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ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการ
ประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง    
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล  ฉบับลงวันที่ 
๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐              
และ ข้อ ๓๐  ทวิและ หมวด  ๕  การรับโอน ข้อ ๓๑ ข้อ  ๓๒ ข้อ  ๓๓  ข้อ ๓๔  และข้อ  ๓๕ ของประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การ
บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

หมวด ๔ 

การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

-------------------------------- 

 ข้อ ๒๕ การโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยความสมัคร
ใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล.) ก าหนด 
 (๒)การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง
ที่ว่าง 



๒ 

 

 (๓)การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และ
ต าแหน่งเดิม ระหว่างเทศบาลต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน/ 
 (๔)การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิม
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในเทศบาลต าบล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (๕)การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (๔)แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอย้าย 
ไปแต่งตั้งต าแหน่งเดิม 
 การโอนและรับโอน ให้ เทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ประสานกัน  โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ก.อ.บ.ต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานเทศบาลอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
 ข้อ ๒๖ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๕ (๒) เมื่อเทศบาลต าบลได้เสนอ เรื่องขอความ
เห็นชอบการรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลต าบลอ่ืน หรือพนักงาน
เทศบาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ            และต าแหน่ง
เดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนั้นโดย
นายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว 
และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออก
ค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาลต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อ
ออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
 ข้อ ๒๗ การโอนและรับโอนตามข้อ ๒๕ (๓) นายกเทศมนตรีที่จะรับโอนและนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและการรับโอนโดยการสับเปลี่ยนต าแหน่ง
ดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีออก
ค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิมโดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และ
ให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาลต าบลอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดย
จะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
 ข้อ ๒๘ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๕ (๔) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอน โดยให้ได้อัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน และ
ให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาลต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดย
จะต้องมีผลในวันเดียวกัน 



๓ 

 

 ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๕ (๕) นายกเทศมนตรีอาจรับโอนหรือย้าย ผู้นั้นไป
ด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
 พนักงานเทศบาลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิมโดย
ต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ ๒๘ หากประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้โอน
ต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 
 ข้อ ๓๐ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลและการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ระหว่างพนักงานเทศบาลกับนายกเทศมนตรีหรือผู้น าชุมชน และไม่สามารถด าเนินการโอนพนักงานเทศบาล
ระหว่างเทศบาลต าบลตามหลักความสมัครใจได้    ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการนั้น 

หมวด ๕ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 
------------------------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ 
การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 

------------------------------------------------- 
 ข้อ ๓๑ การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจของผู้ขอ
โอนเมื่อเทศบาลต าบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ใดจากส่วนราชการอ่ืนให้
เทศบาลต าบลและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลใน             
วันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งให้โอนและแจ้งค าสั่งให้
โอนส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกค าสั่งรับโอน โดยจะต้อง    มีในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ 

ส่วนที ่๒ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

---------------------------------------------------- 
 ข้อ ๓๒ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑)การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (ก)ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
   (ข)ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใดต้อง
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
   (ค)ข้าราชการประเภทอ่ืน  หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน



๔ 

 

ให้ด ารงต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานที่จะ
รับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 
   (ง)การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน 
บุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
   (จ)การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลต าบลใดต้องไม่
มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
  (๒)การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (๑)ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก)การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๐ (๒)โดยด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่เก่ียวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)ก าหนด 
   (ข)การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่ง
บริหาร 
   (ค)การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและส่วนข้าราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาล  และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอ่ืนทราบเพื่อ 
ออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้โอนมาตามที่
ก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
 ข้อ ๓๓ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๒ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับและมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงาน
เทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยการ 
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๓๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๒ (๒) (ค) กระท าได้โดยนายกเทศมนตรีที่จะรับ
โอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว  ให้เทศบาลต าบลเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้
ความสามารถ ประสมการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการจะ
ได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออก



๕ 

 

ค าสั่งรับโอน ส าหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานและระดับใด และให้ได้รับ
เงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เป็นผู้ก าหนด  
 ข้อ ๓๕ การรับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์  ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 


