หมวด 6
การยาย
ขอ 154 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อีกตําแหนงหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และพนักงานสวนตําบลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
ขอ 155 การยายพนักงานสวนตําบล ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชน
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเปนหลัก และความจําเปนอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ของราชการประกอบดวย
ขอ 156 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ให
พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามขอ 155
ขอ 157 การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง กรณีที่ไมทราบแนชัดวาวุฒิการศึกษาใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานที่จะ
แตงตั้งใหมหรือไม ใหหารือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี
ขอ 158 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใน
สายงานผูปฏิบัติ ใหพนักงานสวนตําบลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองดํารงตําแหนง
ในระดับเดียวกั นและต องมี คุณวุ ฒิตรงตามคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับตําแหนง ที่ จะแตง ตั้ง ใหม โดยไม
จําเปนตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน แตใหคํานึงถึงสิทธิของ
พนักงานสวนตําบลในการเลื่อนระดับในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ( เลื่อนไหล ) ดวย
ซึ่งอาจทําใหพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานไมครบตามหลักเกณฑการ
เลื่อนระดับดังกลาวได โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การย า ยพนั ก งานส ว นตํ า บลไปดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ
เดียวกันตองแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(2) การยายพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนตางระดับกัน
และมิใชเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ใหดําเนินการ ดังนี้

1) ใหพนักงานสวนตําบลผูประสงคจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไป
ดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
2) ใหพิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
กอนเปนลําดับแรก หากไมมีผูประสงคจะขอยาย จึงพิจารณาจากพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลอื่น เปนลําดับถัดไป
3) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประเมินบุคคลเพื่อ
ความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหมตามแบบประเมิน
4) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนนจากผล
การประเมินของผูบังคับบัญชาแตละคนไมต่ํากวารอยละ 60
5) กรณีมีผูขอรับการแตงตั้งเกินกวาจํานวนตําแหนงวางใหนําคะแนนผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นควร
กําหนดรายการประเมินเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได กรณีมี
คะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกลาวใหมีอายุ 1 ป นับแตวันที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบ การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว
6) การแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นโดยการโอนให
องคการบริหารส วนตํ าบลตนสั งกัดของผูขอโอนเปนผูประเมินแลวสงผลการประเมินใหองคการบริหาร
สวนตําบลที่จะรับโอนดําเนินการตอไป
(3) การยายพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป
ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑและวิธีการสอบใหเปนไปตามขอ 86 ถึงขอ 101
ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
1) การยายผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ
3 ขึ้นไป หรือสายงานนักบริหารงาน ใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป
จะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันและมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม
2) การยายพนักงานสวนตําบลที่มีคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวตามขอ 79
3) การยายพนักงานสวนตําบลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และไมเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ซึ่งเปนผูที่สอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งเปนสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 3 และบัญชีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกได ยังไมถูกยกเลิกดวย

(4) การย า ยพนั ก งานส ว นตํ า บลไปแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดเป น ตํ า แหน ง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล) พนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองผานการประเมินบุคคลและการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
[ขอ 158 (3)... 3) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547]

ขอ 159 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใด ใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ผูบริหารใหกระทําได ดังนี้
(1) การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงในสายผูบริหารไปดํารงตําแหนงใน
สายผูบริหารตําแหนงอื่น จะตองยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้ง
ใหมและตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม โดยจะตองปฏิบัติราชการ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของในตําแหนงผูบริหารในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
สําหรับผูที่ไมมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงคจะยายตางสายงานให
ดําเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผูบริหารเปนสายงานในตําแหนงอื่น โดยให
ใชหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการสอบคัดเลือก แตไมตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไปโดย
ไมมีการขึ้นบัญชีไว
(2) การแต ง ตั้ ง พนั ก งานส ว นตํ า บลผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายผู ป ฏิ บั ติ ง านไปดํ า รง
ตําแหนงในสายผูบริหาร ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือกตามขอ 86 ถึงขอ 101
[ขอ 159 (1) แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547]

ขอ 160
การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ผูนั้นจะตองดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับตําแหนง
ของสายงานที่จะแตงตั้งใหม และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนง
สายงานที่จะแตงตั้งใหม
ขอ 161 การยายพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานที่ต่ํากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับต่ํากวาเดิม หรือยายพนักงานสวนตําบลในตําแหนง
สายผูบริหารไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายผูปฏิบัติงาน ใหกระทําไดตอเมื่อพนักงานสวนตําบลผูนั้น
สมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ในการยายพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับ เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทายประกาศนี้ แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งอยู
แลว ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 162 ในการสั่งยายพนักงานสวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน
ใหคํานึงถึงโอกาสในความกาวหนาของพนักงานสวนตําบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่กําหนด
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณดวย ซึ่งอาจทําใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไมครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได
ขอ 163
เมื่อมีคําสั่งยายพนักงานสวนตําบลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว
ใหผูบังคับบัญชาแจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นทราบ
ในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหนาที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตอไป

