
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ในสายงานการสอน ต าแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 
…………………………………................ 

 

  เพ่ือให้การโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์         
ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบจ าแนกต าแหน่ง           
เป็นประเภทต าแหน่งตามลักษณะงาน 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่ง
ครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และมติคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ           
ให้ก าหนดการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือนส าหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอนต าแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครู ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้บัญชีการเทียบต าแหน่งและ
อันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพ่ือแต่งตั้ง          
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามบัญชีการเทียบ
ต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  กันยายน พ.ศ.2564 
 
 
 

 
 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ 
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บัญชีการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครูขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งและอันดับเงินเดือน ส าหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครู ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่  3  กันยายน พ.ศ.2564  

............................................................... 
1. การโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และ           
สายงานนิเทศการศึกษา และข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่งก่อนโอน ย้าย โอน ย้าย มาบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่ง 

1.1 สายงานการสอน 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 

คร ู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 

1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ.4 
คร ู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 
คร ู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 
1.3 สายงานนิเทศการศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

ศึกษานิเทศก ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 

คร ู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 

/2.การโอน... 
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2. การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งก่อนโอน ย้าย โอน ย้าย มาบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

อาจารย ์  คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
อาจารย ์ ซึ่งได้รับเงินเดือนเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่า               

อันดับ คศ.2 
คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ซึ่งได้รับเงินเดือนเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่า               
อันดับ คศ.3 

คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 

 

3. การโอนข้าราชการทหาร 
ต าแหน่งก่อนโอน ย้าย โอน ย้าย มาบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ร้อยเอก            
เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตร ี

คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
 

4. การโอนข้าราชการต ารวจ 
ต าแหน่งก่อนโอน ย้าย โอน ย้าย มาบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ร้อยต ารวจตรี ร้อยต ารวจโท ร้อยต ารวจเอก พันต ารวจตรี คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 
พันต ารวจโท คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

 

5. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอ่ืน 
ต าแหน่งก่อนโอน ย้าย โอน ย้าย มาบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

ตั้งแต่ระดับช านาญการ ขึ้นไป คร ู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
ตั้งแต่ระดับต้น ขึ้นไป 

 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ตั้งแต่ระดับต้น ขึ้นไป 

 
คร ู

 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

 

6. เงื่อนไขการโอน ย้าย ตามการเทียบต าแหน่งระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ
ประเภทอ่ืน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน ต าแหน่งครู 

6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอน ย้าย ต้องมีต าแหน่งว่างและจ านวนต าแหน่งข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดแพร่ ก าหนด           
โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 

6.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 

/6.3 เป็นผู้ที่มี... 
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 6.3 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือปริญญาอ่ืนที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยมีสาขาวิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

6.4 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดการอนุญาต 
6.5 ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญา 
6.6 ปัจจุบันต้องด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน หรือต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาหรือ

ต าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือ
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการ
ต ารวจ ชั้นยศไม่ต่ ากว่าสัญญาบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

6.7 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนหรือการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ หลังจากได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีภาระงานการสอนขั้นต่ าตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าหนด  

6.8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอน ย้าย ต้องสั่งให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
กรณีนอกเหนือจากนี้ให้เสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
ทั้งนี้ กรณีผู้ที่โอน ย้าย มาด ารงต าแหน่งครู แล้วยังไม่ได้รับวิทยฐานะ การที่ผู้นั้นจะได้รับวิทยฐานะก็ต่อเมื่อผู้นั้น       
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะครบถ้วนและผ่านการประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดก่อน 

6.9 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่เคย
กระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.10 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

6.11 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
6.12 ให้ด าเนินการพิจารณารับโอนตามเงื่อนไขนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีการ

ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรือมีการด าเนินการที่มิชอบใดๆ ให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งนั้น 
แล้วแต่กรณีและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 


