ขอ 140 การยายพนักงานเทศบาล ผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก
ตําแหนงหนึ่ ง ใหนายกเทศมนตรี เ ปนผู สั่ งแตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงในประเภทและระดั บ เดี ย วกั น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กรณีการยายไปดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันที่วางในแผนอัตรากําลังสามป
ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
(2) กรณีการยายสับเปลี่ยนตําแหนงกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผูนั้นตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น”
ขอ 141 การยายพนักงานเทศบาลใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนหลัก และอาจพิจารณาความจําเปนอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ของราชการประกอบดวย
ขอ 142 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
สายงานและประเภทเดิม ใหสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้
ตองเปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลังสามป หรือเปนการยายสับเปลี่ยนในตําแหนงเดียวกัน”
ขอ 143 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
หรือประเภทวิช าการ ระดับปฏิ บัติการ ไปแตงตั้งใหดํารงตํา แหนงในตางสายงาน ใหกระทํ าไดในกรณีเปน
ตําแหนงประเภทและระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น
แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมากอน และให
ดําเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูจะขอรับการแตงตั้งเสนอคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงใน
สายงานอื่นนั้น ใหใชแบบตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
(2) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงตั้ง ไดแก ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงตั้งใหม
ตามแบบประเมิน
(3) ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานอื่นจะตองไดคะแนนจากผล
การประเมินของผูบังคับบัญชาแตละคนไมต่ํากวารอยละ 60 สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิคเฉพาะใหทดสอบ
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
(4) กรณี มี ผู ขอรั บ การแตงตั้ ง เกิ น กวาจํ า นวนตํ า แหนงวางใหนํ า คะแนนผลการ
ประเมิ นของผูบังคับ บัญ ชาทุกคนรวมกัน แลวจั ดทํ าบั ญชี เรี ยงตามลํา ดับ คะแนนรวม เสนอคณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลใหความเห็น ชอบ หากคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลเห็ นควรกํ าหนดรายการประเมิ น
เพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพิ่มเติมได กรณีมีคะแนนเทากันใหจัดเรียง
ตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกลาวใหมีอายุ 1 ป นับแตวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบ
การแตงตั้งใหแตงตั้งเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว
ขอ 144 กรณีการยายพนักงานเทศบาลที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปจจุบันไมได
ดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะยายพนักงานเทศบาลผูนั้นไปแตงตั้งใหดํารง
ตํา แหนงในประเภทวิ ช าการระดับ ปฏิบั ติ การขึ้ นไปผูนั้ น จะตองเปนผู ที่ สอบแขงขัน หรื อสอบคั ด เลื อกไดใน
ตําแหนงซึ่งอยูในสายงานที่จะยายและบัญชีการสอบแขงขันไดหรือสอบคัดเลือกยังไมถูกยกเลิกดวย
กรณีการยายไดรับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งโดย
ไดรั บคุ ณวุ ฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้ นที่ ที่คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํา หนด โดยไดรั บทุ น
รัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผูไดรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดให
คัดเลือกบรรจุเขารับราชการได ตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตอง
สอบแขงขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด”

ขอ 145 การยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ พนักงานเทศบาลผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งและตรง
ตามความรู ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในตําแหนงนั้นดวย โดยตองผานการ
ประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้นดวย ดังนี้
(1) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการยายมาดํารงตําแหนงในกลุมงานที่ไมเกี่ยวของเกื้อกูลกันตองผานการประเมินบุคคล
การปฏิบัติงาน และผลงาน”
ขอ 146 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นไป
ดํารงตําแหนงประเภทและระดับเดียวกันแตตางสายงาน ผูนั้นจะตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของตําแหนงนั้น และจะตองเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
สําหรับผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงคจะยายตางสายงานให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) โดยไมมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกแตอยางใด
การยายพนัก งานเทศบาลซึ่ง ดํา รงตํ า แหนงประเภททั่ว ไปและประเภทวิช าการ
ไปดํา รงตํา แหนงสูง ขึ ้น ในตํ า แหนงประเภทอํา นวยการทองถิ่น หรือ ผู ดํ า รงตํ า แหนงประเภทอํา นวยการ
ทองถิ่น ไปดํา รงตํา แหนงสูงขึ้น ในตํา แหนงประเภทบริห ารทองถิ่น ผู นั้น จะตองมีคุณวุฒิต รงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด
ขอ 147 การยายพนักงานเทศบาลผูดํารงตํา แหนงใดไปแตงตั้งใหดํา รงตําแหนง
ในสายงานประเภทที่ แตกตางจากเดิ มและระดั บที่ ต่ํ ากวาเดิ ม หรื อยายพนั กงานเทศบาลในตํ าแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่นหรือประเภทบริหารทองถิ่นหรือสายงานผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่ว ไปหรือประเภทวิช าการ ใหกระทําไดตอเมื่อพนักงานเทศบาลผู นั้น ตองมีคุณสมบัติต รงตาม
คุณ สมบัต ิเ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหนงที ่จ ะแตงตั ้ง และผู นั ้น ตองสมัค รใจและไดรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ในการยายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตอง
พิจ ารณาโดยคํ า นึ งถึ งเหตุ ผ ลความจํา เปนและประโยชนที่ ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรั บ เงิ น เดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องการใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเดือน”
ขอ 148 ในการสั่งยายพนักงานเทศบาลไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน
ใหคํา นึงถึงโอกาสในความกาวหนาของพนั กงานเทศบาลในการเลื่ อนระดับสูงขึ้นดวย ซึ่ งอาจทําใหพนั กงาน
เทศบาลผูนั้นมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้งใหมไมครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับ
ดังกลาวได
ขอ 149 เมื่ อ มี คํ า สั่ ง ยายพนั กงานเทศบาลไปแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงใดแลวให
ผูบังคับบัญชาแจงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาวใหพนักงานเทศบาลผูนั้นทราบในวันที่ไป
รายงานตัวรับมอบหนาที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตอไป
ขอ 1 50 การยายสับ เปลี ่ย นพนัก งานครูเ ทศบาล สายงานบริห าร ให
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูออกคําสั่งแตงตั้ง โดยจะตอง
เปนผูดํารงตําแหนงเดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหนงใหคงไวที่เดิม สวนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให
ติดตามตัวบุคคลไปกําหนดในตําแหนงใหมที่จะแตงตั้ง ซึ่งกรณีนี้ใหหมายรวมถึงการยายใหดํารงตําแหนงที่
วางดวย

ขอ 151 การยายสับ เปลี ่ย นพนัก งานครูเ ทศบาลสายงานการสอน ให
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เปนผูออกคําสั่งแตงตั้ง โดยจะตอง
เปนผู ดํา รงตํา แหนงและสาขาวิช าเอกเดีย วกัน สํา หรับ เลขที่ตํา แหนงใหคงไวที่เ ดิม สวนระดับ วิทยฐานะ
และอัตราเงินเดือนใหติดตามตัวบุคคลไปกําหนดในตําแหนงใหมที่จะแตงตั้ง ซึ่งกรณีนี้ใหหมายรวมถึงการ
ยายใหดํารงตําแหนงที่วางดวย
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนพิเศษที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาใหความเห็นชอบในการพิจารณายายสับเปลี่ยนพนักงานครู
เทศบาลสายงานการสอน โดยไมจําเปนตองดํารงตําแหนงหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันไดเปนการเฉพาะราย

