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ตัวอย่าง
เอกสารประกอบ
การยื่นคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

โดย
นายปิติ มานะชูใจ
ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อ
อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

(เอกสารทั้งหมด จานวน.......40........แผ่น)
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การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
ราย นายปิติ มานะชูใจ
1. บั ญชีสรุ ปรายละเอียดตัวชี้วั ดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
2. สาเนาคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
3. สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16
4. สาเนาวุฒิการศึกษา
5. รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)
6. เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลขอย้าย
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้ขอย้าย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอย้าย
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้าย
- สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร (ถ้ามี)
- สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
7. เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาความสามารถ
ข้อ 1.2.1 ผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับตนเองหรือผู้เรียน
8. เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการพิจารณาความสามารถ
ข้อ 1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา
หมายเหตุ
เพื่อประโยชน์ ในการให้คะแนนประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 โปรดจัดเรียงเอกสารตามลาดับที่กาหนด
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บัญชีสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (40 คะแนน) พิจารณาจาก
หรือวิชาเอก ตามความจาเป็นของ
- การลงรายการคุณวุฒิใน สาเนา ก.พ.7 หรือ
สถานศึกษา
ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งาน
1.1 ความรู้
(5 คะแนน) ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
 (1) ปริญญาเอก
5 คะแนน ถูกต้อง
 (2) ปริญญาโท
4 คะแนน - สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 (3) ปริญญาตรี
3 คะแนน ให้ผ้ขู อย้ายรับรองสาเนาถูกต้อง
 (4) ต่ากว่าปริญญาตรี
2 คะแนน
1.2 ความสามารถ
(15 คะแนน) พิจารณาจาก
1.2.1 ผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่ (10 คะแนน) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับ
เกิดกับตนเองหรือผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษาและมีผลการ
 (1) รับผิดชอบ 5 โครงการ/กิจกรรม
10 คะแนน ดาเนินงานแล้วเสร็จ โดยผู้ขอย้ายเป็น
 (2) รับผิดชอบ 4 โครงการ/กิจกรรม
8 คะแนน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้แนบ
 (3) รับผิดชอบ 3 โครงการ/กิจกรรม
6 คะแนน คาสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
 (4) รับผิดชอบ 2 โครงการ/กิจกรรม
4 คะแนน โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
 (5) รับผิดชอบ 1 โครงการ/กิจกรรม
2 คะแนน รับรองสาเนาถูกต้อง
 (6) ไม่มี
0 คะแนน
1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่น (5 คะแนน) พิจารณาจาก
ในสถานศึกษา
งานอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ
 (1) รับผิดชอบ 5 โครงการ/กิจกรรม
5 คะแนน สอน เช่น
 (2) รับผิดชอบ 4 โครงการ/กิจกรรม
4 คะแนน - งานวิชาการ
 (3) รับผิดชอบ 3 โครงการ/กิจกรรม
3 คะแนน - งานบริหารงานบุคคล
 (4) รับผิดชอบ 2 โครงการ/กิจกรรม
2 คะแนน - งานแผนงานและงบประมาณ
 (5) รับผิดชอบ 1 โครงการ/กิจกรรม
1 คะแนน - งานบริหารงานทั่วไป
 (6) ไม่มี
0 คะแนน - งานกิจกรรมนักเรียน
- งานลูกเสือ เนตรนารี
- งานชุมชน
- งานแนะแนว
- งานยาเสพติด
ฯลฯ
ให้แนบคาสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

เอกสาร
ประกอบ
หน้า...........
ถึง
หน้า...........

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

ลงชื่อ นายปิติ มานะชูใจ ผู้ยื่นคาร้องขอย้าย
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ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1.3 ประสบการณ์การสอน
 (1) ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาที่สังกัดประเภทเดียวกัน
กับที่ขอย้าย
 (2) ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาที่สังกัดไม่ตรงกับประเภท
เดียวกันกับที่ขอย้าย
1.4 วิชาเอก ตามความจาเป็นของ
สถานศึกษา
 (1) วิชาเอกตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
 (2) วิชาเอกไม่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษาแต่มี
ประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
 (3) วิชาเอกไม่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษาและไม่มี
ประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
2* ลาดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความ
ประสงค์ไปปฏิบัติงาน
(1) ลาดับที่ 1
(2) ลาดับที่ 2
(3) ลาดับที่ 3
(4) ลาดับที่ 4
(5) ลาดับที่ 5
3 ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
 (1) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 (2) ตั้งแต่ 1-9 ปี

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

(10 คะแนน) พิจารณาจาก
10 คะแนน ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด
ประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง
สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ
5 คะแนน
สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ
สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 หรือเอกสาร
10 คะแนน หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การสอนที่ตรง
ตามความต้องการของสถานศึกษา
8 คะแนน กรณีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาให้คานึงถึง
มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ
สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1916 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2559
0 คะแนน

(5 คะแนน) พิจารณาจาก
คาร้องขอย้ายที่ผู้ขอย้ายระบุชื่อโรงเรียน
5 คะแนน ทั้งนี้ กรณีระบุชื่อโรงเรียนที่ขอย้ายเกินกว่า 4
4 คะแนน โรงเรียนหรือว่าระบุว่าโรงเรียนใดก็ได้ให้ถือว่า
3 คะแนน อยู่ลาดับที่ 5
2 คะแนน
1 คะแนน
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ให้นับถึงวัน
10 คะแนน สุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้าย
ปีละ 1 คะแนน โดยไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี

เอกสาร
ประกอบ
หน้า...........
ถึง
หน้า...........

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

คาร้อง
ขอย้าย

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

ลงชื่อ นายปิติ มานะชูใจ ผู้ยื่นคาร้องขอย้าย

5
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

4 สภาพความยากลาบากในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
 (1) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง
 (2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

(10 คะแนน) พิจารณาจาก
รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของ
10 คะแนน กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของ
8 คะแนน กระทรวงการคลัง www.cgd.go.th หรือเว็บ
ไซด์ ของ สพร. สพฐ.
http://personnel.obec.go.th)
5 เหตุผลการขอย้าย
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
 (1) อยู่รวมกับคู่สมรส/ดูแลบิดา 10 คะแนน 1. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้าย
มารดาหรือบุตร
2. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร
 (2) กลับภูมิลาเนา
8 คะแนน 3. สาเนาทะเบียนสมรส
 (3) อื่นๆ
6 คะแนน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
5. เอกสารอื่นๆ
6 ความอาวุโสตามหลักราชการ
(20 คะแนน) พิจารณาจาก
6.1 วิทยฐานะ
(10 คะแนน) สาเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยมี
 (1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
10 คะแนน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อ
 (2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
8 คะแนน รับรองสาเนาถูกต้องสาหรับอายุราชการให้นับ
 (3) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ 6 คะแนน ถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้าย
 (4) วิทยฐานะชานาญการ
4 คะแนน โดยไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี
 (5) ไม่มีวิทยฐานะ
2 คะแนน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี
6.2 อายุราชการ
 (1) อายุราชการ 20 ปีขึ้นไป
 (2) อายุราชการ 1-19 ปี
7* ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่รับย้าย
(1) เห็นควรรับย้าย
(2) ไม่เห็นควรรับย้าย
รวม

เอกสาร
ประกอบ
หน้า...........
ถึง
หน้า...........

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

หน้า...........
ถึง
หน้า...........

(10 คะแนน)
10 คะแนน
ปีละ 0.5
คะแนน

(5 คะแนน) พิจารณาจาก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
5 คะแนน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักฐานอื่น
4 คะแนน กรณีไม่มีความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถือว่า เห็นควรรับย้าย

สพท.
ดาเนินการ

(100 คะแนน)

ลงชื่อ นายปิติ มานะชูใจ ผู้ยื่นคาร้องขอย้าย

6
หมายเหตุ
1.หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองสาเนาเอกสารจะไม่ได้รับการพิจารณา
คะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้นๆ
2.การพิจารณาย้ายให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจาเป็นและความขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอก
ของสถานศึกษาก่อนหากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรงแต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา หากยังไม่มีอีกไม่ให้นาวิชาเอกไม่ตรง และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษามาพิจารณา
ทั้งนี้ กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาลาดับอาวุโสในราชการ กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาลาดับ
อาวุโสในราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดลาดับ
อาวุโสในราชการ

