
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  

การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖5 
************************ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส ให้มีความสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ  
และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือประโยชน์แก่ราชการและเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนรวม  

ในการนี้ เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖5" 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ การโอน 
   ๑.๑ การโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยความสมัครใจของ
ผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      (๑) การโอนและการรับโอนผู้สอบแข่งชันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือ    
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ค ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ก าหนด 
      (๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกัน           
ในต าแหน่งที่ว่าง 
      (๓) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิมระหว่าง
เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
      (๔) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งที่ต่ า
กว่าเดิมหรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
      (๕) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (๑.๔) แล้วประสงค์ขอโอนหรือ   
ขอย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 
      การโอนและรับโอน ให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน
โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล              
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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      เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
   ๑.๒ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๑.๑ (๒) เมื่อเทศบาลได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการ
รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ทจ.) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาล อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่างและประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลนั้น โดย นายกเทศมนตรี และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการ
โอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกเทศมนตรี   ออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง โดย
ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่ง   
รับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
   ๑.๓ การโอนและการรับโอนในข้อ ๑.๑ (๓) นายกเทศมนตรีที่จะรับโอนและนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนต าแหน่งดังกล่าวเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี ออกค าสั่งรับโอนให้ด ารง
ต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิม โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมและให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้เทศบาลอ่ืน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
   ๑.๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๑.๑ (๔) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมใน
การโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอน โดยให้ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน และให้แจ้งค าสั่ง  รับโอนให้เทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
   ๑.๕ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๑.๑ (๕) นายกเทศมนตรีอาจรับโอนหรือย้ายผู้นั้นไปด ารง
ต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้ว โดย
ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม พนักงานเทศบาลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดย
ต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ ๑.๔ หากประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     
(ก.ทจ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 
   ๑.๖ กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลและการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างพนักงานเทศบาล 
กับนายกเทศมนตรีหรือผู้น าชุมขน และไม่สามารถด าเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาล ตามหลักความสมัคร
ใจให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
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   ๑.๗ การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน 
เมื่อเทศบาลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ใดจากส่วนราชการอ่ืน ให้เทศบาลและส่วนราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ทจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้นายกเทศมนตรีออกค าสั่งรับโอนและแจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกค าสั่งรับโอน โดยจะต้องมี
ผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ทราบ 
   ๑.๘ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไมใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็น
พนักงานเทศบาล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
      (๑) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
    (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด    
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
    (ค) ข้าราชการประเภทอ่ืน หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หรือไม่เคย
ได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารงต าแหน่งที่
ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในประเภทวิซาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยัง
ไม่ยกเลิก 
    (ง) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
    (จ) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด ต้องไม่มี
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ต าแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
      (๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (3 ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
    (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๑ (๒) โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) ก าหนด 
    (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหาร 
    (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
 
   การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้เทศบาล
และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกันเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศบาลออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลและให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการ
อ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
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  เพ่ือประโยชน์ในการรับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนด
ในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
   ๑.๙ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ ด.๘ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้ มีอ านาจค าสั่งบรรจุแต่งตั้งตามกฎหมายการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการประเภทนั้นๆ ก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอน 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือสายงาน
บริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท 
สายงาน และระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
   หลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยการ
คัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ๑.๑๐ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ ด.๘ (๒) (ค) กระท าได้โดยนายกเทศบาลที่จะ
รับโอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้เทศบาลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับ
โอนต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการ จะได้รับเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ทจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศบาลออกค าสั่งรับโอน ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.) เป็นผู้ก าหนด 
   ๑.๑๑ การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
   ข้อ ๔ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม  
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

   ประกาศ ณ วันที่   2  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

                                                          (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์) 
นายกเทศบาลต าบลวานรนิวาส 


