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(๑) รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ระดับอาวุโส และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 )
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
................................................
ก.หลักเกณฑ์
1.หลั กเกณฑ์ นี้ ให้ ใช้ได้กับ การเปลี่ ยนตาแหน่ง การย้ าย และการโอนข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.การคัดเลื อกให้ คัดเลื อกจากผู้ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
โดยให้ พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข.คุณสมบัติ
1.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.ดารงตาแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับ อาวุโส หรือประเภทวิช าการ ระดับ ปฏิ บัติการ ที่ ก.ค.ศ.จัดอยู่ในกลุ่ มตาแหน่งเดี ยวกันตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
ค.วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากความรู้ ความสามรถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ ผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัย
ความอาวุโสตามหลั กราชการ ระยะเวลาดารงตาแหน่ง เหตุผลและสภาพความล าบากในการปฏิ บัติงาน
ผู้ประสงค์ขอย้าย และให้พิจารณารับย้ายจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ตามองค์ประกอบที่กาหนด
เป็นค่าคะแนน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

องค์ประกอบ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน
การรักษาวินัย
ความอาวุโสตามหลักราชการ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบัน
เหตุผล
รวม

น้าหนักคะแนน
๕๐ คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
๑๐0 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ (๕๐ คะแนน)
1.1 คุณวุฒิ (๑๐ คะแนน)
(1) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งและตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๑๐ คะแนน
(2) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งแต่ไม่ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๙ คะแนน
(3) มีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่ง ๘ คะแนน
1.2 ประสบการณ์ ( 10 คะแนน )
พิจารณาประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้า
รับพิจารณาย้าย ดังนี้
(1) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย 10 ปี ขึ้นไปได้ 10 คะแนน
(2) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย น้อยกว่า 10 ปี ให้ได้ปีละ
1 คะแนน
1.3 การดารงตาแหน่งในปัจจุบันกับตาแหน่งที่ขอย้าย (10 คะแนน)
(1) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งตรง 10 คะแนน
(2) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งไม่ตรง 5 คะแนน
1.4 ได้รับเชิญ/คัดเลือก/แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน (5 คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในระดับสูงสุด ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการ
พิจารณาย้าย ดังนี้
(1) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(4) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(5) ระดับตาบล/เครือข่าย
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ไม่มี
0
คะแนน
1.5 แนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย ( 1๕ คะแนน)
ให้เสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งขอย้ายความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ
A 4 ตามแบบที่กาหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
2. ผลการปฏิบัติงาน ( 15 คะแนน )
2.1 การพัฒนาตนเอง ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในระดับสูงสุด จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน ของหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ย้อนหลั ง 5 ปี นับถึงวันสุ ดท้ายของการสมัครเข้ารับ
การพิจารณาย้าย ดังนี้
(1) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย 3
คะแนน
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(4) ระดับอาเภอ
(5) ระดับตาบล/เครือข่าย/
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ไม่มี

2
1

คะแนน
คะแนน

0

คะแนน

2.2 การพัฒนางาน ( 5 คะแนน )
พิจ ารณาจากเอกสารหลั กฐานในระดับ สู งสุ ด ที่ ผู้ ขอจัด ทาขึ้น เพื่ อเป็ น เอกสารในการให้
ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ย้อนหลัง 5 ปี นับถึง
วันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(1) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาวิทยาลัย 3
คะแนน
(4) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(5) ระดับตาบล/เครือข่าย
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ไม่มี
2.3 การได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้านการปฏิบัติงาน ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากการได้รับหรือเคยได้รับเกียรติบัตร โล่ รางวัล เอกสารหลักฐานในระดับสูงสุด
จากหน่ ว ยงานต้น สั งกัดหรือหน่ว ยงานอื่น โดยการประกวด การแข่งขัน หรือได้รับการคัดเลื อก
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(1) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(3) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาวิทยาลัย
3
คะแนน
(4) ระดับอาเภอ
(5) ระดับตาบล/เครือข่าย/
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ไม่มี
3. การรักษาวินัย (10 คะแนน)
3.1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
3.2 เคยถูกลงโทษทางวินัย

10
0

คะแนน
คะแนน
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4. ความอาวุโสตามหลักราชการ (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529)
พิจารณาจากความอาวุโสของผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่จะรับย้าย (10 คะแนน)
4.1 อาวุโสลาดับที่
10
คะแนน
4.2 อาวุโสลาดับที่ 2
9
คะแนน
4.3 อาวุโสลาดับที่ 3
8
คะแนน
4.4 อาวุโสลาดับที่ 4
7
คะแนน
4.5 อาวุโสลาดับที่ 5
6
คะแนน
4.6 อาวุโสลาดับที่ 6
5
คะแนน
4.7 อาวุโสลาดับที่ 7
4
คะแนน
4.8 อาวุโสลาดับที่ 8
3
คะแนน
4.9 อาวุโสลาดับที่ 9
2
คะแนน
4.10 อาวุโสลาดับที่ 10 เป็นต้นไป
1
คะแนน
5. ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน (10 คะแนน)
พิจ ารณาจากอายุ ราชการที่ด ารงต าแหน่ งในหน่ว ยงานปั จจุบั น จนถึงวัน สุ ดท้ ายของการสมัครเข้ ารับ การ
พิจารณาย้าย ดังนี้
5.1 ดารงตาแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้ได้ 10 คะแนน
5.2 ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันน้อยกว่า 10 ปี ให้ได้ปีละ 1 คะแนน
6. เหตุผลการขอย้าย พิจารณาจากสาเนาทะเบียน (5 คะแนน)
6.1 เพื่ออยู่ร่วมคู่สมรส
5
คะแนน
6.2 เพื่อดูแลบิดามารดาหรือบุตร
5
คะแนน
6.3 เพื่อกลับภูมิลาเนา
3
คะแนน
6.4 เหตุผล อื่นๆ
2
คะแนน
ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตามองค์ประกอบนี้แล้ว มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตามหลักอาวุโสทางราชการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529
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(๒) รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
(ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และ
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
------------------------------------------------------ก.หลักเกณฑ์
1.หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดีย วกันกับการเปลี่ยนตาแหน่ง
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข.คุณสมบัติ
๑.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะรับย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๑๔ ลงวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
๓.กรณีปัจจุบันดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตาแหน่ง
เดียวกัน จะต้องเสนอขอรับการประเมินผลงงานในตาแหน่งที่ขอย้าย ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๖/ว๓๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
๔. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
ของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๓๔
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
ค.วิธีการคัดเลือกบุคคล
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ ผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย ความ
อาวุโสตามหลักราชการ ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง เหตุผลของผู้ประสงค์ขอย้าย และให้พิจารณารับย้าย
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ตามองค์ประกอบที่กาหนดเป็นค่าคะแนน ดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6

องค์ประกอบ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน
การรักษาวินัย
ความอาวุโสตามหลักราชการ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบัน
เหตุผล
รวม

น้าหนักคะแนน
๕๐ คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
๑๐0 คะแนน

รายละเอียดการประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑.คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ (๕๐ คะแนน)
๑.๑ คุณวุฒิ (๑๐ คะแนน)
(๑) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งและตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๑๐ คะแนน
(๒) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งแต่ไม่ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๙ คะแนน
(๓) มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๘ คะแนน
๑.๒ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย นับถึงวันสุดท้ายของ
การสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(1) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย ๑๐ ปี ขึ้นไป
ได้ ๑๐ คะแนน
(2) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย น้อยกว่า ๑๐ ปี
ให้ได้ ปีละ ๑ คะแนน
1.3 การดารงตาแหน่งปัจจุบันกับตาแหน่งที่ขอย้าย (๑๐ คะแนน)
(๑) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งตรง
๑๐ คะแนน
(๒) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งไม่ตรง
๕ ตาแหน่ง
1.4 ได้รับเชิญ/คัดเลือก/แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในระดับสูงสุด ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการ
พิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาวิทยาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย/
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
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1.5 แนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย (15 คะแนน)
ให้เสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้ายความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ
A 4 ตามแบบที่กาหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
2. ผลการปฏิบัติงาน (15 คะแนน)
2.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
พิ จ ารณาจากภาครั ฐ ในระดั บ สู งสุ ด จากการเข้ าร่ว มประชุ ม /สั มมนา/อบรม/ศึ ก ษาดูงาน
ของหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ย้อนหลั ง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณา
ย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
2.2 การพัฒนางาน (5 คะแนน)
พิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด ที่ผู้ขอจัดทาขึ้นเพื่อเป็น
เอกสารในการให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ของหน่วยงาน ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
๓.การรักษาวินัย (10 คะแนน)
3.1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
10 คะแนน
3.2 เคยถูกลงโทษทางวินัย
0
คะแนน
4.ความอาวุโสตามหลักราชการ (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529)
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พิจารณาจากความอาวุโสของผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่จะรับย้าย (10 คะแนน)
4.1 อาวุโสลาดับที่
10
คะแนน
4.2 อาวุโสลาดับที่ 2
9
คะแนน
4.3 อาวุโสลาดับที่ 3
8
คะแนน
4.4 อาวุโสลาดับที่ 4
7
คะแนน
4.5 อาวุโสลาดับที่ 5
6
คะแนน
4.6 อาวุโสลาดับที่ 6
5
คะแนน
4.7 อาวุโสลาดับที่ 7
4
คะแนน
4.8 อาวุโสลาดับที่ 8
3
คะแนน
4.9 อาวุโสลาดับที่ 9
2
คะแนน
4.10 อาวุโสลาดับที่ 10 เป็นต้นไป
1
คะแนน
5. ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน (10 คะแนน)
พิจ ารณาจากอายุ ราชการที่ด ารงต าแหน่ งในหน่ว ยงานปั จจุบั น จนถึงวัน สุ ดท้ ายของการสมัครเข้ ารับ การ
พิจารณาย้าย ดังนี้
5.1 ดารงตาแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้ได้ 10 คะแนน
5.2 ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันน้อยกว่า 10 ปี ให้ได้ปีละ 1 คะแนน
6. เหตุผลการขอย้าย พิจารณาจากสาเนาทะเบียน (5 คะแนน)
6.1 เพื่ออยู่ร่วมคู่สมรส
5
คะแนน
6.2 เพื่อดูแลบิดามารดาหรือบุตร
5
คะแนน
6.3 เพื่อกลับภูมิลาเนา
3
คะแนน
6.4 เหตุผล อื่นๆ
2
คะแนน
ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามองค์ประกอบนี้แล้ว มีคะแนนเท่ากัน ให้พิ จารณาตามหลัก
อาวุโสทางราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529

26
(3) รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว 10 ลงวันที่ ๑5 กันยายน ๒๕48 )
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
--------------------------------------------ก.หลักเกณฑ์
1.หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายจากผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และ
การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข.คุณสมบัติ
๑. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะรับย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ ที่ ก.ค.ศ. จัดอยู่ในตาแหน่งเดียวกัน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๑๔
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕2 หรือ
๓. ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งที่จะรับย้าย หากไม่ได้อยู่ในกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน
จะต้องปฏิบัติงานในกลุ่มตาแหน่งที่จะย้ายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณี ที่ระยะเวลา
การดารงตาแหน่งไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานาระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงาน
เชิงวิชาการหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าในงานที่แต่งตั้ง มานับรวมเป็นระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ 1 ปี ได้ และ
ต้องเสนอขอรับการประเมินบุคลและผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
ค.วิธีการคัดเลือกบุคคล
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ ผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย
ความอาวุโสตามหลักราชการ ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง เหตุผลของผู้ประสงค์ขอย้าย และให้พิจารณารับย้าย
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ตามองค์ประกอบที่กาหนดเป็นค่าคะแนน ดังนี้
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

องค์ประกอบ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน
การรักษาวินัย
ความอาวุโสตามหลักราชการ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานปัจจุบัน
เหตุผล
รวม

น้าหนักคะแนน
๕๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

รายละเอียดการประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑.คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ (๕๐ คะแนน)
๑.๑ คุณวุฒิ (๑๐ คะแนน)
(๑) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งและตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๑๐ คะแนน
(๒) มีคุณวุฒิสูงกว่ามาตรฐานตาแหน่งแต่ไม่ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๙ คะแนน
(๓) มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ๘ คะแนน
๑.๒ ประสบการณ์ (๑๐ คะแนน)
พิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย นับถึงวันสุดท้ายของ
การสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย ๑๐ ปี ขึ้นไป
ได้ ๑๐ คะแนน
(๒) มีประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มตาแหน่งที่ขอย้าย น้อยกว่า ๑๐ ปี
ให้ได้ ปีละ ๑ คะแนน
๑.๓ การดารงตาแหน่งปัจจุบันกับตาแหน่งที่ขอย้าย (๑๐ คะแนน)
(๑) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งตรง
๑๐ คะแนน
(๒) ประเภทตาแหน่งตรง ชื่อตาแหน่งไม่ตรง
๕ ตาแหน่ง
1.4 ได้รับเชิญ/คัดเลือก/แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ( 5 คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในระดับสูงสุด ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้า
รับพิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย/
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
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1.5 แนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้าย (15 คะแนน)
ให้เสนอแนวคิดในการพัฒนางานในตาแหน่งที่ขอย้ายความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ
A 4 ตามแบบที่กาหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
2. ผลการปฏิบัติงาน (15 คะแนน)
2.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
พิจารณาจากภาครัฐในระดับสูงสุด จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย/
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
2.2 การพัฒนางาน (5 คะแนน)
พิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด ที่ผู้ขอจัดทาขึ้นเพื่อเป็น
เอกสารในการให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ของหน่วยงาน ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของการสมัครเข้ารับการพิจารณาย้าย ดังนี้
(๑) ระดับชาติ/กระทรวง/กรม
5
คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4
คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/มหาลัย
3
คะแนน
(๔) ระดับอาเภอ
2
คะแนน
(๕) ระดับตาบล/เครือข่าย
1
คะแนน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๖) ไม่มี
0
คะแนน
๓.การรักษาวินัย (10 คะแนน)
3.1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
3.2 เคยถูกลงโทษทางวินัย

10
0

คะแนน
คะแนน

๔.ความอาวุโสตามหลักราชการ (ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529)
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พิจารณาจากความอาวุโสของผู้ขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่จะรับย้าย (10 คะแนน)
4.1 อาวุโสลาดับที่
10
คะแนน
4.2 อาวุโสลาดับที่ 2
9
คะแนน
4.3 อาวุโสลาดับที่ 3
8
คะแนน
4.4 อาวุโสลาดับที่ 4
7
คะแนน
4.5 อาวุโสลาดับที่ 5
6
คะแนน
4.6 อาวุโสลาดับที่ 6
5
คะแนน
4.7 อาวุโสลาดับที่ 7
4
คะแนน
4.8 อาวุโสลาดับที่ 8
3
คะแนน
4.9 อาวุโสลาดับที่ 9
2
คะแนน
4.10 อาวุโสลาดับที่ 10 เป็นต้นไป
1
คะแนน
5. ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน (10 คะแนน)
พิจารณาจากอายุราชการที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้า
รับการพิจารณาย้าย ดังนี้
5.1 ดารงตาแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้ได้ 10 คะแนน
5.2 ดารงตาแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันน้อยกว่า 10 ปี ให้ได้ปีละ 1 คะแนน
6. เหตุผลการขอย้าย พิจารณาจากสาเนาทะเบียน (5 คะแนน)
6.1 เพื่ออยู่ร่วมคู่สมรส
5
คะแนน
6.2 เพื่อดูแลบิดามารดาหรือบุตร
5
คะแนน
6.3 เพื่อกลับภูมิลาเนา
3
คะแนน
6.4 เหตุผล อื่นๆ
2
คะแนน
ทั้ งนี้ การพิ จ ารณาย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามองค์ประกอบนี้แล้ว มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตามหลักอาวุโสทางราชการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529

