สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 58 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบ
การบรรจุครู เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้พิจารณาการขอโอนจากผู้ที่มีวุฒิ
และวิชาเอกตรงตามความจําเป็นและประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับเป็นสําคัญ
2. การรั บ โอนต้ อ งไม่ มี บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั นได้ ห รื อผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กรอการบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง
ให้ ดํารงตําแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย ในกลุ่มวิ ช าหรื อทางหรื อสาขาวิ ชาเอกที่ จ ะรั บโอนในเขตพื้ นที่ การศึ กษานั้ น
หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี
3. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.3 มี วุ ฒิ ไม่ ต่ํากว่ าปริ ญญาตรี ทางการศึ กษาหรื อทางอื่ นที่ ก.ค.ศ. รั บรอง และกํ าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
3.5 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน
3.6 ปัจจุบันต้องดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ต่ํากว่าสัญญาบัตร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.7 มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และมีภาระงานการสอนขั้นต่ําตามที่ส่วนราชการที่รับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
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3.8 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําในอันดับของตําแหน่งที่รับโอน
3.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.10 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.11 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย
4. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
กรณีที่กฎหมายกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
5. ตําแหน่งที่จะใช้รับโอนต้องเป็นตําแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง มีอัตราเงินเดือน และมิใช่
เป็ น ตําแหน่ งที่ร อการเลิกหรือยุ บ หรื อตํ าแหน่ งที่ มีเงื่อนไขตามที่ คณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหน่งที่สงวนไว้ เช่น ตําแหน่งที่จะใช้บรรจุนักเรียนทุน
หรือบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
6. สถานศึ ก ษาที่ จ ะรั บ โอนมาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ต้ อ งมี จํ า นวนตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความจําเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
ในสังกัด
ทั้งนี้ การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว
8. ผู้ขอโอนต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ดังนี้
8.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา และความรู้ อื่ น
ตามความเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียน
8.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียนและ
สอบภาคปฏิบัติ
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8.3 ประเมิ น ความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ประวั ติ ก ารรั บ ราชการ
ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู
ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ดําเนินการ
กํ าหนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด แบบประเมิ น และคะแนนการประเมิ น และให้ ดําเนิ น การ
ประเมินโดยเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะรับโอน
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
9. ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนตามข้อ 8.1 – 8.3 แต่ละข้อไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
10. ให้ ป ระกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการประเมิ น เท่ า จํ า นวนตํ าแหน่ ง ว่ า งที่ ป ระกาศรั บ โอน และ
เรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ที่ผ่านการประเมิน โดยให้เรียงลําดับที่ตามคะแนนรวมทั้ง 3 ข้อ
จากมากไปหาน้อย
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินได้คะแนนรวมทั้ง 3 ข้อ เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 8.2
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 8.1 มากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.1 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ยื่นสมัครขอโอนก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลําดับ
ที่ดีกว่า
11. ผู้ ที่ได้ รั บ อนุ มัติให้ โ อนจะต้ องมาปฏิ บั ติห น้ าที่ ในสถานศึ กษาที่ รั บโอน ภายใน ๔๕ วั น
นับแต่วันที่ออกคําสั่งรับโอน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้
12. การบรรจุและแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนและการให้มีวิทยฐานะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเปรี ย บเที ย บตํ าแหน่ งและวิ ทยฐานะระหว่ างพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น และข้ าราชการอื่ น กั บ ตํ าแหน่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่ได้รับการแต่งตั้งในอัตราเท่าเดิม ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินเดือนเดิม ให้ได้รับในอัตราเงินเดือนที่ใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมและไม่สูงกว่า
ขั้นสูงของอันดับนั้น
13. ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู้ที่ได้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ภายในระยะเวลา
6 เดือน นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม
วิธีการ
1. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณาให้มีการรับโอน รวมทั้งกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
แบบประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8
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2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ประกาศรับโอน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกที่จะรับโอน ตําแหน่งว่างที่จะใช้รับโอน คุณสมบัติของผู้ขอโอน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน รวมทั้งข้อความอื่นที่ผู้ขอโอนควรทราบ และดําเนินการดังนี้
2.1 ปิดประกาศรับโอนไว้ในที่เปิดเผย
2.2 ส่งประกาศทางไปรษณีย์ ล งทะเบีย นหรื อทางอิน เทอร์ เน็ต ไปยั งสํ านั กงาน ก.ค.ศ.
ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานที่เห็นสมควร
2.3 ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และทางสื่อต่างๆ
3. การสมัครรับโอน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้กําหนด
วัน และเวลาในการรับโอน ซึ่งต้องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยกําหนดให้
ผู้ขอโอนยื่นสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือส่วนราชการ ดังนี้
3.1 สําเนาเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษาและแสดงผล
การศึกษา
3.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
3.3 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่
เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน
3.4 หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ โ อนของผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ของส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
3.5 สํ าเนาเอกสารหลั กฐานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานและประสบการณ์ เกี่ ยวกั บการสอน
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้ เพื่ อปฏิ บัติห น้ าที่ ส อน ได้ แก่ สั ญญาจ้ างการเป็ น ครู ใบอนุ ญาตให้ บ รรจุ ครู (สช.18) และคํ าสั่ ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลของสถานศึกษา โดยต้องมีแผนการจัด
การเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ส อนหรื อ เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ที่ แ สดงผลการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ์ ก ารสอน
(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.7) โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาที่สอน
3.๖ เอกสารหลักฐานหรือผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู เช่น ผลงานดีเด่น ผลงานทางวิชาการ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
เป็นต้น
3.๗ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
/4. ให้สํานักงาน...
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4. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
เอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
5. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ตั้งคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน
จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
6. ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินแล้ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
6.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุ
และแต่งตั้งจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับที่ที่ผ่านการประเมิน
กรณีที่ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง ให้คงตําแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าวไว้ โดยมิให้นํามาใช้เพื่อการรับโอนในคราวนั้นอีก
6.2 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ทําความตกลงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนที่มารายงานตัว และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ
การถูกดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูก
ดําเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย และข้อมูลอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณารับโอนของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
เมื่ อได้ รั บ ความยิ น ยอมจากส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ดของผู้ ข อโอนแล้ ว
ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหรือส่วนราชการ แล้ วแต่กรณี นํ าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติแล้ว
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งสําเนาคําสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียด
การรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคําสั่ง พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
7.1 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาที่รับโอน ณ วันที่รับโอน โดยแสดงจํานวนนักเรียน
นักศึกษา ห้องเรียน และตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่แสดงคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก รวมทั้งกรอบอัตรากําลังสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7.2 สําเนาเอกสารหลักฐานตามวิธีการข้อ 3.๑ – 3.๗
7.3 สําเนารายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอน
กรณี ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการใดมี ค วามพร้ อ มในการนํ า ระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
/ให้ดําเนินการ...
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ให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และให้สําเนาคําสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 7.1 - 7.3 เข้าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ทันที
โดยให้จัดส่งเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ออกคําสั่ง
8. ให้ ดําเนิ น การพิ จ ารณารั บโอนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การนี้ โ ดยเคร่ งครั ด หากภายหลั ง
ตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการดําเนินการที่มิชอบใดๆ
ให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. กรณีที่ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น กรณี มีเ หตุ ผ ลความจํ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ร าชการ ให้ เ สนอ ก.ค.ศ.
พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะ
ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
กับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
1. พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

1.1 สายงานการสอน
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อาํ นวยการชํานาญการพิเศษ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผู้อํานวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

1.3 สายงานนิเทศการศึกษา
ศึกษานิเทศก์

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

-22. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์

ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ซึ่งได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๒

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับเงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ.๓

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

อาจารย์

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

3. ข้าราชการทหาร
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

ตําแหน่งข้าราชการทหาร

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ร้อยเอก ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

4. ข้าราชการตํารวจ
ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

ตําแหน่งข้าราชการตํารวจ

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

ร้อยตํารวจตรี ร้อยตํารวจโท ร้อยตํารวจเอก พันตํารวจตรี

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

พันตํารวจโท

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

5. พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตําแหน่งประเภทวิชาการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

ตําแหน่งประเภทวิชาการ

สําหรับผู้มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับปฏิบัติการ

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ระดับชํานาญการ

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)
แบบขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

รูปถ่าย 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี) *
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
เลขประจําตัวประชาชน
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่ง
ระดับ/วิทยฐานะ
รับเงินเดือนระดับ/อันดับ
อัตรา/ขั้น
สังกัดกอง/สํานัก
ส่วนราชการ
กระทรวง
ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
e-mail

ปี
บาท

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่ ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
e-mail
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ
ง
ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
1. ข้ า พเจ้ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
เป็นข้าราชการ
ตําแหน่ง
ระดับ/ชั้น
สังกัด
ส่วนราชการ
กระทรวง
3. วินัยและการรักษาวินัย
 3.1 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 3.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย
 3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ..........................................................................................
 3.5 เคย/อยู่ระหว่าง (ระบุกรณีตามข้อ 3.1 - 3.3)........................................................
4. เหตุผลการขอโอน

-25. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

คุณวุฒิ
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

สาขา/วิชาเอก
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

สถาบันการศึกษา
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหน่ง/เปลี่ยนหน่วยงาน)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

วัน เดือน ปี
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

ตําแหน่ง/ระดับ
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

สังกัด
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

หมายเหตุ
..............................
..............................
...............................
...............................
...............................

7. ประวัติการปฏิบัติการสอน
ที่

ระยะเวลาที่สอน

1.
2.
3.
4.
5.

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

รวมเป็น
เวลา
................
................
................
................
................

สถานศึกษาที่สอน

ระดับชั้น/วิชาที่สอน

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

จํานวนคาบ/
สัปดาห์
............................
............................
............................
............................
............................

รวมระยะเวลา
................
ปฏิบัติการสอนทั้งสิ้น
8. ผลการปฏิบัติงานและผลงานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
8.1 ผลการปฏิบัติงาน

-38.2 ผลงานดีเด่น จํานวน

เรื่อง ดังนี้

8.3 ผลงานทางวิชาการ จํานวน

เรื่อง ดังนี้

8.4 ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

9. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้
 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ
 9.4 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่
วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน
 9.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สํ า เนาเอกสารหลั ก ฐานแสดงประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การสอนหลั ง จากได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตอื่นที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน
 9.8 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานดีเด่น
 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานทางวิชาการ
 9.10 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
 9.๑1 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความและเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ แ ละยื่ น ขอโอนไว้ นี้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตําแหน่ง .....................................................

-4ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับต้น) **
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) ***
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................

หมายเหตุ * 1.

แบบขอโอนให้ยื่ นต่ อหัว หน้าส่วนราชการ หรื อผู้ อํานวยการสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี
** 2. ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกต้อง
ตรงตามความเป็ น จริ ง ทุ ก ประการ พร้ อ มทั้ ง รั บ รองความประพฤติ ความรู้
และความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของผู้ ข อโอนด้ ว ย โดยผู้ รั บ รอง
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา
*** 3. ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล

สิ่งที่ส่งมาด้วย (4)
หนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน
ที่

/

.

ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง

ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

เรียน

(หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด)

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่
ตําแหน่ง
ระดับ/วิทยฐานะ
รับเงินเดือนระดับ/อันดับ
อัตรา/ขั้น
บาท
สังกัด
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ
กระทรวง
(ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอน)
พิจารณาแล้ว
มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ โอน จึ ง ขอทราบว่ า จะขั ด ข้ อ งในการให้ โ อนหรื อ ไม่ หากไม่ ขั ด ข้ อ ง ขอทราบข้ อ มู ล
เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้
1. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะหรือระดับใด รับเงินเดือนเท่าใด สังกัดหน่วยงานใด
2. เป็ นผู้ มีคุ ณสมบั ติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบข้า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม่
3. เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู กแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
หรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่
4. เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ดํ า เนิ น คดี อาญาหรื อ เคยถู ก ลงโทษทางอาญา เว้ น แต่ ค วามผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่
5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลายหรือไม่
6. เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ หากเป็นสมาชิกให้ระบุหมายเลขสมาชิก
7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม่
8. อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน หรือไม่
9. ยินยอมให้โอนได้ตั้งแต่เมื่อใด
10. ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ (ส่วนราชการ/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(
)
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่รับโอน
โทรศัพท์

โทรสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)
คําอธิบาย
ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)

หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัติของผู้โอน
1.1 ข้อ 3.5 “ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน”
คําอธิบาย
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่สามารถขอโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องเป็น
ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ใ ช้ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา โดยผลการสอบแข่ ง ขั น เท่ า นั้ น
หากบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศสัญญาบัตร
โดยไม่ผ่านกระบวนการสอบแข่งขัน ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
1.2 ข้ อ 3.6 “ปั จ จุ บั น ต้ อ งดํ า รงตํ า แหน่ ง สายงานการสอน สายงานบริ ห ารสถานศึ ก ษา
สายงานนิเทศการศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ต่ํากว่า
สัญญาบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร”
คําอธิบาย
(1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งที่เริ่มบรรจุโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญา เช่น
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
(2) ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ต่ํากว่าสัญญาบัตร หมายถึง ข้าราชการทหาร
ข้าราชการตํารวจ ที่เริ่มบรรจุโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญา
(3) การนับประสบการณ์การดํารงตําแหน่งฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี นั้น ให้นับได้ตั้งแต่วันที่
ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ดํารงตํ าแหน่ งสายงานการสอน สายงานบริ ห ารสถานศึ กษา สายงานนิ เทศการศึ กษา
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือกรณีเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตํารวจ ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ดํารง
ชั้น ยศไม่ ต่ํากว่ าสั ญญาบัตร เท่านั้น ไม่ส ามารถนํ าประสบการณ์ขณะดํารงตํ าแหน่ งในสายงานที่เริ่มบรรจุ
โดยใช้วุฒิต่ํากว่าปริญญา มานับได้
/(4) สามารถนํา...
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สายงานนิเทศการศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ต่ํากว่า
สัญญาบัตร มานับรวมกันให้ครบ 6 ปีได้ เช่น เคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ดํารงตําแหน่ง
ครู ผู้ ช่ ว ย เป็ น เวลา 2 ปี ดํ า รงตํ าแหน่ ง ครู เป็ น เวลา 1 ปี และเป็ น ข้ า ราชการทหารยศร้ อยตรี เป็ น เวลา
1 ปี 6 เดื อนเศษ สามารถนํ าประสบการณ์ ดั งกล่ า วมานั บ รวมกั น ให้ ค รบ 6 ปี นั บ ถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของการ
รับสมัครได้
1.3 ข้ อ 3.7 “มี ป ระสบการณ์ การสอนหลั งจากได้ รั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พครู หรื อ
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และมีภาระงานการสอนขั้นต่ําตามที่ส่วนราชการที่รับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.”
คําอธิบาย
(1) ให้นับประสบการณ์การสอนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใช้ แสดงในการประกอบวิ ช าชี พครู ตามที่ คุรุ ส ภาออกให้ เพื่ อปฏิ บั ติหน้ าที่ ส อน เท่ านั้ น การสอนโดยไม่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอน ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
(2) ประสบการณ์การสอน ตามข้อ (1) จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว ต้องมีภาระงานการสอนขั้นต่ําตามที่ส่วนราชการที่จะรับโอนกําหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ด้วย เช่น จะขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ระดับชั้ นประถมศึกษาหรื อระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ต้องมีจํานวนชั่วโมง
ภาระงานสอนขั้นต่ํา ไม่ต่ํากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นต้น
2. การประกาศรับโอน
2.1 หลักเกณฑ์ข้อ 7 “ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความจําเป็นและความต้องการ
ของสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งนี้ การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว”
/คําอธิบาย...
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(1) การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการโดยการประกาศรับสมัคร
(2) การจะประกาศรับสมัครรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกใด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(2.1) ต้องประกาศรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความจําเป็น
และความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับโอนในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ด้วย
(2.2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่
การศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว
วิธีการ
1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ข้อ 6.1 “ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุและ
แต่งตั้งจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับที่ที่ผ่านการประเมิน”
คําอธิบาย
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่าจํานวนตําแหน่งว่าง
ที่ประกาศรับโอนเท่านั้น แม้ว่าจะมีผู้ผ่านการประเมินมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรับโอนก็ตาม เช่น
มีการประกาศรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 ตําแหน่ง
แต่มีผู้ผ่านการประเมินในสาขาวิชานั้น จํานวน 7 คน ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินในสาขาวิชานั้น
เฉพาะลําดับที่ 1 – 5 เท่านั้น
2. กรณีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ข้อ 9 “กรณีที่ต่างไปจากหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การนี้ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึ กษา หรื อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพื่อประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณา”
/คําอธิบาย...
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กรณี ที่ต่างไปจากหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การนี้ หมายถึ ง กรณีที่ผู้ ขอโอนมี คุณสมบั ติต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด แต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการเป็นพิเศษ หรืออาจมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
หรือเป็นกรณีที่ ก.ค.ศ. มิได้มอบอํานาจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
ดํ าเนิ น การ หรื อกรณี อื่น ซึ่ ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นซึ่งทางราชการจะได้ประโยชน์จากการรับโอนเป็นอย่างยิ่ง
กรณี ต่ า งไปจากหลั ก เกณฑ์ แ ละไม่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ร าชการเป็ น พิ เ ศษ
ไม่สมควรพิจารณารับโอน รวมทั้งกรณีการรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก็ไม่สมควร
พิ จ ารณารั บ โอนเช่ น กั น เนื่ อ งจาก ก.ค.ศ. มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะรั บ โอนผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาเป็นครู การจะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ควรผ่านกระบวนการ
สอบแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันความรู้ ความสามารถของผู้ขอโอน
_____________________

