เอกสารหมายเลข 4

แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อ 3 และ ข้อ 5

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง..............................................................
ตาแหน่งเลขที่.................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

โดย

...............................................................................................
ตาแหน่ง..............................................................................
กลุ่ม......................................................................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา..............................................................
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แบบเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตามองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อ 3 และ ข้อ 5
องค์ประกอบการพิจารณาตามข้อ
ข้อ 3. ผลการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
3.1 ผลงานดีเด่นย้อนหลัง 5 ปี (10 คะแนน)
 ระดับชาติ
 ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
 ระดับจังหวัด
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ไม่มี
3.2 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น
และดีมากรวมกัน 5 ปีงบประมาณย้อนหลัง (10 คะแนน)
 ระดับดีเด่น 10 ครั้ง
 ระดับดีเด่น.........ครัง้ ๆละ 1 คะแนน
 ระดับดีมาก........ครั้งๆละ 0.75 คะแนน

5. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก (55 คะแนน)
5.1 วุฒิการศึกษา (5 คะแนน)
 ปริญญาโทตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง / สูงกว่าปริญญาโท
 ปริญญาโททั่วไป / สูงกว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง / สาขา
 ปริญญาตรีทั่วไป
 ต่ากว่าปริญญาตรี

ค่าคะแนน

เอกสารอ้างอิง

หนังสือราชการ /เกียรติบัตร /โล่ ฯลฯ
10 คะแนน (โปรดระบุ)...........................................
8 คะแนน .............................................................
6 คะแนน .............................................................
4 คะแนน เอกสารแนบหน้าที่.................................
2 คะแนน
0 คะแนน
สาเนา ก.พ.7 /ประกาศผลการประเมิน/
หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะราย
10 คะแนน บุคคล เอกสารแนบหน้าที่................ ดังนี้
..........คะแนน 1. 1 ตุลาคม ....... .ได้ระดับ...................
..........คะแนน 2. 1 เมษายน ....... ได้ระดับ.................
3. 1 ตุลาคม ......... ได้ระดับ...................
4. 1 เมษายน ....... ได้ระดับ.................
5. 1 ตุลาคม ........ .ได้ระดับ...................
6. 1 เมษายน ....... .ได้ระดับ.................
7. 1 ตุลาคม ......... ได้ระดับ...................
8. 1 เมษายน ........ ได้ระดับ.................
9. 1 ตุลาคม .......... ได้ระดับ...................
10. 1 เมษายน ....... ได้ระดับ..............
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

สาเนา ก.พ.7 / เอกสารคุณวุฒิการศึกษา
เอกสารแนบหน้าที่.................................
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5.2 อายุราชการทั้งหมด ( 10 คะแนน)
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่..................................................ถึงวันที่
................................................. รวม................ปี..............เดือน..........วัน
 20 ปีขึ้นไป
 ........ปีๆละ 0.5 คะแนน
5.3 เวลาในการดารงตาแหน่งปัจจุบัน (10 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันที่ ................................................
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
 10 ปีขึ้นไป
 ........ปีๆละ 1 คะแนน
5.4.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่ขอเลื่อน (5 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันที่ .................................................
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
หมายเหตุ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ขอเลื่อนไม่ต่อเนื่อง ให้
ระบุระยะเวลาเป็นช่วงให้ครบตามระยะเวลาเวลาที่ดารงตาแหน่ง
 10 ปีขึ้นไป
 ........ ปีๆละ 0.5 คะแนน
 ตากว่า 6 เดือน
5.4.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน
กลุ่มของตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก (5 คะแนน)
เมื่อวันที่....................................ถึงวันที่ ...................................................
รวม...............ปี................เดือน....................วัน
หมายเหตุ กรณีปฏิบัตหิ น้าที่ในกลุ่มของตาแหน่งที่ขอเลื่อน
ไม่ต่อเนื่อง ให้ระบุระยะเวลาเป็นช่วงให้ครบตามระยะ
เวลาที่ดารงตาแหน่ง
 10 ปีขึ้นไป
 ........ ปีๆละ 0.5 คะแนน
 ตากว่า 6 เดือน
5.5 การรักษาวินัย (5 คะแนน)
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
 เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน
 เคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน

ค่าคะแนน

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

5 คะแนน
..........คะแนน
0 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน

สาเนา ก.พ. 7
เอกสารแนบหน้าที่.................................
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5.6 การพัฒนาตนเอง ( 5 คะแนน)
ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
 จานวน 5 ครั้งขึ้นไป
 จานวน 4 ครั้ง
 จานวน 3 ครั้ง
 จานวน 2 ครั้ง
 จานวน 1 ครั้ง

ค่าคะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

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

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

