
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1)    
 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี 

------------------------------------- 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2549 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.(1) (2) มาตรา 38 ข.
(1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค.(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547  โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตาม
องค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ นั้น 

  เพื่อให้การประเมินตามองค์ประกอบฯเป็นไปอย่างมีระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ เพื่อใหส้ามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง อาศัย
อ านาจตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3  เมษายน 2560 
ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2561 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี   พิจารณาจากรายละเอียด องค์ประกอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน จ านวน 9 ข้อ (100 คะแนน) ดังนี้ 
 
 1. ความรู้         10  คะแนน 
 2. ความสามารถ         10  คะแนน 
 3. ประสบการณใ์นการปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งปัจจุบัน     20  คะแนน 
 4. ผลการปฏิบัติงาน        15  คะแนน 
 5. การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ        5  คะแนน 
 6. ความอาวุโสตามหลักราชการ       10  คะแนน 
 7. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน      10  คะแนน 
 8. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน      10  คะแนน 
 9. เหตุผลการขอย้าย        10  คะแนน 
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ท่ี องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ความรู้ พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา (10 คะแนน) 

10 
8 
 
 

พิจารณาจากการลงรายการคุณวุฒิ          
ในส าเนา 
- ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ท่ีเป็นปัจจุบัน 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ท่ี  กค.ศ.รับรอง แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา และให้ผู้ขอย้าย
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 1) ปริญญาเอก 
2) ปริญญาโท 
 

 
 
 

2 ความสามารถ  
1) ระดับชาติหรือเทียบเคียง 
2) ระดับเขตตรวจราชการ / ภาค  
    หรือเทียบเคียง 
3) ระดับจังหวัด / ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
    หรือเทียบเคียง 
4) ระดับอ าเภอ/ศูนย์เครือข่ายหรือเทียบเคียง 
5) ระดับสถานศึกษา 

(10 คะแนน) 
10 
8 
 

6 
 

4 
2 

พิจารณาจากการเป็นวิทยากร 
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน การเขียนบทความ         
การเผยแพร่ผลงาน จัดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ มูลนิธิที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระบุช่ือของ
ผู้ขอย้าย แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ผลงานย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นค าร้องขอย้าย) 

 
 
 
 
 
 
 

3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 
1) ต้ังแต่  20  ปี  ขึ้นไป 
2) ต้ังแต่  15  ปี  แต่ไม่ถึง  20  ปี 
3) ต้ังแต่  10  ปี  แต่ไม่ถึง  15  ปี 
4) ต้ังแต่    5  ปี  แต่ไม่ถึง  10  ปี 
5) น้อยกว่า   5  ปีลงมา 

(20 คะแนน) 
 

20 
17 
14 
11 
8 

พิจารณาจาก 
- ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  
- ระยะเวลาด ารงต าแหน่งจนถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นค าร้องขอย้าย 

4 ผลการปฏิบัติงาน 
1) ระดับชาติหรือเทียบเคียง 
2) ระดับเขตตรวจราชการ / ภาค  
    หรือเทียบเคียง 
3) ระดับจังหวัด / ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
    หรือเทียบเคียง 
4) ต่ ากว่าระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

(15 คะแนน) 
15 
13 

 
11 

 
9 
 

พิจารณาจาก รางวัลท่ีเกิดกับตนเองใน
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  รางวัลท่ีจัดโดย
หน่วยงานภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ 
มูลนิธิ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ระบุช่ือของผู้ขอย้าย แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของการยื่นค าร้องขอย้าย) 
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ท่ี องค์ประกอบการประเมิน ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
5 การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ 

1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
2) เคยถูกลงโทษทางวินัย 

(5 คะแนน) 
5 
0 

พจิารณาจาก 
ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 โดยไม่ให้
น าผลของ พ.ร.บ.ล้างมลทิน มามีผลต่อ
การพิจารณา 

6 ความอาวุโสตามหลักราชการ พิจารณาจาก
วิทยฐานะ 
1) วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
2) วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
3) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4) วิทยฐานะช านาญการ 

(10 คะแนน) 
 

10 
8 
6 
4 

พิจารณาจาก 
ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 

7 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ปัจจุบัน 
1) ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
2) ต้ังแต่ 8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 
3) ต้ังแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 
4) ต้ังแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 
5) น้อยกว่า 2 ปี ลงมา 

(10 คะแนน) 
 

10 
8 
6 
4 
2 

พิจารณาจาก  
- ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง            

ในหน่วยงานปัจจุบัน จนถึงวันสุดท้าย
ของการยื่นค าร้องขอย้าย โดยไม่นับ
รวมเวลาราชการทวีคูณ 

 
8 สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานปัจจุบัน 
1) ต้ังอยู่ในพื้นท่ีพิเศษตามประกาศ

กระทรวงการคลังในจังหวัดท่ีมีการ
ประกาศ/พื้นท่ีพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ 
(สพฐ.) 

2) ต้ังอยู่ในพื้นท่ีปกติ 

(10 คะแนน) 
 

10 
 
 

7 

พิจารณาจาก 
- รายช่ือตามประกาศพื้นท่ีพิเศษของ

กระทรวงการคลังในจังหวัดท่ีมีการ
ประกาศ  

- พื้นท่ีพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ (สพฐ.) 
- แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

9 เหตุผลการขอย้าย 
1) อยู่รวมกับคู่สมรส 
2) ดูแลบิดามารดา หรือบุตร 
3) กลับภูมิล าเนา 
4) อื่นๆ 

(10 คะแนน) 
10 
8 
6 
4 
 

พิจารณาจากเอกสารท่ีสอดคล้องกับ
เหตุผลการขอย้าย 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส, ส าเนา

ทะเบียนสมรส 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา 

หรือบตุร 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย 
4. เอกสารอื่น ๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย ให้

แ น บ ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ จ า ก
โรงพยาบาลของรัฐ 
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 ท้ังนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการขอย้าย ต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (ยกเว้น ส าเนา 
ก.พ. 7 ต้องให้เจ้าหน้าท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง)  หากผู้ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรอง
ส าเนาเอกสาร  จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในองค์ประกอบตัวชี้วัดนั้น ๆ 
 ใหผู้้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก  หากคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจาก
การจัดล าดับอาวุโสในราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 22  ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  
2555) ดังนี้ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 2. ถ้าเป็นผู้ท่ีมีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเล่ือนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 3. ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่า 
ผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 4. ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 5. ถ้าเป็นผู้ท่ีมีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
 6. ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันนั้นก่อน 
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
 7. ถ้าเป็นผู้ท่ีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช้ันเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า ถือว่าผู้นั้น 
อาวุโสกว่า 
 อนึ่ ง  ผู้ขอย้ าย ท่ีใ ช้ห ลักฐานอัน เป็น เ ท็จหรื อหลักฐานปลอม จะถูกด า เนินการทางวิ นั ย 
และหากมีปัญหาในการด าเนินการ ให้การวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เป็นท่ี
ส้ินสุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
                (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


