
 
 
 
 
 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  ตามมาตรา 38 ก. (1) ครูผู้ช่วย และ (2) คร ู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 (กรณีปกต)ิ 

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

เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา  38 ก. (1) ครูผู้ช่วย  และ  (2)  ครู  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี  เขต 1  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.4/ว16  ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2558  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ในการประชุมครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  จึงก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  ดังนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนี้  เรียกว่า ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เรื่อง  
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษา  ตามมาตรา 38 ก. (1) ครูผู้ช่วย และ (2) ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี  เขต 1 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559   เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2556 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (1)  ครูผู้ช่วย  และ (2) ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1     
  ข้อ 4  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษา  ตามมาตรา  38 ก. (1)  ครูผู้ช่วย และ (2) ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี  เขต 1  ให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยพิจารณาจากรายละเอียดในแต่ละ               
องค์ประกอบ  ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พิจารณาอนุมัติ    ก าหนด 55 คะแนน 
ดังนี้ 
                  1.  ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  หรือวิชาเอกตามความจ าเป็นของสถานศึกษา  
ก าหนด 30 คะแนน    ดังนี้ 
      (1.1)  ความรู้  พิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ขอย้ายที่เป็นวุฒิทางการศึกษาหรือ   
วุฒิอ่ืนที่  ก.ค.ศ. รับรอง โดยแนบหลักฐานส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาใบรับรองคุณวุฒิที่อนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยที่แสดงว่าจบการศึกษาในระดับนั้น (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาในระดับที่สู งที่สุด )                         
ก าหนด 5 คะแนน  ดังนี้ 
                         - ต่ ากว่าปริญญาโท                             คะแนน   3   คะแนน                                   
                          - ปริญญาโท                                        คะแนน   4   คะแนน  
                          - สูงกว่าปริญญาโท                                          คะแนน   5   คะแนน  
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          (1.2)  ความสามารถ  ก าหนด 15 คะแนน ดังนี้ 
                                            (1.2.1) ผลงานที่เกิดจากการประกวด การแข่งขัน  การคัดเลือก  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่าง หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือการเทียบกับระดับ
คุณภาพหรือเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือในก ากับของรัฐ  พิจารณาจากผลงานของผู้ขอย้าย  
หรือผลงานของสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีส่วนท าให้ได้รับรางวัล หรือของนักเรียนที่ผู้ขอย้ายสอนและรับผิดชอบในสาระ
วิชาหรือกิจกรรมนั้น  โดยให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับรางวัล ได้แก่ เกียรติบัตร ค าสั่ง หลักฐานอ่ืนๆ กรณีที่ผลงาน
เป็นชื่อของสถานศึกษา หรือผลงานเป็นชื่อของนักเรียน ซึ่งผลงานนั้นผู้ขอย้ายมีส่วนที่ท าให้ได้รับรางวัล ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้รับรองผลงานดังกล่าว  ผลงานให้นับย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก่อนปีที่ขอย้าย                     
(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาในระดับที่สูงที่สุด)  ก าหนด  10  คะแนน    ดังนี้ 
         - ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับอ าเภอ                 
           หรือเทียบเท่า      คะแนน   4   คะแนน 
                                              - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า    คะแนน   6   คะแนน                                  
                                              - ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค  หรือเทียบเท่า        คะแนน   8   คะแนน 
                                              - ระดับกรม ระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า                  คะแนน   10  คะแนน 
                  (1.2.2) ผลการปฏิบัติงานทั่วไป พิจารณาจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
กรณีการช่วยราชการให้ถือว่าปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ช่วยราชการ ก าหนด  5  คะแนน  ดังนี้ 
         - ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตจังหวัดเพชรบุรี                      คะแนน   1    คะแนน 
         - ปฏิบัติงานอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
                                                 แต่มิได้อยู่ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1                  คะแนน   3    คะแนน 
          - ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1               คะแนน   5    คะแนน 
           (1.3)  ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตามความจ าเป็นของสถานศึกษา พิจารณาจาก
ประสบการณ์การสอน วิชาเอก และวิทยฐานะ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองประสบการณ์การสอน วิชาเอก และ             
วิทยฐานะของผู้ขอย้าย ตามแบบท่ีก าหนด ก าหนด 10 คะแนน ดังนี้ 
         - วิชาเอกไม่ตรงตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
                                                 และไม่มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชา 
            ที่ตรงตามความจ าเป็นของสถานศึกษา               คะแนน  1  คะแนน 
          - วิชาเอกไม่ตรงตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
           แต่มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่ตรงตามความจ าเป็น 
            ของสถานศึกษา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป      คะแนน  5  คะแนน 
          - วิชาเอกตรงตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
            หรือได้รับวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป 
            ในสาขาวิชาที่ตรงตามความจ าเป็นของสถานศึกษา    คะแนน 10 คะแนน 

              2.  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน  นับถึงวันที่  31  
ธันวาคม  ก่อนปีที่ขอย้าย    ก าหนด  5  คะแนน ดังนี้ 
                  - ระยะเวลาน้อยกว่า  5  ปี                                    คะแนน   3   คะแนน 
                  - ระยะเวลา  5 – 10  ปี                                       คะแนน   4   คะแนน 
                  - ระยะเวลามากกว่า  10  ปี                                   คะแนน   5   คะแนน  
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                   3.  สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  พิจารณาจากระยะทาง
จากสถานศึกษาปัจจุบันของผู้ขอย้ายถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอย้าย โดยใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. ก่อนปี
ที่ขอย้าย  จากกลุ่มนโยบายและแผนของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้าย(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)       
ก าหนด 5 คะแนน  ดังนี้ 
                - ระยะทางน้อยกว่า  10 กิโลเมตร                               คะแนน   3   คะแนน 
                - ระยะทาง  10 – 30 กิโลเมตร                                  คะแนน   4   คะแนน 
                - ระยะทางมากกว่า  30  กิโลเมตร                              คะแนน   5   คะแนน  

              4.  เหตุผลการขอย้าย (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) ก าหนด  5  คะแนน  ดังนี้    
                                  - เหตุผลอื่น ๆ                                                       คะแนน   3   คะแนน 
                                  - กลับภูมิล าเนา                                   คะแนน   4   คะแนน     
                                           - อยู่รวมคู่สมรส หรือ ดูแลบิดามารดา                           คะแนน   5   คะแนน  
                              หมายเหตุ   การย้ายเหตุผลอ่ืนๆ  หมายถึง  การย้ายเพ่ือสะดวกในการเดินทาง  การย้ายเพ่ือ  
                                             หาประสบการณ์   การย้ายเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ            
                                           การย้ายกลับภูมิล าเนา    หมายถึง การย้ายไปในเขตอ าเภอที่เป็นที่อยู่อาศัย 
         ในปัจจุบันของผู้ขอย้าย โดยแนบส าเนาทะเบียนบ้าน ประกอบการพิจารณา 
                          การย้ายอยู่รวมคู่สมรส  หมายถึง  การย้ายไปในเขตอ าเภอที่เป็นที่อยู่อาศัย 
                                             ซึ่งมีชื่อคู่สมรสอยู่ในทะเบียนบ้าน  โดยแนบส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา 
                                             ทะเบียนสมรสประกอบการพิจารณา  
                                            การย้ายดูแลบิดา มารดา     หมายถึง  การย้ายไปในเขตอ าเภอที่เป็นที่อยู่ 
                                             อาศัยซึ่งมชีื่อบิดา  มารดา  อยู่ในทะเบียนบ้าน  โดยแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
                                             ประกอบการพิจารณา    

             5.  ความอาวุโสตามหลักราชการ พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดการจัดล าดับอาวุโสใน
ราชการ  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  ก าหนด  10  คะแนน  ดังนี้ 
                                (5.1) การด ารงต าแหน่ง  พิจารณาจากวิทยฐานะในต าแหน่งปัจจุบัน ก าหนด  5  คะแนน  
ดังนี้  
                   - ไม่มีวิทยฐานะ                         คะแนน   1   คะแนน 
                  - ช านาญการ                         คะแนน   2   คะแนน 
                  - ช านาญการพิเศษ                         คะแนน   3   คะแนน 
                  - เชี่ยวชาญ                         คะแนน   4   คะแนน 
                  - เชี่ยวชาญพิเศษ                         คะแนน   5   คะแนน 

                       (5.2) อายุราชการ  พิจารณาจากเริ่มรับราชการ นับถึงวันที่  31  ธันวาคม  ก่อนปีที่ขอย้าย  
ก าหนด  5  คะแนน   ดังนี้ 
                    - อายุราชการน้อยกว่า  10 ปี                         คะแนน   3   คะแนน 
                    - อายุราชการ  10 – 20  ปี                           คะแนน   4   คะแนน 
                    - อายุราชการมากกว่า  20 ปี                           คะแนน   5   คะแนน 
 

 



 

-4- 
 

  ส าหรับขั้นตอนการพิจารณาค าร้องขอย้าย ให้น าค าร้องขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาพร้อมกันในคราวเดียวกัน โดยพิจารณาจากค าร้องขอย้าย ที่ระบุชื่อโรงเรียน หรือค าร้อง           
ขอย้ายที่ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในอ าเภอ หรือค าร้องขอย้ายที่ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามล าดับ  ทั้งนี ้ ให้น าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณา
ของ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ด้วย 
  การพิจารณาย้ายให้ผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามค าร้องขอย้ายที่ระบุชื่อโรงเรียนหรือค าร้องขอย้ายที่
ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในอ าเภอ หรือค าร้องขอย้ายที่ระบุโรงเรียนใดๆ ก็ได้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ตามล าดับ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณา หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากวิชาเอกตามความจ าเป็น
ของสถานศึกษาก่อน หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ พิจารณาจากการจัดล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2555  ดังนี้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
2. ถ้าเป็นผู้มีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน  ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้น

อาวุโสกว่า 
4. ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
5. ถ้าเป็นผู้มีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
6. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือ

ว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
7. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุแก่กว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโส

กว่า 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       
        ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม   พ.ศ. 2558                                                   
                                                              
 
 
                             (นายศิลปชัย  นิลมณี) 
                  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 


