาแหน่ง
2. หากคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนรวมตามข้อ 5 (องค์ประกอบในการพิจารณา
คัดเลือก) มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
3. หากคะแนนรวมตามข้อ 5 เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมตามข้อ 2 (คุณลักษณะของบุคคล) มากกว่า
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
4. หากคะแนนรวมตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมตามข้อ 4 (ผลการดาเนินงาน) มากกว่าเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือก
5. หากคะแนนรวมตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน จานวน 1 คน จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.lopburi1.go.th และป้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยจะประกาศรายชื่อ พร้อมชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงาน ตลอดจนข้อเสนอ
แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือก และเปิดโอกาสให้มีการ
ทักท้วงภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

-4ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานที่ขอรับการประเมินที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามชื่อเรื่องที่เสนอในใบสมัคร จานวน
อย่างละ 4 ชุด ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ในการขอรับการประเมิน
9. กำรแต่งตั้ง
1. จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษที่ว่าง จะต้องผ่านการประเมินผลงาน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้รับผลงานที่มีเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนาไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของ
ผลงาน และไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และต้องเป็นไปตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/
ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ด้วย
2. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่ต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเมื่อ
ได้รับอนุมัตจิ าก ก.ค.ศ. แล้ว
3. หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. กาหนด จะไม่พิจารณา
แต่งตั้งหรือยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
4. การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายมานพ ษมาวิมล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

