
 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแกไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้อง 
กับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล 
ท้องลื่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องลื่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล 
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องลื่นแต่ไม่รวมถึง 
กรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องลื่นประเภทบริหารท้องลื่นและต าแหบ่งส ายงาน 
บริหารสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 

ในการนี้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน
เทศบาลในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่นแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลมีอ านาจ
หน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภท อ านวยการท้องถิ่น 
ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา 
และดัดเลือกพนักงานเทศบาล” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล และการ 

คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ ๕ วิธีดังนี้  
(๑) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล  
(๒) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล 
(๓) การสอบดัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงาน 

ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่นของเทศบาล หรือ
แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 

(๔)การดัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

(๕)การดัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นและ 
ประเภทบริหารท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา 

/ในการดัดเลือก.... 



-๒- 

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อน1

โขท่ี ก.ท.ก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 (นายอ าพร  สมทิพย์) 
   นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/'ว ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
รบต. 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ 3๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเสือก การ
บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา 

สงท่ีส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเสือก การ
บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ชุด 

๒. ส าเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเสือก 
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ชุด 

๓. ส าเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัด
เสือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลอน
ขั้น เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ขุด 

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราขุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มืมติเห็นขุอบให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขการคัดเสือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามท่ี 
กฎหมายก าหนด จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดทTประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการ
เแน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเสือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ประกาศหลักเกณฑ์แล 
ดังกล'าวมืเนื้อหาเซ่นเดียวกันที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้
ความเ 
แล้ว มีผลให้ประกาศใช้บังคับได้ แต่หากประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท. 
แล 
ก าหนด ให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นขอบก่อนจึงประกาศใช้
บังทั่บได้ 

เงื่อนไข 
ห็นขุอบ 
ก.อบต. 

/๓. เพื่อให้... 
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rn. เพื่อให้การบริหารงาบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จึงขอให้ ๆ.
จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. และ ก.เมืองพัทยา ด าเนินการใบเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใบ๔๕: วับ นับแต่วับท
ได้รับ หนังสือนี้ 

จึงเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนิบการปฏิบัติต่อไป 

ขอแสดงความนับ
ถือ 

 

(บายสันติธร ยิ้มละมัย) 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วน
มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 
๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๔ 
ผู้ประสานงาบ (นายจิรพัฒน่ น้อยเพ็ง) ๐๘-๔๑๒๑-๓๗๖๘ 



 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ!
โอน การรับโอบ การเลือนระดับ และการเลือนชนเงินเดือน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๔๔ 
และท่ีแกัโข 
เพื่อประโยชน์แก่ราชการและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ส่วนรวม 

บริหาร 
า า
รโอน .
พิ่มเติม 

อาคัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วใ.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐,'๒๔๖๑ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๔๖๑ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์กาไบริหาร ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วบจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอบ การ
รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ 

ข้อ ๒ ประกาศนื้โห้โข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นด้นไป 
ข้อ ๓ให้ยกเลิกความในหมวด ๔การโอน ข้อ ๒๖ ข้อ๒๗ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๒๙ทวิ และ 

หมวด ๔ การรับโอน ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ ของประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แสะเงื่อนไขการคัดเลือกการ
บรรจุแล: ะ!แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๔๔ แล: ที่แกัโขเพิ่มเติม และให้โข้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด ๔ 
การโอบและรับโอนพนักงาบส่วนห้องถบ 

ข้อ ๒๖ การโอนและรับโอนข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรีอพนักงานส่วนห้องถิ่น
อ่ืน โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่'
โต้'รับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตาม คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด 

/(๒) การโอน... 



- ๒ - 

(๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประ๓ท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันโนต าแหน่ง
หว่าง 

(๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และ
ต าแหน่งเดิม 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่ง

ตาก 
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต ่ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

(๔) การโอบและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต ่ากว่าเดิม ตาม (๔) แล้วประสงค์ขอโอบหรือ' 
ไปแต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่เกี่ 
ประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอน มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการ£1 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนัก
งาบส่ว 
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถอว่าเวลาราชการหรือเวลาท างาบของผู้ที่โ 
ตามที่ก าหนดในหมวดนี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการ
องค์การ' 
ส่วนจังหวัด 

ข้อ ๒๗ การโอบและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๒) เม่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
เสน 
ขอความเห็บชอบการรับโอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมา
ด ารงต่ 
ที่ว่าง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบรืหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ .) อาจมีมดิเห็นขอบให้รับโอน
ข้าราชการอ 
บริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้อง 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับด าแหบ่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบรืหารส,วนจังหวัดนั้น โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนเจั 
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และ
เมื่อคณะก 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วน 
ออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกัน โดยให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนเ' 

ว่าเดิม 
องค์กร 

ขอย้าย 

ยวข้อง 
งค์การ 
น่ต าบล 

อบมา 
บริหาร 

เอเรื่อง 
าแหน่ง 
งค์การ 
เถิ่บอื่น 

ที่มาเป็น 
'งหวัด 

แ ร ร ม
การ 
จังหวัด 
ท่าเดิม 

งิให้โอน 

. อ บ
และ 
าแหน่ง 

อบแล้ว 
บ่งเดิม 
กครอง 

/ ข้อ ๒๙ การโอน... 
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ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๔) กระท าได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เม่ือคณะกรรมการ
ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ออกค าสั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดอนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินเดือน 
แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หริอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อออก
ค าสั่ง 
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๒๙ ทวิ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
รับโอน 
หรือย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วน 
(ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นขอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท ส 
และระดับเดิม โดยต าแหน่งต ่ากว่าเดิมตามข้อ ๒๙ หากประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 
ใบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
อ่ืนได้ เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยการออก 
ค าสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 

และให ้
ให้โอน 

จังหวัด 

ายงาบ 

หมวด ๔ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

ส่วนที่ ๑ 
การโอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

ข้อ ๓๐ การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดย
ความ สมัครใจของผู้ฃอโอบ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสีอแจังความประสงค์รับโอนข้าราชการ
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดจากส่วนราชการอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ประสานกับ โดยก าหนดวับที่รับโอบและให้โอบมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออก
ค าสั่งให้โอบและแจ้งค าสั่มัห้โอบ ให้ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อออกค าสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวัน
เดียวกับ และให้รายงานคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทราบ 

/ ส่วนที่ ๒ ... 
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ส่วนที่ ๒ 
การรับโอบข้าราชการประ๓ทอ่ืบ 

ข้อ ๓๑ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความสมัครใจของผู้ฃอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์
และ .งี่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับโอบต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) ด าแหบ่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นด าแหบ่งว่างที่มือัตราเงินเด อน (ข) ผู้

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงด าแหบ่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี คุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 

(ค) ข้าราชการประ๓ทอ่ืน หากไม,เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใข้
คุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม ,ต ่ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสม'มติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน 
หรือไม่เดเยไต้รับ แต่งตั้งโดยผลการสอบแช่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มืเหตุพิเศษท่ีไม'จ าเป็นต้องสอบแช่ง
ขับให้ด ารงต าแหน่ง ที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านั้นเป็นคุณสมบ้ติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแช่งขันได้ใน
ต าแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และบัญชี สอบแช่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

(ง) การรับโอบเที่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเนิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเนินบุคคลก่อน 

(จ) การรับโอบเพอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ขององค์การบรืหารส่วน
จังหวัดใด ต้องไม่มืผู้สอบแช่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มืผู้สอบคัดเลือกไต้ 
หรือผู้ได้รับ การคัดเลือกในต าแหน่ง สายงาบนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

(๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (๑) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนี้ง ดังนี้ 
(ก) การรับโอนผู้สอบแช่งขันไต้ผู้ไต้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษ 

ตามข้อ ๑๐ (๒) โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแช่งขันได้ หรือไต้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แล เงึ่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
ก าหนด 

(ช) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมืลักษณะงานเทียบเคียงไต้กับต าแหน่งบริหาร 
(ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การรับโอนข้าราชการ
ประเภทอ่ืนตามวรรคหนี้ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการอเงค์การ บริหารส่วนจังหวัดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสาบกันโดยก าหนดวันรับโอน และให้โอนมืผลในวันเคียว
กันเที่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เนี้อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารผาให้ความเห็บชอบแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ 
แจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมืผลในวันเคียวกับ 

เพื่อประโยชน่ในการนับเวลาราชการให้ลือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา 
ตามที่ก าหนดในหมวดนี้ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด / ข้อ ๓๒ การรับโอน... 



- ๔ - 

ข้อ ๓๒ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ ๓๑ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ขี้
แจง 
ความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาบ และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอบ 
และปร 
ที่ทางราชการจะได้'รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจใบการออก
ค าสั่ง 
แต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ ก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะ
งานเท ย 
ไต้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอบมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
ต าแหน่งปร 
บริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษาให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้า
รา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ ากผู้ไต้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งใบประเภท สายงาน และ
ระดับ 
กว่าเดิม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเทือรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก า 
ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดใบหมวด 
การคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๓,การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ ๓๑ (๒) (ค) กระท าไต้โดยนายก
องค์การเบ' 
ส่วนจังหวัดที่จะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้องค์การ 
ส่วนจังหวัดเสนอเรื่องขอความเห็บชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
โดยให้ขี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาบ และความช านาญการ
ของผู้ท่ีจะ 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะไต้รับ เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.จ.) ท ื
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งรับโอบ ลัาหรับการจะบรรจุและ
แต่งตั้งใ' 
ต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ไต้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการอ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๓๔ การไต้รับเงินเดือนและการไต้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่วไ' 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 

ข้อ ๔ การใดที่อยู่ระหว่างต าเนินการ หรือต าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลัก
เกณ 
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่ d เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

(ก 

เหตุผล 
ะโยชน์ 
บรรจุ 

บเคียง 
ะเภท 
ชการ 

ที่ไม่สูง 

หนดไว้ 
วาด้วย 

ริหาร 
น่ริ,หาร 
.จ.จ.) 

ขอโอน 
จารณา 
ห้ต ารง 
งค์การ 

.ปและ 

เฑ์เดิม 

พลเอก ^ .. 
(อนุพงษ ์เผ่าจินดา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 



ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย 

การโ 
การรับโอบ การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับท่ี ©๑) พ.ศ. ๒<£๖๒ 

.อน 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน  การ
เลื่อน 
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประ
โยขน์ 
แก่ราชการและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๒๔วรรคเจ็ดประกอบมาตรา ๑๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประขุม
ครั้งที ่
๑๐/๒๔๖๑ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๑มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลงวันที่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐ''นทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๖๒ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ๓ให้ยกเลิกความใน หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๔ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ แล 
ข้อ ๓๐ ทวิ และ หมวด ๔ การรับโอน ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๔ ของประกาศคณะกร!รม
การ 
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแล! 
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
และที่แก้ใฃเพิ่มเติม และให้ไข้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด ๔ 
การโอนและรับโอบพนักงาบส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒๔ การโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นโดยความสมัครใจ
ของ ผู้ขอ'โอน ให้ด าเนินการไดืในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งข้นได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่'
ใดัรับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตาม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

แต่งตั้ง 
๒๔๔๔ 

/ (๒) การโอน... 
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(๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประ๓ท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง
Vวาง (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่ง เดิม 
ระหว่างเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๔) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งตรกว่าเดิม 
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับดรกว่าเดิมในเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องin
นอ่ืน 1 (๔) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งตรกว่าเดิม ตาม (๔) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอย้ายไป 
แต่งตั้งในต0าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน 
โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ท.อบต. 
จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นขอบ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา
ตามที่ ก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 

ข้อ ๒๖ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๔ (๒) เม่ือเทศบาลได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบ 
การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) อาจมีมดิเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่ง
ที่ว่างและประสงค์ ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลนั้นโดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเม่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอนให้ด ารง
ต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกัน กับต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาล หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดย
จะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๒๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๔ (๓) นายกเทศมนตรีที่จะรับโอนและนายก
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยน
ต าแหน่งดังโล่าว 

เม่ือคณฺะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกเทศมนตรี ออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิม โดยให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาลอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อ
ออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้อง มีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๒๘ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๔(๔) กระท่าได้ต่อเม่ือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ตกลง ยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ
เงินเดือน และให้แจ้งค าสั่ง รับโอนให้เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน 
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

/ข้อ ๒๙ การโจ้น ... 



- ๓ -  

ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๕: (£) นายกเทศมนตรีอาจรับโอนหรือย้ายผู้นั้น,
ปด ารง ต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ แล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 

พนักงานเทศบาลผู้ใด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดย
ต าแหน่งต ่ากว่าเดิมตามข้อ ๒๘ หากประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
ปกครอง ส่วนห้องถิ่นอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอ่ืนได้ เม่ือ
คณะกรรมการหนักงาน เทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้โอนต่อเม่ือ
ได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กร ปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นแล้ว 

ข้อ ๓๐ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเปีนเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลและการปฏิบัติ
ราชการ ของพนักงานเทศบาลเปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปิญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ใะหว่าง พนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีหรือผู้น่าชุมชน และไม ,สามารถด าเนินการโอนพนักงาน
เทศบาลระหว่าง เทศบาลตามหลักความสมัครใจได้ ให้ถือปฏิบิติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการนั้น 

หมวด ๕ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

ส่วนที่ ๑ 
การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

(ก 

ข้อ ๓๑ การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจ
ของผู ้
เมื่อเทศบาลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ใดจากส่วนราชการอื่น ให้เทศบ 
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งให้โอนและแจ้งค าสั่งให้โอนให้ส่วนราซก 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกค าสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 
(ก.ท.จ.) ทราบ 

ส่วนที่ ๒ 
การรับโอนข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

ข้อ ๓๒ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไมใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น 
พนักงานเทศบาล โดยความสมัครใจของผู้ฃอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
(ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 

/(ค) ข้าร' 

’ขอ
โอน 

าลและ 
อเสนอ 
.ท.จ.) 
ารอ่ืน 

ต้องมี 

ชการ... 



“ ( ริ ^ -  

นบุคคล 

(ค) ข้าราชการประเภทอ่ืน หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแตงตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใข้
คุณวุฒิ 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หรือไม่
เคยได้รับ 
แต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารง
ต าแหน่ง 
ที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจ 
ให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และ
บัญชี 
สอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

(ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิ 
ผู้ฃอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

(จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด ต้อง ,โม่มี
ผู้สอบแข่ง'ขัน 
ได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม'มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ไคัรับการคัดเลือกใน
ต าแหน่ง 
สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

(๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (๑) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณี
หนึ่ง คังนี้ 

(ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษ 
ตามข้อ ๑๑ (๒) โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์แล 
เงื่อนไฃท่ีเกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

(ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงไต้กับต าแหน่ง
บริหาร 
(ค) การรับโอนข้าราซการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 
ให้เทศบาลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเคียวกัน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงาน
เหศบาล 
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาล 
และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเคียว
กัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ท่ีโอนมา 
ตามที,ก าหนดในหมวดนี้ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล 

ข้อ ๓๓ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ ๓๒ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ข้ึแจง 
ความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน 
และปร 

เหตุผล 
โยชน์ 

/ ข้อ ๓๔ การรัม่โอน... 

ผ้โด้รับ 

ว่าด้วย 



ข้อ ๓๔ การรับโอบข้าราชการประเภทอบตามข้อ ๓๒ (๒) (ค) กระท าได้โดยบายก
เท 
ที่จะรับโอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้เทศบาลเสนอ
เรื่องช 
เห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยให้ซ้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น 
ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออก
ค าสั่ง 
ส าหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงิน
เดือ 
ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๓๔ การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่ว' 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 

ข้อ ๔ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลัก
เก 
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรธานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที 
 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 

ศมนตรี 
อความ 
ความรู้ 
ได้รับ 

เรับโอน 
นเท่าใด 

ไปและ 

ณฑ์เดิม 

พลเอก 
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล 

 



 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอบ การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงาบส่วนต าบล (ฉบับท่ี ©๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประโยขน์แก่ราซการและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส่วนรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบัยบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล ในการประขุมครั้งที่ ๑อ/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการ กลางพนักงาบส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ฉบับลงวับท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความ
ใน หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓0 ข้อ ๓๑ แล ข้อ ๓๑ ทวิ และ หมวด ๕ การรับ
โอน ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ของประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด ๔ 
การโอบและรับโอนพนักงาบส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒๖ การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยความสมัคร
ใจ ของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการไดในกรณีใดกรณีหนี่ง ดังนี้ 

(๑) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกไดในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่'ใต้
รับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตาม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

/(๒) กว่ร่โอน... 
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องค์กร 

อนมา 

(๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประ๓ท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง
หิว1าง 
(๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่ง 
เดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๔) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งด ่า
กว่าเดิม 
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต ่ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๔) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต ่ากว่าเดิม ตาม (๔) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไป 
แต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
ประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการธ< 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงาบส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นขอบ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถอว่าเวลาราชการหรือเวลาท่างาบของผู้ที่ 
ตามที่ก าหนดในหมวดนี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วน
ต าบล 

ข้อ ๒๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงาบส่วนต าบล หรือพนักงาบส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
คณะกรรมการ 
พนักงาบส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจมีมดิเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ 
และ 
ต าแหน่งเดียวกับกับต าแหน่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอบมาเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและบายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการ
โอนและ 
รับโอนนั้นแล้ว และเม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสังรับโอบให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับ
ต าแหน่ง 
ที่ว่าง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดีอนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
องค์กรใJf 
ส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๒๘ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๓) บายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะรับ
โอนแล: 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมใบการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยน 
ต าแหน่งดังกล่าว 

/ข้อ ๒๙ การโอน 

กครอง 

กครอง 
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ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๔) กระท า1ด้ต่อเม่ือพนักงานส่วน
ต าบลหรือพ 
ส่วนท้องถิ่นอื่บผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่น่า 
ได้ตกลงรนยอมโนการโอนและรับโอนนั้นแล้วเม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด)
ได้พิจ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้บายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าทั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน
ตาม!เร: 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ต าบล' 
เงินเดือน และให้แจ้งค าทั่งรับโอนให้องค์การบรืหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ทราบ 
ค าทั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๓๐ การโอนและการรับโอบตามข้อ ๒๖ {๕) บายกองค์การบรืหารส่วนต าบลอาจ
รับโ!อ 
ย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดืมก่อนได้รับการแต่งตั้งไต้ เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต. 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 

พนักงาบส่วนต าบลผู้ไต้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาบ และร 
โดยต าแหน่งต ่ากว่าเดิมตามข้อ ๒๙ หากประสงค์จะโอบไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนไต้รับการแต่งตั้งใน
องค์กรนั้ 
ส่วนท้องถิ่นอื่น นายกองค์การบรืหารส่วนต าบลอาจมีค าทั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 
เม่ือคณะกรรมการพนักงาบส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ไต้พิจารผาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการ
ออกค าทั ่
ต่อเมื่อได้รับแจ้งค าทั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว 

ข้อ ๓๑ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเปีนเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต า'
บ 
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปีญหาความ
ขัดแย้งที่เ 
ในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับบายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้น า ,ชุมขบ และไม่สามารถ
ด าเนิ 
โอนพนักงานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักความสมัครใจได้ ให้ถอปฏิบัติ
ตามป 
มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

หมวด ๕ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

นักงาน 
ยวข้อง 
ารณา 
กาศ 

ได้'รับ 
เพื่อออก 

บหริอ 
จังหวัด) 

ส่วนที่ ๑ 
การโอนพนักงาบส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประ๓ทอ่ืน 

ารอ่ืบ 
ข้อ ๓๒ การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจของผู้' 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอบพนักงานส่วนต าบลผู้ใดจากส่วนราชก 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกับ โดยก าหนดวับท่ีรับโอบและ 
ใบวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเท 
เมื่อคณะกรรมการพนักงาบส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็บขอบแล้ว ให้นายกองค์การ 
ส่วนต าบลออกค าทั่งให้โอนและแจ้งค าทั่งให้โอบให้ส่วนราชการอื่บท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกค าทั่งรับโอน โดยจะ
ตองมีผล 
ในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

ดับเดิม 
ปกครอง 
นอ่ืนได้ 

ทั่งให้โอน 

ลและ 
กิดฃึ้น 
นการ 

ระกาศ 

ขอโอน 

นมีผล 
นชอบ 
บริหาร 

/ส่วบที่ ๒ ... 
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ส่วนที่ ๒ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

ข้อ ๓๓ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น พนักงานส่วนต าบล โดยความสมัครใจของผู้ฃอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (๑) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มือัตราเงินเดือน (ช) ผู้ไต้
รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี คุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบ้ติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้โนมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 

(ค) ข้าราชการประ๓ทอ่ืน หากไม,เคยไต้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช
คุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบไต้ไม'ต ่ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับด าแหบ่งมาก่อน 
หรือไม่เกยไต้รับ แต่งตั้งโดยผลการสอบแช่งขันหรือการดัดเลือกในกรณีที่มืเหตุพิเศษที่ไม'จ าเป็นต้องสอบแช่ง
ขันให้ด ารงด าแหน่งที่ ต้องไข้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบไต้ไม'ต ่ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับด า
แหน่งมาก’อบ หากจะแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้ นจะต้องเป็นผู้สอบแช่งขันไต้ใน
ต าแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และบัญชี สอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลืก 

(ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการดัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

(จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ขององคการบริหารส่วนต าบล
ใด ต้องไม'มืผู้สอบแช่งขันไต้ใบต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม'มืผู้สอบดัดเลือกไต้ หรื?
เผู้ไต้รับ การคัดเลือกในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

(๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (๑) ให้ด าเนินการไต้ในกรณีใดกรณีหนี้ง ดงันี้ 
(ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขับไต้ ผู้ไต้รับการดัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี

พิเศษ ตามข้อ ๑0 (๒) โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแช่งข้นไต้ หรือไต้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ เงื่อนไชท่ีเที่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(ช) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซี่งมืลักษณะงานเทียบเคียงไต้กับต าแหน่งบริหาร 
(ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การรับโอนข้าราชการ
ประเภทอ่ืนตามวรรคหนี้ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วน
ราชการอ่ืนที่เที่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมืผล ในวันเดืยวกัน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเหนชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นขอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลออกค าลังรับ
โอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล และให้แจ้งค าลังรับโอบให้ส่วนราชการอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน 
โดยจะต้องมืผลในวันเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา 
ตามที่ก าหนดใบหมวดนี้ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

/ข้อ ๓๔ การโอน... 
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ข้อ ๓๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๓ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่
ทางราชการ จะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจในการออกค าสั่ง
บรรจุแต่งตั้งตามที่ กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงาน
เทียบเคียงไต้กับต าแหน่ง บริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลใบต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภท อ านวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ให้รับโอบและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบลจากผู้ได้รับ การคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเสือกเพื่อรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กา
หนดไว้ ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่า
ด้วย การคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๓ (๒)(ค) กระท าได้โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่จะรับโอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอ เรื่องขอความเห็บชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยให้
ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอ
โอน และประโยซน่ที่ทาง ราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบแล้ว ให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนส าหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้!ด้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๓๖ การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
และ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 

ข้อ ๔ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม 
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ ประกาศ ณ วับที ่ 09» เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 
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(อนุพงษ์ เผ่าจิบดา) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 


