
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด   
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 

---------------------------------------------------- 
         ดวยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2563  เม่ือวันที่     
23 มกราคม  2563  ไดเห็นชอบใหดําเนินการคดัเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการประเมนิผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  

         อาศัยอํานาจตามความ ในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่                    
21 เมษายน 2552 เรื่อง การยายและการเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ก.ค.ศ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการยายและเลื่อนระดับ
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)                   
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การแตงตั้งหรือเลื่อนและ
แตงตั้ง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ก.ค.ศ.
กําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งหรือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ.กําหนด    
ในกรณีตางๆ รวมทั้งกรณีอื่นๆ และมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มาใชพิจารณาการแตงตั้งยายหรือเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในกรณีที่
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดใหเปนอํานาจของ อ.ก.พ.กรม ใหเปนอํานาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุมตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสํานักงาน ก.พ.              
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา  
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 เรื่องการปรับระบบตําแหนง
บุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดิมสูระบบใหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

   ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
และมีความโปรงใส  เปนธรรม  ตรวจสอบได  และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงและกลุม

ที่จะแตงตั้ง อันเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้           

             /1. ตําแหนงที่ประกาศ...  

                                 



     1.  ตําแหนงที่ประกาศคัดเลือก 
                   1.1 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ  ตําแหนงเลขที่ อ21                                  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 
                   1.2 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชาํนาญการ/ชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงเลขที่ อ22                                  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 
                   1.3 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ18                                  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 
                   1.4 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ2                                 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 
                   1.5 ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ10                                 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 
 

               2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
      2.1.2 เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2   
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

    2.2.1 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด             
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556               
       2.2.2 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตาํแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนที่เริ่มตนจากระดับ
เดียวกัน ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูล มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําดังกลาวได 

  ในกรณีที่ผูสมัครเขารับการคัดเลือกแจงความประสงคขอนับระยะเวลาเก้ือกูล จะตองเสนอ                    
คณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูล หรือนับระยะเวลา
การดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของสายงานที่ขอประเมินหรือสายงานอ่ืนที่จัดอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป จะตองเปนผูไดรับการพิจารณาใหนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูล หรือ                
นับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในการดํารงตําแหนงของสายงานท่ีขอประเมินกอน              
จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก 

 

                         /อนึ่ง... 

 

                             ระดับ  
คุณวุฒิ    ชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 8 ป 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 6 ป 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 4 ป 



 

  อนึ่ง กรณผีูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนกอนวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 (วันเปด 
รับสมคัร) และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิในการพิจาณาเขารับการคัดเลือก 

  3.  การสมัครเขารับการคัดเลือก 
       ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
จํานวน  3  ชุด  ตอเจาหนาที่รับสมัคร ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ระหวาง   
วันท่ี 11 กุมภาพันธ – 17 กุมภาพันธ 2563 ไมเวนวันหยุดราชการ 

  4.  เอกสารประกอบการย่ืนใบสมัคร 
          4.1  ใบสมัครเขารับการคดัเลือก  ตามแบบที่กําหนดแนบทายประกาศนี้ พรอมเอกสาร 
ที่เก่ียวของ จํานวน 3 ชุด 
       4.2  สําเนา ก.พ.7 (ฉบับที่เปนปจจุบัน) ที่มีเจาหนาที่รับรองความถูกตอง  จํานวน 3 ชุด 
   4.3  สําเนาปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จํานวน 3 ชุด 
   4.4  คําชี้แจงการขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหนงท่ีขอประเมิน ตามแบบแนบทายประกาศนี้ (เฉพาะกรณีที่ตองขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือ
เก้ือกูล) โดยจะตองมีคําสั่งรักษาการในตําแหนง หรือหนังสือมอบหมายใหปฏิบัติงานจริง แนบมาประกอบการ
พิจารณาดวย โดยใหมีหนังสือแจงความประสงคขอนับระยะเวลาตนทุนสําหรับตําแหนงในสายงานที่สมัครเขารับ
การคัดเลือกฯ ซึ่งเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (กรณีผูสมัครไมเคยดํารงตําแหนงและหรือเคยดํารงตําแหนงแตไม
ครบกําหนด 1 ป)           
   4.5 ชื่อผลงานพรอมเคาโครงเรื่อง ซึ่งเปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน 3 ป               
(นับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย) จํานวนไมเกิน 3 เรื่อง ทั้งนี้ ผลงานดังกลาวจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ขอบเขต 
มาตรฐานของผลงานที่คณะกรรมการประเมินผลงานแตละสายงานกําหนด 
   4.6 ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสายงาน
ที่สมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน 1 เรื่อง  

  5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  ภายในวันที่    
12 มีนาคม 2563  ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด และทางเว็บไซต www.roietpeo.go.th    

     6.  กําหนดวัน  เวลา  การคัดเลือก 
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จะดําเนินการคัดเลือกวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2563 – วันที่ 
10 มีนาคม 2563  ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

  7.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
       จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากขอมูลตามแบบใบสมัคร และเอกสารที่แนบมา 
โดยกําหนดแนวทางรายละเอียดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 (แนบทาย
ประกาศฉบับนี้) และการคดัเลือกครั้งนี้เปนการคดัเลือกเฉพาะคราว จะไมมีการขึ้นบัญชีไวแตอยางใด 
 
             /8. เกณฑการตัดสิน... 
 
 
 



 

  8.  เกณฑการตัดสิน 
       ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนประเมินรวมสูงสุด จะไดรับการพิจารณา หากไดคะแนนรวม
เทากันใหพิจารณาหลักอาวุโสทางราชการอยูในลําดับที่ดีกวา ทั้งนี้ ผูไดรับคัดเลือก จะตองมีคุณสมบัติครบพรอมที่
จะเลื่อนระดับตําแหนง      
 

  9.  การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก   
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการ
ประเมินผลงานในตําแหนงที่รับสมัคร ตําแหนงละ 1 คน ภายในวันที่  12 มีนาคม 2563  โดยจะประกาศรายชื่อ 
พรอมชื่อผลงาน สัดสวนของผลงาน ตลอดจนขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงผลงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นของผูไดรับการคัดเลือก และเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ประกาศ   

  10. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
        10.1  ผูไดรับการประกาศรายชื่อใหเขารับการประเมนิผลงาน จะตองจัดสงผลงานเพ่ือขอรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด และจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดเมื่อเปนผูผานการ
ประเมินผลงานเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ไมกอนวันที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับผลงานที่มีเอกสาร
ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของ
ผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด 
     10.2  การคดัเลือกครั้งนี้เปนการคดัเลือกเฉพาะคราว  ไมมีการข้ึนบัญชีไวแตอยางใด              
อนึ่ง ผูใดจะทักทวงประกาศนี้  ใหทักทวงกอนวันรับสมัครวันสุดทาย      
  
        ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
                                    
           

           
        (นายสมาน แกวคําไสย) 
      รองศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 (แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

1. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ชํานาญการพเิศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
 1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
 2) ดํารงตาํแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1) ประเภทอํานวยการ  ระดับตน 
  2.2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา  4 ป 
  2.3) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ  2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่          
ก.ค.ศ.  กําหนด และ 
  3) ปฏิบัติงานดานบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของตามที่สวนราชการ            
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  ระดับ ชํานาญการพเิศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
  1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
  2) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1) ประเภทอํานวยการ  ระดับตน 
  2.2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา  4 ป 
  2.3) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ  2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่              
ก.ค.ศ.  กําหนด และ 
 3)ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
3. ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชํานาญการพิเศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
  1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ 
  2) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1) ประเภทอํานวยการ  ระดับตน 
  2.2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา  4 ป 
  2.3) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ  2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่              
ก.ค.ศ.  กําหนด และ 
 3)ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เก่ียวของ
ตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 
1 ป  
4. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชํานาญการพิเศษ  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
  1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 
  2) ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1) ประเภทอํานวยการ  ระดับตน 
  2.2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา  4 ป 
  2.3) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ  2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่              
ก.ค.ศ.  กําหนด และ 
 3)ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

................................................................................................. 
 



 
เกณฑการพจิารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันที่  3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

   ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)      
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 2 

   เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง เปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรงใส  
สามารถตรวจสอบได และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงและกลุมท่ีจะแตงตั้ง อันเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ เปนไปตามหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 /ว 10 ลงวันที่  
15 กันยายน 2548 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563               
เมื่อวันที่  23 มกราคม 2563 จึงกําหนดแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 2  โดยมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน ดังนี้ 

1. ดานความรู  ความสามารถ  และประสบการณ ( คะแนนเต็ม  50 คะแนน) พิจารณาจาก 
1.1 วุฒิทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1.1.1 สูงกวามาตรฐานกําหนดตําแหนง    5   คะแนน 
1.1.2 เทากับมาตรฐานกําหนดตําแหนง    3   คะแนน 
ผูที่ไดรับการยกเวนมาแลวถือวามีวุฒิเทากับมาตรฐานตําแหนง 

     1.2  สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
     1.2.1 ตรงกับตําแหนง      5   คะแนน 
     1.2.2 ไมตรงกับตําแหนง      3   คะแนน 
     1.3  ไดรับคัดเลือกหรือเคยไดรับคัดเลือกเปน 
     1.3.1 หัวหนาฝาย/หวัหนากลุม/ผูอํานวยการกลุม            10  คะแนน 
     1.3.2 หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน     8   คะแนน 
     1.3.3 ต่ํากวาหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน     6   คะแนน 
  1.4  อายุราชการทั้งสิ้น 
      1.4.1 ตั้งแต  20 ป ขึ้นไป              10  คะแนน 
      1.4.2 ระหวาง  15 – 19 ป     8   คะแนน 
      1.4.3 ระหวาง 10 - 14 ป     6    คะแนน 
      1.4.4 ระหวาง 10 ป      4    คะแนน 
  1.5  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในตําแหนงหรือในสายงานที่คัดเลือก 
    1.5.1 ตั้งแต 11 ป ขึ้นไป     5   คะแนน 
    1.5.2 ระหวาง  6 - 10 ป     4   คะแนน 
    1.5.3 ระหวาง  1 - 5 ป     3   คะแนน 
    1.5.4 ไมเคยปฏิบัติงาน      2   คะแนน 
                   /การนับอายุ... 
 



 
    การนับอายุราชการและระยะเวลาตามขอ (1.4) - (1.5) เศษ ของปตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปให
นับเปน 1 ป โดยใหนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
  1.6  การดํารงตําแหนงปจจุบัน 
      1.6.1 ดํารงตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงวาง   5 คะแนน 
      1.6.2 ดํารงตําแหนงนอกเหนือจากขอ 1.6.1   3 คะแนน 
  1.7  เปน/เคยเปนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานตางๆ  โดยมีหลักฐานจากสวน
ราชการ ประกอบการพิจารณายอนหลังไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นใบสมัคร   
    1.7.1 ระดับชาติ/สพฐ.             10   คะแนน 
    1.7.2 ระดับภาค/เขตตรวจราชการ    8   คะแนน 
    1.7.3 ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา    6   คะแนน 
    1.7.4 ระดับอําเภอ /เครือขาย     4   คะแนน 
    1.7.5 ต่ํากวาระดับอําเภอ/เครือขาย    2   คะแนน 

 2. ผลการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  พิจารณาจาก 
  2.1 การไดรับพิจารณาบําเหน็จความชอบ  โดยพิจารณาจากการไดรับเลื่อนเงินเดือนเกินกวา 1 ขั้น 
หรือเลื่อนเงินเดือนตั้งแต 3 % ขึ้นไป  รวมกันยอนหลัง 5 ป นับถึงวันยื่น   
    2.1.1 ได 5 ครั้งข้ึนไป      10    คะแนน 
    2.1.2 ได 4 ครั้ง        8    คะแนน 
    2.1.3 ไดต่ํากวา 4 ครั้ง        6    คะแนน 
  2.2 ผลงานดีเดนหรือรางวัลดีเดนที่ตนเองไดรับ  โดยมีหลักฐานจากสวนราชการ ประกอบการ
พิจารณายอนหลังไมเกิน  5 ป นับถึงวันยื่น 
    2.2.1 สูงกวา ระดับเขต/ระดับจังหวัด     5    คะแนน 
    2.2.2 ระดับเขต /ระดับจังหวัด      4    คะแนน 
    2.2.3 ต่ํากวา ระดับเขต /ระดับจังหวัด     3    คะแนน 
กรณีผูสมัครไมมีหลักฐานตามขอ 1.7 และ ขอ 2.2 จะไมมีคะแนน 

 3. ความอาวุโสในหลักราชการ  ใหพิจารณาถึงหลักอาวุโสทางราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.    
ที่ นร 0604/ 118 ลงวันที่  17 ตุลาคม  2529  ซึ่งเรียงอาวุโสตามลําดับดังนี้  ( คะแนนเต็ม  20 คะแนน ) 

(1)   ตําแหนง  (2) ระดับเงินเดือน  (3)  เงนิเดือน 
(4)  อายุราชการ (5)  เครื่องราชอิสริยาภรณ (6)  อายุตัว 
3.1 อาวุโสลําดับที่ 1      20   คะแนน 
3.2 อาวุโสลําดับที่ 2      15   คะแนน 
3.3 อาวุโสลําดับที่ 3      10   คะแนน 
3.4 อาวุโสลําดับที่ 4  ลงมา      5    คะแนน 

 4. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ใหพิจารณาจากประวัติการถูกลงโทษทางวินัย  ตั้งแตรับราชการ        
เปนตนมา  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน ) 
    4.1 ไมเคยถูกลงโทษ       5   คะแนน 
    4.2 ถูกวากลาวตักเตือนหรือภาคทัณฑ     3   คะแนน 
    4.3 เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน    1   คะแนน 
                 /กรณ.ี.. 
 



 
  กรณีไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสตางๆ จะไมไดรับการยกเวนตามขอนี้ 
 5. ความเหมาะสมอื่นและประโยชนที่ทางราชการไดรับ  (คะแนน  10 คะแนน) 
    5.1 เหมาะสมมากที่สุด    10 คะแนน 
    5.2 เหมาะสมมาก       9  คะแนน 
    5.3 เหมาะสมปานกลาง      8 คะแนน 
    5.4 เหมาะสม       7 คะแนน 

 6. ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากันใหเรียงลําดับ ดังนี้    
                 6.1 ผูที่ไดคะแนนผลปฏิบัติงานสูงกวา 
    6.2 ผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณสูงกวา 
    6.3 ผูที่ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
    6.4 ผูที่มีคะแนนความเหมาะสมอื่นและประโยชนที่ทางราชการไดรับสูงกวา 
  

........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 ------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อ –ชื่อสกุล ( ผูสมัครเขารับการคดัเลือก)................................................................................................ 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)..........................................................................ตําแหนงเลขที่.................................... 

ระดับ...............................ข้ัน....................................กลุม..................................(แนบสําเนา ก.พ. 7 ) 
3. ตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก.................................................................ตําแหนงเลขที่.................................... 

กลุม........................................................................................................................................................... 
4. ประวัติสวนตัว  เกิดวันที่ ...............................เดือน.........................พ.ศ. ................................................. 

วัน  เดือน ป ที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน......................................................................................................... 
วัน  เดือน  ป ที่เขาสูระดับปจจุบัน............................................................................................................. 
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ................................................ปที่ไดรับ........................................ 

5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒิและวิชาเอก  ปที่สําเร็จการศึกษา    สถาบัน 

 (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) 
   ฯลฯ 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถามี) (ชื่อใบอนุญาต)................................................................................... 
วันออกใบอนุญาต.......................................................... วันหมดอายุ....................................................... 

7. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานอ่ืนๆ เก่ียวกับอะไรบางที่พิจารณาเห็นวาสําคัญ 
เชน เปนหัวหนาโครงการ  หัวหนางาน   กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษ  เปนตน            
โดยใหเสนอเปนขอๆ ) 

8. การไดรับพิจารณาบําเหน็จความชอบยอนหลัง 5 ป เกินกวาปละ 1 ขั้นหรือ 3 % ขึ้นไป จํานวน .....ครั้ง 
9. เปน / เคยเปนคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ /คณะทํางานตางๆ (แนบหลักฐาน) 

(ระบุชื่อ......................................................................จากหนวยงาน......................................................) 
10. ผลงานดีเดนหรือรางวัลดีเดนที่ตนเองไดรับ ( แนบหลักฐาน ) 

(ระบุชื่อ......................................................................จากหนวยงาน......................................................) 
11. ประวัติทางวินัย 
12. เสนอผลงานจํานวน .........เรื่อง ดังสรุปแตละเรื่องตามหัวขอตอไปนี้ 

 ชื่อเรื่อง............................................................................................................................................. 
- วัตถุประสงค 
- สาระสําคัญของผลงาน (โดยสรุป) 
- ประโยชนของผลงาน 
- ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุเดือน/ปที่เริ่มตนดําเนินการ ถึงเดือน/ปท่ีสําเร็จ) 
- ผูดําเนินการและรวมดําเนินการ (ถามี)     

ชื่อ (ผูดําเนินการ) ตําแหนง...................................................สัดสวนของผลงาน.................% 
ชื่อ (ผูรวมดําเนินการ) ตําแหนง............................................สัดสวนของผลงาน.................% 
ชื่อ (ผูรวมดําเนินการ) ตําแหนง............................................สัดสวนของผลงาน.................% 
ฯลฯ                        รวม = 100 %  
              /(คณะกรรมการ... 



 
 
     ( คณะกรรมการประเมินผลงานหลายคณะมีความเห็นวาเปนไปไดยากที่ผูเสนอจะเปน 

ผูดําเนินการเองทั้งหมด 100% ) 
 คํารับรองของผูรวมดําเนินการ (กรณเีปนผลงานรวมกันหลายคน) 
 ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกันกับความจริงทุก
ประการ 
  ลงชื่อ...........................................    ลงชื่อ........................................... 
  (.................................................)                                (...................................................) 
       ผูรวมดําเนินการ     ผูรวมดําเนินการ 
        วัน..........เดือน.....................พ.ศ.................         วัน.........เดือน........................พ.ศ............... 
  ฯลฯ 

13. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ** 
............................................................................................................................................................... 

14. อ่ืนๆ (ถามี) 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่รายงานไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)......................................................... 

        (...........................................................) 
         ตําแหนง............................................................. 

                    วัน.........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
หมายเหตุ  *  ผลงาน จะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 
 - เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับที่จะประเมิน 1 ระดับ และเปน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอรับการ
ประเมิน 
 - ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
 - กรณทีี่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงานไดมีสวนรวมในการ
จัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมสีวนรวมในผลงานนั้น และจาก
ผูบังคับบัญชาดวย  
 - ผลงานที่นํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอให
ประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงข้ึนอีกไมได 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
 (แนบทายประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ลงวันท่ี  3 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563) 

............................................................................. 
 

ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่  3 กุมภาพันธ 2563 
 

รับสมคัร      ระหวางวันที่  11 – 17 กุมภาพันธ 2563 
       (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ  2563 
 

ดําเนินการคัดเลือก             ระหวางวันที่  26  กุมภาพันธ  - 10 มีนาคม 2563 
 

ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่   12 มีนาคม  2563 
 
 

.............................................................................. 
 
 
หมายเหตุ   1.กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. ตําแหนงใดท่ีมีผูสมัครเขารับการคดัเลือกที่ตองเสนอ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ตองไดรับอนุมัติกอน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์หรือผูไดรับการคัดเลือกแลวแตกรณี 

 
 

 
 
 


