
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการยา้ย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             -------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ 
และ ข้อ ๓๑ ทวิและ หมวด ๕ การรับโอน ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ของประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

หมวด ๔ 
การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

-------------------------------- 
  ข้อ ๒๖ การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานสว่นท้องถ่ินอื่น โดยความสมัคร
ใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1)  
การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง 
ที่ว่าง 
  (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ  
และต าแหน่งเดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
  (4) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิม
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  (๕) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (๔) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไปแต่งตั้งต าแหน่งเดิมการโอนและรบัโอน ให้องค์การบริหารสว่นต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
ที่เกี่ยวข้องประสานกัน  โดยการก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์ในการนับเวลา
ราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๒)  
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอได้เสนอ เรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  อาจมีมติ
เห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนต าบลจากองค์กรบริหารส่วนต าบลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน  ระดับ  และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง  
และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง  
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน ข้อ ๒๘ การโอนและรับโอนตามข้อ  
๒๖ (๓) นายกองค์การบริหารสว่นต าบลที่จะรับโอนและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความยินยอมในการโอนและการรับโอนโดยการสับเปลี่ยนต าแหน่งดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลออกค าสั่งรับโอนให้
ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิมโดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม  และให้แจ้งค าสั่ง
รับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลอื่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดย
จะต้องมีผลในวันเดียวกัน ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๔) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนต า 
บลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นผู้นั้นสมัครใจ  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนน้ันแล้ว  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต า 
บล  (ก.อบต.จังหวัด)  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอน  
โดยให้ได้อัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือน  และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ ๓๐ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรับโอน
หรือย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ประเภท  สายงาน  และระดับเดิมโดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ ๒๙ หากประสงค์
จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นได้เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นแล้ว ข้อ ๓๑ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารสว่น
ต าบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้น าชุมชน และไม่
สามารถด าเนินการโอนพนักงานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักความสมัครใจได้ ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 



หมวด ๕ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 
---------------------------------- 

  ข้อ ๓๒ การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น โดยความสมัครใจของผู้ขอ
โอนเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดจากส่วน
ราชการอื่นให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอน
และให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้โอนและแจ้งค าสั่งให้โอนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อออกค าสั่งรับ
โอน  โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

ส่วนท่ี ๒ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

------------------------- 
  ข้อ ๓๓ การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ราชการการเมือง  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานส่วนต าบล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
         (ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
         (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
         (ค) ข้าราชการประเภทอื่น  หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้ 
คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นข้ึนไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลอืกในกรณีที่มีเหตุพเิศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน
ให้ด ารงต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานที่ 
จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันน้ันยังไม่ยกเลิก 
         (ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน 
บุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
         (จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ใดต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง สายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
  (๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (๑) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
         (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๐ (๒) โดยด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
        (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหาร 
        (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและส่วนข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน  โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  
เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการ



พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค า 
สั่งรับโอนและแต่งตั้งเปน็พนักงานสว่นต าบล  และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้สว่นราชการอื่นทราบเพื่อออกค าสัง่ให้
โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของผู้โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดน้ี ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล ข้อ ๓๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๓ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับและมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงาน
เทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถ่ิน ประเภทอ า นวยการท้องถ่ิน  หรือสายงานบริหารสถานศึกษา  ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงข้ึนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยการ 
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ข้อ ๓๕ การโอนและการรบัโอนตามข้อ ๓๓ (๒) (ค) กระท าได้โดยนายกองค์การบรหิารส่วน 
ต าบลทีจ่ะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนน้ันแล้ว ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรบัโอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวัด) โดยให้
ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสมการณ์ท างาน และความช านาญการของผูท้ี่จะขอโอน 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะไดร้ับ เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่รบัโอน ส าหรบัการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในประเภท สายงานและระดบัใด และให้ได้รบัเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวัด) เป็นผู้ก าหนด  
  ข้อ ๓๖ การรับเงินเดอืนและการได้รบัเงินประจ าต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 
   
  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
    
    ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
      (นายศุภเกียรติ   โทแก้ว) 
     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการยา้ย การโอน

การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             -------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ 
และ ข้อ ๓๑ ทวิและ หมวด ๕ การรับโอน ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ของประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  
การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

หมวด ๔ 
การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

-------------------------------- 
  ข้อ ๒๖ การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานสว่นท้องถ่ินอื่น โดยความสมัคร
ใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(2)  
การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง 
ที่ว่าง 
  (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ  
และต าแหน่งเดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
  (4) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิม
หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (๕) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (๔) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไปแต่งตั้งต าแหน่งเดิมการโอนและรบัโอน ให้องค์การบริหารสว่นต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
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ที่เกี่ยวข้องประสานกัน  โดยการก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์ในการนับเวลา
ราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๒)  
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอได้เสนอ เรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  อาจมีมติ
เห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนต าบลจากองค์กรบริหารส่วนต าบลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน  ระดับ  และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง  
และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง  
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน ข้อ ๒๘ การโอนและรับโอนตามข้อ  
๒๖ (๓) นายกองค์การบริหารสว่นต าบลที่จะรับโอนและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความยินยอมในการโอนและการรับโอนโดยการสับเปลี่ยนต าแหน่งดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลออกค าสั่งรับโอนให้
ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิมโดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม  และให้แจ้งค าสั่ง
รับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลอื่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดย
จะต้องมีผลในวันเดียวกัน ข้อ ๒๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๔) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนต า 
บลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอื่นผู้นั้นสมัครใจ  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนน้ันแล้ว  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต า 
บล  (ก.อบต.จังหวัด)  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอน  
โดยให้ได้อัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือน  และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทราบ เพื่อออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ ๓๐ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒๖ (๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรับโอน
หรือย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ประเภท  สายงาน  และระดับเดิมโดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ ๒๙ หากประสงค์
จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นได้เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นแล้ว ข้อ ๓๑ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารสว่น
ต าบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้น าชุมชน และไม่
สามารถด าเนินการโอนพนักงานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักความสมัครใจได้ ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
 
 



หมวด ๕ 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 
---------------------------------- 

  ข้อ ๓๒ การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น โดยความสมัครใจของผู้ขอ
โอนเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดจากส่วน
ราชการอื่นให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอน
และให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้โอนและแจ้งค าสั่งให้โอนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อออกค าสั่งรับ
โอน  โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

ส่วนท่ี ๒ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

------------------------- 
  ข้อ ๓๓ การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ราชการการเมือง  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานส่วนต าบล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
         (ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
         (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
         (ค) ข้าราชการประเภทอื่น  หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้ 
คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นข้ึนไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลอืกในกรณีที่มีเหตุพเิศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน
ให้ด ารงต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานที่ 
จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันน้ันยังไม่ยกเลิก 
         (ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน 
บุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
         (จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ใดต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง สายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
  (๒) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (๑) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
         (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๐ (๒) โดยด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
        (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหาร 
        (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและส่วนข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน  โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน  
เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการ



พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค า 
สั่งรับโอนและแต่งตั้งเปน็พนักงานสว่นต าบล  และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้สว่นราชการอื่นทราบเพื่อออกค าสัง่ให้
โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างาน
ของผู้โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดน้ี ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล ข้อ ๓๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๓๓ (๒) (ข) กระท าได้โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับและมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆก าหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงาน
เทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถ่ิน ประเภทอ า นวยการท้องถ่ิน  หรือสายงานบริหารสถานศึกษา  ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต าบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิมหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงข้ึนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยการ 
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ข้อ ๓๕ การโอนและการรบัโอนตามข้อ ๓๓ (๒) (ค) กระท าได้โดยนายกองค์การบรหิารส่วน 
ต าบลทีจ่ะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนน้ันแล้ว ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรบัโอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวัด) โดยให้
ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสมการณ์ท างาน และความช านาญการของผูท้ี่จะขอโอน 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะไดร้ับ เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่รบัโอน ส าหรบัการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในประเภท สายงานและระดบัใด และให้ได้รบัเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวัด) เป็นผู้ก าหนด  
  ข้อ ๓๖ การรับเงินเดอืนและการได้รบัเงินประจ าต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น” 
   
  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
    
    ประกาศ ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
       (นายธรรมชาติ  บรรเทา)                                                                                                        
      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 
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