ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ส์อ ง การกำหนดรายละเอย้ดองค์ป รุ ะกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุค ลากรหา4ภารศึฦนา
ตำแหน่งศึก ษานิเทศกั ลังกัดสำนักงานเขตสันทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
สำนักงานเขตสัน ทีก่ ารสิทษาประกมคีก^าสืงขลา เขต ๒ สำนักงานเขตสัน ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ และสำนักงานเขตสับทีก่ ารศึกษาม'ธยม.ศึกษา เขต ๑๖

ะ 'y-

o

a

เทมหลัก ifHษฑ์และวิธm
ิ รย้ายข้าร่วชการครูและบุคลากร)!ทงการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖พ ว ๘ ลงวนที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตสัน ทีก่ ารศึก ษา กำหนดรายละเอยค
หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาย้ายข้าราชการ่ครูน ละบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งศึก ษานิเทศกํให้พ จิ ารณาจาก
องค์ประกอบ (๑ )-(๗ ) ดังนี้
<๑) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณ วุฒ ิ
ร0๕ คะแนน
หรือวิชาเอกทีห่ น่วยงานการศึกษาต้องการ
(๒) ผลการปฎิบตงาบ
๔๐ คะแนน
(๓) การรัก ษาวิน ยั และจรรยาบรรณ
๕ คะแนน
<๔) ความอาวุโสVทงหลักราชการ
๕ คะแนน
(๕) ระยะเวลาทีต่ ำรงตำแหน่งศึก ษานิเทศกํ
. ๕ คะแนน
(๖) สภาพความยากสำบากในการปฏิ1บตหบาที่
๕ คะแนน
(๗) เหตุผ ลการขอย้าย
๕ คะแนน
รวม
.๑๐๐ คะแนน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๘ เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๙ จงใต้ก ำหนดรายละเอยดตามองค์ป ระกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ตำแหน่งสืกบานิเทศกํ ลัดกัดสำนักงานเขตสัน ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศึกษาสงขลา เขต ๑ สำนักงานเขตสันที่
การศึกบาป ระ;ถมศึกบา สงขลา เขต ๒ สำนักงานเขตสัน ทีก่ ารศึกษาประถมศึกบาสงขลา เขต ๓ นละสำนักงาน
เขตสัน ทีภ่ ารศึก ษามรยมศึก ษา เขต ๑๖ ดังนี้ ( คะแนนเตม ๑๐๐ คะแนน)
ตัง้ นี้ ตัง้ แต่นดั นีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

0 กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทรงพล สวาสดีธ้ รรม)
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

รายละเอียดองค์ป ระกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก สังกัดสำนกงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ สำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประณ)ศึกษาสงขลา เขต ๓
นละสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๑. ความ! ความสามารถ ประสบการถi คุณ วุฒ หิ รีอ วัข า์ เอกตามทีห่ น่วยงานการศึก ษาต้อ งการ (๓๕ คะแนน)
๑.๑ การพัฒ นาตบเอง พิจารณาจากการบกอบรม/การประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน โดยรผลย้อนหลง
ไม่เกิน ๒ ปี นับกีงวันสุดท้ายทีย่ น่ื คำร้องขอย้าย (แนบเอกสารประกอบทีเ่ ป็นวุฒนัตร/เกียรตินตั ร ทีอ่ อกโดย
หน่วยงาบระดับเหนิอขึบ้ ไป ๑ ระดับ (๑๐ คะแนบ)
๑๐ คะแนน
(๑) ๑๐ ครัง้ ขึน้ ไป
๘ คะแนน
(๒) ๘ - ๙ ครัง
๖ คะแนน
(๓) ๖ - ๗ ครัง
๔ คะแนน
(๔) ๔ -๕ ครัง้
๒ คะแนน
(๕) น้อ ยกว่า ๔ ครัง้
๑.๒ คุณ วุฒ การศึก ษา พิจารณาจากวุฒ การศึกษาสูงสุด ทีI่ ต้รบ
ั โดยแนบสำเนา ก.พ.๗ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผดขอบของหน่วยงาน หากโน ก-พ.๗ นิไต้ระบุวฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงสุด ผูข้ อย้าย
จะต้องแนบสำเนาปริญ ญานัตร หริอหนังสือรับรองคุณ วุฒ พิ ร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
(๑) ปริญ ญาเอก
1
๑๐ คะแนน
(๒) ปริญญาโท
ตเ คะแนน
(๓) ปริญ ญาตรี หริอ เทียบเท่า
๔ คะแนน

๑.๓

วัข าเอกตามทีห่ น่วยงานการศึก ษาต้องการ โข้ป ระกาศของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เป็นข้อกำหนด (๑๕ คะแนน)
(๑) ตรงตามทีห่ น่วยงานการศึกษาต้องการ
๑๕ คะแนน
(๒) ไม่ตรงตามทีห่ น่วยงานการศึกษาต้องการ
๐ คะแนน
๒ ผลการปฏิบ ดั งั าน (๔๐ คะแนน)
๒.๑ ผลการพัฒ นาคุณ ภาพการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากผล O-NET ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของกลุม่ สาระทีต่ นเองรับผิดขอบ โดยผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นผูร้ บั รอง (๑๕ คะแนน)
(๑) สูงกว่าค่าเอลีย่ ระดับ ประเทศ
๑๕ คะแนน
(๒) เท่ากับ ค่าเฉลีย่ ระดับ ประเทศ
๑๐ คะแนน
(๓) ตํา่ กว่าค่าเฉลีย่ ระดับ ประเทศ
๕ คะแนน
๒.๒ ผลงานของผูข้ อย้าย พิจารณาจากรางวัลทีผ่ ขู้ อย้ายไต้รบั สูงสุดเพียง ๑ รางวัล ทีเ่ กิด จากการ
ดัด เลือ ก ประกวด หริอ แข่งข้น ในขณะดำรงตำแหน่งศึก ษานิเทศค์ โดยมผลย้อ นหลงไม่เกิน ๒ ปี นับลง
วัน สุดท้ายทีย่ น่ื คำร้องขอย้าย ทัง้ นีต้ อ้ งแนบสำเนา หรือภาพถ่ายเกียรติบ ตั ร วุฒ บิ ตั ร ประกาศ หรือโล่รางวัล
ทีI่ ดัรบั พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (๑๕ คะแนน)
(๑ )ระดับชาติ
๑๕ คะแนน
(๒) ระดับ ภาค/เขตตรวจราชการ/จ้งหวัด
๑๐ คะแนน
(๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕ คะแนน
/ ๒.๓ ผลงาบ...

-๒-

๒.๓ ผลงานของหน่วยงาน พิจารณาจากรางวัลสูงสุดเพียง ๑ .รางวัล ทีส่ ำนักง:m เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ต้นลังกดของผูข้ อย้ายไค้รนั โดยมีผลย้อนหลังไม่เกีน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายทีย่ น่ื ดำร้องขอย้าย ทัง้ นี้ ต้องแนบ
สำเนา หรือภาพถ่ายเกียรพิบตั ร วุฒบิ ตั ร ประกาศ หรือโล่รางวัล ทีI่ ค้รบั ออกโดยหน่วยราขการ/ราขการร่วมกับ
กับเอกชนเป็นผูจ้ คั (๕ คะแนน)
(๑ )ระดับซาต้
๕ คะแนน
(๒) ระดับ ภา๙ เขตตรวจราขการ
๓ คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพืน้ ทีก่ ารดัก'ษา
๑ คะแนน
๒.๔ การเป็นวิทยากร/คณะกรรมการ/คณะทำงาน พิจารณาจากการไค้รบั แต่งทัง้ ให้เป็นวิทยากร
คณะทำงานหรือกรรมการ โดยมีผลย้อนหลังไม่เกีน ๒ ปี นับกีงวันสุดท้ายทีย่ น่ื ดำร้องขอย้าย ทัง้ นีต้ อ้ งแนบสำเนา
หรือภาพถ่ายเกียรพิบตั ร วุฒ บิ ตั ร ประกาศ หรือโล่รางวัล ทีไ่ ค้รบั พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๕ คะแนน)
(๑ )ระดับชาติ
๕ คะแนน
(๒) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
๓ คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑ คะแนน
๓. การรัก ษาวิน ยั และจรรยาบรรณ (๔ คะแนน)
การรักษาวินยั ไห้พจิ ารณาจากการทีน่ ]เคย/เคยถูกลงโทษทางวินยั ทัง้ แต่เริม่ รับราซการ
จนลงวันสุดท้ายทีย่ น่ื ดำร้องขอย้าย โดยดูจากสำเนา ก.พ.๗ ทีร่ บั รองโดยเจ้าทีผ่ รู้ บั ผิดขอบ โดยไม่ยกเร้นให้กบั
ผูท้ 1่ี ค้รบั การลัางมลทน (๔ คะแนน)
(๑) ไม่เคยกระทำผิดวิน ยั
๔ คะแนน
(๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือนและลดขัน้ เงินเดือน
o คะแนน
๔. ความอาวุโสทางหลัก ราซการ พิจ ารณาจากการดำรงวิท ยฐานะ (๔ คะแนน)
(๑) เชีย่ วชาญหรือสูงกว่า
๔ คะแนน
(๒) ดำนาญการพิเศษ
๓ คะแนน
(๓) ดำนาญการ
๑ คะแนน
๔. ระยะเวลาทีด่ ำรงตำแหน่งหรือปฏบัพ หิ นัาทีใ่ นหน่วยงานการศึกษาป็จจุบ นั (๔ คะแนน)
พิจารณาจากระยะเวลา ทีด่ วํ รงตำแหน่งศึกษานเทศกั โดยนับถึงวันสุดท้ายของการยืน่ ดำร้องข0 ย้าย
(เศษของจทัง้ แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป นับเป็น ๑ ปี)
(๑) ระยะเวลา ทัง้ แต่ ๑๐ จ ขึน้ ไป
(ะ คะแนน
(๒) ระยะเวลา ๕-๙ ปี
๓ คะแนน
(๓) ระยะเวลาตากว่า ๕ ปี
๑ คะแนบ
๖. สภาพความยากดำบากในการปฏบัพ งิ านหนัาทีไ่ นหน่วยงานการศึกษาป็จวุบ นั (๔ คะแนน) พิจารณาจาก
(๑) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคไดั
๔ คะแนน
และ สพป.สงขลา เขด ๓
(๒) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ๆ
๓ คะแนน
/ ๗. เหตุผล...

๗. เหตุผ ลการขอย้าย (๕ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เซ่น สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
คูส่ มรส สำเนาใบสำคัญการสมรส อุนๆ
(๑) อยูร่ วมคับคูส่ มรส และดูแลบุตรฺ
๕ คะแนน
(b) ดูแ ลบิด ามารดา
๓ คะแนน
(๓) กลบภูมสิ ำเนา
๑' คะแนน

