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หมวด 7
การโอน
ขอ 164 การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงาน
สวนตําบลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนด
(2) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแต
วันที่ตําแหนงวาง ตามขอ 171
(3) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบลตามขอ 175
(4) ผู ที่คณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลไดมี มติใหโ อนจากองค การบริหารส ว น
ตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกันตามขอ 176 หรือขอ 177
(5) ผูที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนึ่งไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่ง ตามขอ 153 วรรคสาม หรือขอ 177
[ขอ 164 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550]

ขอ 165 ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล หรือการแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล และผูสอบแขงขันได
ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือก
นั้นเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอื่น ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะบรรจุ
หรือแตงตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได
ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณีให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 166 ในการโอนพนักงานสวนตําบลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษ
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอน
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มีหนังสือแจงความประสงคจะรับโอนใหองคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอนทราบ และใหองคการ
บริหารสวนตําบลของผูที่จะโอน เสนอเรื่องการใหโอนพนักงานสวนตําบลนั้น ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ
(2) กรณีการโอนตางจังหวัดกัน ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจง
ความประสงคจะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให
องคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอนทราบ และใหองคการบริหารสวนตําบลของผูที่จะโอน เสนอเรื่องการให
โอนพนักงานสวนตําบลใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 167 ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่จะ
รับโอน และการออกคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
สังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ของแตละแหง ตามขอ 165
และขอ 166 ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงประสานกัน เพื่อออกคําสั่งการรับโอนพนักงานสวนตําบล
และการใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน
ขอ 168 ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือ
ไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวา
หรือเทาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในขั้น
ที่ไดรับอยูเดิม
(2) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือน
ต่ํากวาหรือเทาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้
(3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวา
คุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวนตําบลจะไดรับเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทายประกาศนี้ และหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขัน
ไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขันนั้น
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ขอ 169 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จะดําเนินการใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกใน
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิก็ได หากมีการระบุเงื่อนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศสอบแขงขันหรือ
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งนั้น
ขอ 170 ใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได
หรือไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดใน
หมวด 3 วาดวยอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นแลวแตกรณี
ขอ 170/1 กรณีพนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
ใหไปสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องคการบริหารสวนตําบลอื่นหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นแลว เมื่อประสงคจะโอนไปดํารงตําแหนงที่สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดนั้น นายก
องคการบริหารสวนตําบลตองเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบใหพนจาก
ตําแหนง โดยออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงวันเดียวกันกับคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับโอน เวนแตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง หรือกรณีอื่นที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเห็นสมควรใหชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสามารถมีมติเห็นชอบใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาที่ไดทันทีเมื่อไดรับแจงคําสั่งรับโอนจาก
องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทุกครั้ง แลวรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ
[ขอ 170/1 เพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน ฯ ) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548]

ขอ 171 ภายใตบังคับขอ 153 และขอ 164 เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวน
ตํ า บลและให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเป น ส ว นรวม เมื่ อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลอื่ น ที่ ป ระสงค ข อโอนมาเป น พนั ก งานส ว นตํ า บล ในตํ า แหน ง บริ ห ารและสายงานผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่วางขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของไดตกลง
ยิ น ยอมในการโอนนั้ น แล ว และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ ไ ด รั บ โอนได เ สนอความเห็ น ชอบต อ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน 60
วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
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กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวางลง
และองคการบริหารสวนตําบล จะดําเนินการพิจารณารับโอนพนักงานสวนตําบลอื่นมาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารที่วางในองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 คน
[ขอ 171 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550]
[ขอ 171 วรคคสอง แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548]

ขอ 172 ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ตามขอ 171 วรรคสอง
ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งบุคคล ดังตอไปนี้
(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 1 คน
ประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 2 คน กรรมการ
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน
กรรมการ
(4) นายกองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(6) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
(7) ผูแทนพนักงานสวนตําบล
เลขานุการ
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมประสงคเปนกรรมการตามขอ 172 (4)
ใหแตงตั้งผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเปนกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ตามขอ 172 (2) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนสวน
ราชการ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการที่มีระดับตําแหนง
ระดับ 7 ขึ้นไปในสังกัดสวนราชการนั้น หรือนายอําเภอในจังหวัดนั้น
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนที่แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 172 (3)
ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. จังหวัด หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู
ความสามารถหรือผูมีประสบการณ ในดานการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ดานกฎหมาย
และงานดานทองถิ่น ซึ่งอาจเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรูความสามารถดังกลาว
เลขานุการคณะกรรมการคัด เลือ กเพื่อพิจารณารับ โอนตามขอ 172 (7) ให
นายกองคก ารบริห ารสว นตํา บล พิจารณาแตง ตั้ง จากพนัก งานสว นตํา บล ตํา แหนงไมต่ํา กวา
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ
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พิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการตาง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย
[ขอ 172 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. พ.ศ.2547 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548]

ขอ 173 หลักเกณฑการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผูที่มี
สิทธิเ ขารับการคั ดเลือกเพื่อโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารง
ตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 174 ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและ
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก แลวประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ขอ 175 ภายใตบังคับขอ 164 เพื่อประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนตําบล
อาจโอนสับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจของพนักงาน
สวนตําบลผูโอน และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่
เกี่ยวของไดตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานสวนตําบลอื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบล อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอมจากประธาน
กรรมการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ จ ะรั บ โอนนั้ น
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
การโอนพนักงานสวนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิมอาจกระทํา
ไดตอเมื่อพนักงานสวนตําบลผูนั้นสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตองพิจารณาโดย
คํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบ
ไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่พนักงานสวน
ตําบลจะไดรับ เมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้น
สูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น
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พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารงานบุคคลมีวาระการดํารงตําแหนงอยูใน
องคการบริหารสวนตําบลเดียวกันไดครั้งละไมเกินสี่ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาใหองคการบริหารสวนตําบล
รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อพิจารณาประสานการโอนยายสับเปลี่ยนตําแหนงภายใน
จังหวัด กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะขอใหพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงเกินสี่ป ใหรายงานคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไมสามารถประสานการ
โอนยายภายในจั งหวัดไดใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานใหคณะกรรมการกลางพนักงานส วนตําบล
พิจารณาสับเปลี่ยนตําแหนงระหวางจังหวัดตามเงื่อนไขตอไป
[ขอ 175 วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 กันยายน 2547]
[ขอ 175 วรรคสี่เดิม ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553]

ขอ 176 ภายใตบังคับขอ 171 และขอ 175 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่สําคัญ
เปนประโยชนตอราชการขององคการบริหารสวนตําบลโดยสวนรวม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) อาจพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบใหโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบล
หนึ่งมาแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่งในจังหวัดเดียวกันได โดย
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
กรณีเ ห็น วา เปน ความขัด แยง ในการบริห ารงานหากอยู ร ว มกัน ไมเ กิด ผลดีต อ ทาง
ราชการ หากใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจะเกิดความเสียหาย ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลพิจารณาประสานการโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้น ไปดํารงตําแหนงในองคการบริหาร
สวนตําบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได โดยใหดํารงตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นที่
ไมสูงกวาเดิมโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) พิจารณาโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นสับเปลี่ยนกับพนักงานสวนตําบลสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแหงอื่นที่มีความขัดแยงในการบริหารงานในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกันกอน
(2) กรณีมีตําแหนงวางในองคการบริหารสวนตําบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกัน
กอ นที่ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจะมี ม ติ ให โ อนไปดํ า รงตํ า แหนง ที่ว า งนั้ น ให ค ณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกอน จึงจะมี
มติโอนใหพนักงานสวนตําบลไปดํารงตําแหนงดังกลาว
(3) กรณีที่ไมสามารถโอนภายในจังหวัดไดตาม (ก) หรือ (ข) และเห็นวาหากให
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอยูตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการ และเปนอันตรายตอพนักงานสวนตําบลผู
นั้น คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณามีมติใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นประจําสํานักงาน
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เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต. จังหวัด) โดยกําหนดระยะเวลาประจําสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ ไมเกิน 6 เดือน เพื่อรอการโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอนระหวางจังหวัด
ตอไปโดยใหพนักงานสวนตําบลผูที่ประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดรับเงินเดือน
จากองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดเดิม และในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือพนักงาน
สวนตําบลดังกลาวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นไดใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนงเพื่อโอนไปดํารง
ตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอื่นตอไป
[ขอ 176 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547]

ขอ 177 กรณีความปรากฏตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) วามี
เหตุผลความจําเปน เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหวาง
พนักงานสวนตําบล ผูบริหาร ผูนําชุมชน และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจไดใหดําเนินการดังนี้
(1) ให ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแกไขปญหาในการโอนยาย ประกอบดวย
รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ประธาน
อนุกรรมการ
- ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ผูแทนพนักงานสวนตําบล ในคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 3 คน
อนุกรรมการ
- ทองถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุ กรรมการมี หน าที่ ตรวจสอบข อเท็ จจริ ง สอบถามความเห็ นของผู บริ หาร
ทองถิ่น และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแกไขปญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ภายใน 45 วัน นับแตวันไดรับทราบคําสั่ง
(2) เมื่ อคณะกรรมการพนั กงานส วนตํ าบล (ก.อบต.จั งหวั ด) พิ จารณาผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว หากปรากฏวามีเหตุผลความจําเปนอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) มีมติใหพนักงานสวนตําบลโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอื่นได เมื่อคณะกรรมการ
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พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ
ดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม (2) ใหถือเปนที่สุด
[ขอ 177 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553]

ขอ 178
การโอนพนักงานสวนตําบล ตามขอ 164 ขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และ
ขอ 177 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งรับโอนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ดังกลาว ใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกตามขอ 164 หรือตําแหนงที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ตามขอ 171 ขอ 175 ขอ 176 และขอ 177 และ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนง
ทั้งนี้ ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงใหมีผลในวันเดียวกัน
การสั่งโอนพนักงานสวนตําบล และการสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )

