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แบบขอโอนพนักงานส่วนทอ้งถ่ินและขา้ราชการอ่ืน ซ่ึงเปน็ผูส้อบแขง่ขันไดห้รือผู้ไดร้บัคดัเลือก 
มาบรรจุและแต่งตั้งเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สายงานการสอน 

เขียนที่                          

วันที่       เดือน           พ.ศ.         

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

เรียน  (หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี) *  

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                          อายุ                  ปี 
เกิดวันที่       เดือน                พ.ศ.              เลขประจําตัวประชาชน   
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น                           ตําแหน่ง    
ระดับ/วิทยฐานะ                             รับเงินเดือนระดับ/อันดับ           อัตรา/ขั้น                 บาท 
สังกัดกอง/สํานัก                                             ส่วนราชการ  
กระทรวง                                    ต้ังอยู่ที่                            หมู่ที่        ถนน                      
ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                   จังหวัด                รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                  โทรศพัท์เคลื่อนที่                 โทรสาร              e-mail   

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่        หมู่ที ่    ถนน                    ตําบล/แขวง                       
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์             โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์เคลื่อนที่                            โทรสาร                     e-mail    
เป็นผู้สอบแข่งขันได้/ได้รับคัดเลือก ในตําแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด                                                      
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการ.                         .ลงวันที ่                   
มีความสมัครใจขอโอนมาดํารงตําแหน่ง                              (ครูผู้ช่วย/ครู) ดังน้ี 

(1) ช่ือสถานศกึษา                         อําเภอ                      จังหวัด    
(2) ช่ือสถานศกึษา                         อําเภอ                      จังหวัด  
(3) ช่ือสถานศกึษา                         อําเภอ                      จังหวัด                      

ข้าพเจ้าขอเรยีนว่า 
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่      เดือน               พ.ศ.            เป็นข้าราชการ                      
ตําแหน่ง                               ระดับ/ช้ัน                       สังกัด   
ส่วนราชการ                                        กระทรวง  
 3. วินัยและการรักษาวินัย 

  3.1 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้ 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  3.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 เดือน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย (2) 



- 2 - 
 

  3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ.......................................................................................... 
  3.5 เคย/อยู่ระหว่าง (ระบุกรณีตามข้อ 3.1 - 3.3)............................................................ 

4. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่าขึ้นไป) 
 

ที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1. ................................... .......................................................... ........................................................... 
2. ................................... .......................................................... ........................................................... 
3. ................................... .......................................................... ........................................................... 
4. ................................... .......................................................... ........................................................... 
5. ................................... .......................................................... ........................................................... 

5.  ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหน่ง/เปลี่ยนหน่วยงาน) 
 

ที่ วัน เดือน ปี ตําแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 

 6. เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีส่่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มดัีงน้ี 

 6.1 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่
วันที่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 

 6.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
 6.3 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ

 หน่วยงานต้นสังกัด กรณีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใด กฎหมายกําหนดให้บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ ต้องระบุ
มติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันด้วย  

   6.4 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคญัการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล   
                             ใบสาํคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอโอนไว้น้ีถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงช่ือ) ....................................................... 
                                                     (..........................................................) 
                                               ตําแหน่ง ..................................................... 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับต้น) ** 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................... 
                                                             (.....................................................) 
                                                    ตําแหน่ง ..................................................... 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) *** 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ....................................................... 
                                                             (.....................................................) 
                                                   ตําแหน่ง ..................................................... 
 

หมายเหตุ * 1.     แบบขอโอนให้ย่ืนต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี 

** 2.    ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริ งทุกประการ พร้อมทั้ งรับรองความประพฤติ  ความ รู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรอง 
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 

*** 3.  ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล      
  



หนงัสอืสอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัรายละเอียดของผู้ขอโอน 

 

ที่     /               .  ส่วนราชการหรอืสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           วันที ่         เดือน                  พ.ศ.          

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด) 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)  
ข้าราชการ/พนกังานส่วนท้องถิน่                                      ตําแหน่ง   
ระดับ/วทิยฐานะ                              รับเงินเดอืนระดบั/อันดับ               อัตรา/ขัน้                  บาท 
สังกัด                                              มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง                                   สถานศึกษา  
อําเภอ                         จังหวัด                         สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา/ส่วนราชการ   
                                                           กระทรวง   

 (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับโอน)                                                    พิจารณาแล้ว
มีความประสงค์จะรับโอน จึงขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้       

 1. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะหรือระดับใด รับเงินเดือนเท่าใด สังกัดหน่วยงานใด 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม่ 
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่ 

4. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่ 

5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลายหรือไม่  
 6. เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ หากเป็นสมาชิกให้ระบุหมายเลขสมาชิก 
 7. มีภาระหน้ีสินผูกพันกับทางราชการ หรือไม่  

8. อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน หรือไม่ 
 9. ยินยอมให้โอนได้ตั้งแต่เมื่อใด 
 10. ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ (ส่วนราชการ/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)    
ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

    (ลงช่ือ)                              
         (                  ) 

ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
หน่วยงานที่รับโอน 
โทรศัพท์    โทรสาร    

สิ่งทีส่่งมาด้วย (3) 



 
 

คําอธิบายและตัวอย่าง 
ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน ซ่ึงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 13 ลงวันท่ี 5 กันยายน ๒๕๕๗) 

 

คําอธิบาย 

  1. หลักเกณฑ์ข้อ ๖ “ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ

คัดเลือก โอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยตามผลการสอบแข่งขันหรือผลการคัดเลือก โดยให้

ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกถ้าผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา

เงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม ถ้าอัตรา

เงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมไม่มีกําหนดในอันดับครูผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูง

กว่าเดิม ท้ังน้ี อัตราเงินเดือนท่ีได้รับต้องไม่สูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย 

 สําหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกซ่ึงปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 หรืออันดับ คศ.2 ให้โอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูรับ

เ งิน เ ดือน อัน ดับ คศ .1 หรื อ อัน ดับ คศ .2  แล้ วแ ต่กร ณี  โดยให้ ไ ด้ รั บ เ งิน เ ดือนใน อัตรา เ ท่ า เ ดิม 

ถ้าอัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมไม่มีกําหนดในอันดับน้ันให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิม

ท้ังน้ี อัตราเงินเดือนท่ีได้รับต้องไม่สูงกว่าข้ันสูงของอันดับ คศ.1 หรือ อันดับ คศ.2 แล้วแต่กรณี กรณี 

ผู้ขอโอนรายใดมีวิทยฐานะครูชํานาญการให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ” 

  คําอธิบาย 

  (1) พนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนท่ีจะขอโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี  

(รวมถึงพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนท่ีดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย) ต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ

คัดเลือกในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง โดยต้องมีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ท้ังน้ี ให้โอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยตามผลการ

สอบแข่งขันหรือผลการคัดเลือก สําหรับผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกท่ีดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือน

อันดับ คศ. 1 หรืออันดับ คศ.2 อยู่ในปัจจุบัน ให้โอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  

   (2) การให้ได้รับเงินเดือน 

    (2.1) ผู้ท่ีโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง

และคุณวุฒิท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก ถ้าผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตําแหน่งและ

คุณวุฒิท่ีสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม ถ้าอัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิม 

ไม่มีกําหนดในอันดับครูผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิมท้ังน้ี อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ 

ต้องไม่สูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย(4) 
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    (2.2) ผู้ท่ีโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 หรือ

อันดับ คศ.2 แล้วแต่กรณี โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมถ้าอัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมไม่มีกําหนด 

ในอันดับน้ันให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิมท้ังน้ี อัตราเงินเดือนท่ีได้รับต้องไม่สูงกว่าข้ันสูงของ

อันดับ คศ.1 หรือ อันดับ คศ.2 แล้วแต่กรณี กรณีมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการต่อไป 

  2.หลักเกณฑ์ ข้อ ๗“การรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กําหนด 

   สําหรับการรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนา 

ผู้ท่ีรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังโดยให้เริ่มดําเนินการพัฒนาภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ ท้ังน้ีให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดโดยอนุโลม” 

   คําอธิบาย 

   ความตามวรรคหน่ึง กําหนดให้ผู้ท่ีโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับ

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ แม้ว่าผู้น้ันจะ

ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  

ก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ เป็นเวลา ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดด้วย 

3. วิธีการ ข้อ ๑ “ให้ผู้ขอโอนย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ดังน้ี ...” 

 วิธีการ ข้อ 2.2“...สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การถูกดําเนินการ

ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือถูกดําเนินคดีล้มละลาย หรือ

เป็นบุคคลล้มละลาย และข้อมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณารับโอน” 

 คําอธิบาย 

 การย่ืนคําขอโอนตามวิธีการข้อ ๑ และการสอบถามข้อมูลของผู้ขอโอนตามวิธีการข้อ ๒.๒  

ให้ดําเนินการตามแบบท่ีกําหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วย (2) และ (3)) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลด 

ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th 

4. วิธีการ ข้อ ๑.3 “หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานต้นสังกัด กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินใด บริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันด้วย” 
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คําอธิบาย 

 ในกรณีของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ 

แม้ว่าผู้ขอโอนจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก และ

ยินยอมให้โอนโดยไม่มีเง่ือนไขเม่ือสอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกไว้แล้วก็ตาม แต่ในชั้นของการย่ืนคําขอโอน 

ก็ต้องได้รับอนุมัติให้โอนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันด้วย เพ่ือให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 

จะได้อนุมัติให้โอนไว้แล้วต้ังแต่การสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

5. วิธีการ ข้อ 3 “...กรณีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการใดมีความพร้อมในการ

นําระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาแล้ว ให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และ 

ให้สําเนาคําสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.1 – 3.3 เข้าระบบทะเบียน

ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ทันที โดยให้จัดส่งเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด 

ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง” 

 คําอธิบาย 

 การออกคําสั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ดําเนินการตามรูปแบบ 

ท่ีกําหนด โดยผ่าน www.cmss-otcsc.com 

6. วิธีการ ข้อ ๕ “กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ 

ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรายๆ ไป” 

 คําอธิบาย 

 กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หมายถึง กรณีท่ีผู้ขอโอนมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่อาจมีเง่ือนไขบางประการท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีหรือ

เป็นกรณีท่ี ก.ค.ศ. มิได้มอบอํานาจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา

ดําเนินการ หรือกรณีอ่ืน เช่น กรณีท่ีปัจจุบันมิได้ดํารงตําแหน่งครู แต่เคยมีประสบการณ์การดํารงตําแหน่งครู

มาก่อน จึงประสงค์จะขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู หรือกรณีท่ีปัจจุบันดํารงตําแหน่งครู 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ เป็นต้นท้ังน้ี ต้องเป็นกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการด้วย 
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ตัวอย่าง 

   ตัวอย่างท่ี ๑ 

   นางสาวนภาลัย วุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) (หลักสูตร 4 ปี) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน รับเงินเดือน 11,430 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และ 

ถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิ 

ท่ีสอบแข่งขันได้ กล่าวคือ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยข้ัน 15,050 บาท และให้เตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด 

   ตัวอย่างท่ี 2 

   นายพิรุณ วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน รับเงินเดือน 10,190 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย

และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด และตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปิดรับสมัครผู้มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,800 บาท กรณีน้ี ให้รับโอนมาบรรจุ

และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งและคุณวุฒิท่ีสอบแข่งขันได้ กล่าวคือ 

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,800 บาท และให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี

นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ตัวอย่างท่ี 3 

   นางสาวสายฝน วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

รับเงินเดือนข้ัน 16,920 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง  

มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ันเดิม คือ ข้ัน 16,920 บาทและให้เตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ตัวอย่างท่ี 4 

   จ่าสิบเอกเมฆา วุฒิ ค.บ. (พลศึกษา) ข้าราชการทหาร รับเงินเดือนระดับป.2 ชั้น 18  

ข้ัน 16,340 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังมีคุณสมบัติและ

เง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด แต่เน่ืองจากเงินเดือนข้ัน 16,340 บาท 

ไม่มีกําหนดในอันดับครูผู้ช่วย จึงให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือน
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อันดับครูผู้ช่วย ข้ันท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิม คือ ข้ัน 16,190 บาทและให้เตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   ตัวอย่างท่ี 5 

   นางสาวรุ้ง วุฒิ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ระดับชํานาญการ รับเงินเดือน 24,450 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุ

และแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดแต่เน่ืองจากอัตรา

เงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมสูงกว่าข้ันสูงของอันดับครูผู้ช่วยจึงให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 17,690 บาทซ่ึงเป็นข้ันสูงสุดของอันดับครูผู้ช่วย โดยให้

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด    

  ตัวอย่างท่ี 6 

  นางสาวดาหลา วุฒิ ค.บ. (นาฏศิลป์) พนักงานเทศบาล ตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

ข้ัน 20,740 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและ

เง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ข้ันเดิม คือ ข้ัน 20,740 บาท และให้ผู้บังคับบัญชาเริ่มดําเนินการพัฒนาภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม 

  ตัวอย่างท่ี 7 

  นายโมกข์ วุฒิ ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครู วิทยฐานะ 

ครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ข้ัน 22,940 บาท สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ี 

ท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให้รับโอน 

มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ข้ันเดิม 

คือ ข้ัน 22,940 บาท และให้ผู้บังคับบัญชาเริ่มดําเนินการพัฒนา ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันท่ี 

เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม 

  ตัวอย่างท่ี 8 

   นางสาวเฟ่ืองฟ้า วุฒิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ รับเงินเดือน 17,350 บาท (เดิมเคยดํารงตําแหน่งครูมาก่อน)สอบแข่งขันได้

ในตําแหน่งครูผู้ช่วย และถึงลําดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง มีคุณสมบัติและเง่ือนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
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ครูผู้ช่วย ข้ันท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิม คือ ข้ัน 17,310 บาท และให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

เป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

   หากนางสาวเฟ่ืองฟ้า มีความประสงค์ขอโอนมาดํารงตําแหน่งครู และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือส่วนราชการท่ีจะรับโอน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 

ประสงค์จะรับโอนมาดํารงตําแหน่งครู โดยมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ก็อาจเสนอ 

ขออนุมัติ ก.ค.ศ. พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานเพ่ือรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู เป็นการเฉพาะราย 

 

 

  

_____________________ 
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