หมวด 7
การโอน
ข้ อ 152 การโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลหนึง่ ไปแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ในเทศบาลอีกแห่งหนึง่ ให้ โอนและแต่งตังจากพนั
้
กงานเทศบาล ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
(1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรื อผู้สอบคัดเลือกได้ ในตําแหน่งที่จะแต่งตังนั
้ น้ หรื อผู้ได้ รับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด
(2) ผู้ขอโอนตําแหน่งบริ หารและสายงานผู้บริ หารสถานศึกษาภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่
ตําแหน่งว่าง ตามข้ อ 159
(3) ผู้ข อโอนโดยการโอนสับ เปลี่ ย นตํ า แหน่ ง ในตํ า แหน่ ง เดี ย วกัน และระดับ เดี ย วกัน
ระหว่างเทศบาล หรื อผู้ขอโอนมาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านในเทศบาลตามข้ อ 167
(4) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้ มีมติให้ โอนจากเทศบาลหนึ่ง ไปดํารงตําแหน่ง
ในอีกเทศบาลหนึง่ ในจังหวัดเดียวกัน ตามข้ อ 168 หรื อข้ อ 169
(5) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้ มีมติให้ โอนจากเทศบาลหนึง่ ไปดํารงตําแหน่ง
ในอีกเทศบาลหนึง่ ตามข้ อ 139 วรรคสาม หรื อข้ อ 169
[ข้ อ 152 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550]

ข้ อ 153 ในการบรรจุและแต่งตังผู
้ ้ สอบแข่งขันได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จําเป็ น
ต้ องสอบแข่งขันเพื่อเข้ ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาล หรื อการแต่งตังพนั
้ กงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้
หรื อผู้ได้ รับคัดเลือกให้ ดํารงตําแหน่งใดในเทศบาล และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับการคัดเลือกนันเป็
้ นพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลอื่น
ให้ เทศบาลที่จะบรรจุหรื อแต่งตังนั
้ น้ เสนอเรื่ องการขอรับโอน พนักงานเทศบาลผู้นนเพื
ั ้ ่อแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขันสอบคัดเลือกได้ หรื อได้ รับคัดเลือก
แล้ วแต่กรณี ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 154 ในการโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้ รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จําเป็ น
ต้ องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรื อผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ เทศบาลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ ง ความประสงค์
จะรับโอนพร้ อมความเห็นชอบของ ก.ท.จ.ที่จะรับโอนให้ เทศบาลสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนทราบและให้ เทศบาล
สังกัดเดิม ของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่ องการให้ โอนพนักงานผู้ที่จะโอนไปนันให้
้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 155 ในการออกคําสัง่ รับโอนพนักงานเทศบาลของเทศบาลที่จะรับโอน และการออกคําสัง่
ให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตําแหน่งและหน้ าที่ของเทศบาลสังกัดเดิมตามมติของ ก.ท.จ. ของแต่ละแห่ง

ตามข้ อ 153 และข้ อ 154 ให้ เทศบาลทังสองแห่
้
งประสานกัน เพื่อออกคําสัง่ การรับโอนพนักงานเทศบาล
และการให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตําแหน่งและหน้ าที่ โดยกําหนดให้ มีผลในวันเดียวกัน
ข้ อ 156 ให้ พนักงานเทศบาลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือก
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือน ดังนี ้
(1) กรณีแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่าคุณวุฒิ
ให้ ได้ รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ได้ รับอยูเ่ ดิม
(2) กรณี แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู กว่าเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนตํ่า
กว่าหรื อเท่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นนั ้ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรั บตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณี ที่มีเหตุพิเศษไม่
จําเป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขันในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ
ขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งท้ ายประกาศนี ้
(3) กรณีแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับตํ่ากว่าเดิม และผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ
ให้ ได้ รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขันในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกันกับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ
ขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานจะได้ รับเมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งท้ ายประกาศนี ้และหากผู้นนั ้
ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่
มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันสู
้ งของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขันนัน้
ข้ อ 157 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็ น นายกเทศมนตรี จะดําเนินการ ให้ พนักงานเทศบาล
ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรื อได้ รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ อง
ดําเนินการสอบแข่งขัน ซึง่ ได้ รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมี การระบุเงื่อนไข
การให้ ได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ ในประกาศสอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ อง
สอบแข่งขันในครัง้ นัน้
ข้ อ 158 ให้ พนักงานเทศบาลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรื อ
ได้ รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็ นต้ องสอบแข่งขัน ได้ รับเงินเดือน ตามที่กําหนดในหมวด 3 ว่าด้ วย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 158/1 กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดได้ รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี ให้ ไปสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือก ที่เทศบาลอื่นหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นแล้ ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดํารงตําแหน่ง
ที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกนัน้ นายกเทศมนตรี ต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เพื่อให้ ความเห็นชอบให้ พ้นจากตําแหน่ง โดยออกคําสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่งวันเดียวกันกับคําสัง่ ของเทศบาล

หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้ นแต่ผ้ นู นอยู
ั ้ ่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินยั อย่างร้ ายแรง
หรื อกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นสมควรให้ ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานเทศบาล สามารถมีมติเห็นชอบให้ นายกเทศมนตรี
ออกคําสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่งและหน้ าที่ได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับแจ้ งคําสัง่ รับโอนจากเทศบาลหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกครัง้ แล้ วรายงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
[ข้ อ 158/1 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ข้ อ 159 ภายใต้ บงั คับข้ อ 139 และข้ อ 152 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
และให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็ นส่วนรวม เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติ
ให้ ความเห็นชอบให้ รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็ นพนักงานเทศบาล
ในตําแหน่งบริ หารและสายงานผู้บริ หารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลนัน้ โดยนายกเทศมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ ตกลงยินยอมในการโอนนั ้นแล้ ว และเทศบาลที่ได้ รับโอนได้ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนัน้ ว่างลง เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สงู กว่าเดิม
และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
[ข้ อ 159 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550]

ข้ อ 160 กรณีเทศบาลมีตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริ หารและสายงานผู้บริ หาร
สถานศึกษาว่างลง และเทศบาลจะดําเนินการพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแต่งตังให้
้
ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริ หารและสายงานบริ หารสถานศึกษาที่ว่างในเทศบาลนัน้ ให้ เทศบาลแต่งตัง้
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลคณะหนึง่ จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
ในการแต่ง ตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่ อพิ จารณาโอนพนัก งานเทศบาล ให้ เ ทศบาล
พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนส่วนราชการ 1 คน
เป็ นกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
เป็ นกรรมการ
(4) นายกเทศมนตรี ที่มีตําแหน่งว่างหรื อผู้แทนนายกเทศมนตรี
เป็ นกรรมการ
(5) ปลัดเทศบาลที่มีตําแหน่งว่าง
เป็ นกรรมการ
(6) ท้ องถิ่นจังหวัด
เป็ นกรรมการ
(7) ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่มีตําแหน่งว่างซึง่ นายกเทศมนตรี แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

โดยให้ เทศบาลแต่งตังพนั
้ กงานเทศบาล 1 คน เป็ นเลขานุการ
กรณีพิจารณาโอนพนักงานปลัดเทศบาลให้ เปลี่ยนกรรมการจากปลัดเทศบาลเป็ นหัวหน้ า
ส่วนราชการอื่นในเทศบาลที่มีตําแหน่งว่าง
ข้ อ 161 ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไม่ประสงค์เป็ นกรรมการตามข้ อ 160(4) การแต่งตังกรรมการ
้
คัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน ให้ แต่งตังรองนายกเทศมนตรี
้
หรื อเทศมนตรี ผ้ ทู ี่นายกเทศมนตรี มอบหมาย เป็ นกรรมการแทน
ข้ อ 162 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนที่แต่งตังจากผู
้
้ แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง
ตามข้ อ 160(2) ให้ เทศบาลพิจารณาแต่งตังจากหั
้
วหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึง่ เป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อข้ าราชการพลเรื อนตังแต่
้ ระดับ 7 ขึ ้นไปในสังกัดส่วนราชการนัน้
ข้ อ 163 กรรมการคัดเลื อกเพื่ อพิ จารณาโอนที่ แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้ อ160(3) ให้
เทศบาลพิจารณาแต่งตังจากผู
้
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรื อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้
ความสามารถในด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านกฎหมายซึ่งอาจเป็ นข้ าราชการ
หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
ข้ อ 164 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนตามข้ อ 160 วรรคสาม ให้ เทศบาล
พิจารณาแต่งตังจากพนั
้
กงานเทศบาลตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกอง หรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่านี ้
ให้ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทําหน้ าที่ในงานด้ านธุรการต่าง ๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและได้ รับมอบหมาย
[ข้ อ 160 - ข้ อ 164 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548]

ข้ อ 165 หลักเกณฑ์ การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เข้ ารับการคัดเลือกเพื่อโอนตามข้ อ 160 ให้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ สําหรับการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารเพื่อแต่งตังให้
้ มีระดับสูงขึ ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 ว่าด้ วยการคัดเลือกมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 166 ให้ คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดและได้ แจ้ ง
ความประสงค์สมัครเข้ ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้ วประกาศผลการคัดเลือก
เสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณารับโอน
ข้ อ 167 ภายใต้ บงั คับข้ อ 152 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล อาจโอนสับเปลี่ยนตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลในตําแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานผู้โอน และนายกเทศมนตรี ของเทศบาล
ที่เกี่ยวข้ องได้ ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ ว ให้ เทศบาลที่เกี่ยวข้ องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.
เมื่อ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม

การโอนพนักงานเทศบาลอื่น มาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานในเทศบาล อาจกระทําได้
โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้ รับความยินยอมจากนายกเทศมนตรี ของเทศบาลที่จะรับโอนนัน้
เมื่อ ก.ท.จ. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกเทศมนตรี ออกคําสัง่ แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่ไม่สงู กว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
การโอนพนักงานเทศบาลตามวรรคสองมาดํารงตําแหน่งในระดับตํ่ากว่าเดิมอาจกระทําได้ ตอ่ เมื่อ
พนักงานเทศบาลผู้นนสมั
ั ้ ครใจและได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ในการนี ้ ก.ท.จ. ต้ องพิจารณาโดยคํานึงถึง
เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้ รับ โดยกําหนดให้ ได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่เทียบได้ ตรงกัน
กับขันเงิ
้ นเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรี ยบเทียบขันเงิ
้ นเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานเทศบาล จะได้ รับ
เมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งท้ าย ประกาศนี ้ แต่หากผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนสูงกว่าขันสู
้ งของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน้ ให้ ได้ รับเงินเดือนในขันสู
้ งของอันดับสําหรับตําแหน่งนัน้
ข้ อ 168 ภายใต้ บงั คับข้ อ 159 และข้ อ 167 ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป็ นที่สําคัญเป็ นประโยชน์
ต่อราชการของเทศบาลโดยส่วนรวม เมื่อได้ รับการร้ องขอจากเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
อาจประสานการโอนพนัก งานเทศบาลหนึ่ง มาแต่ง ตัง้ เป็ นพนัก งานเทศบาลของเทศบาลอี กแห่ ง หนึ่ง
ในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ ดํารงตําแหน่งในระดับที่มาสูงกว่าเดิม และได้ รับเงินเดือนในขันที
้ ่ไม่สงู กว่าเดิม
[ข้ อ 168 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547]

ข้ อ 169 กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ว่ามีเหตุผลความ
จําเป็ นเพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาล และการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อเพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน และไม่
สามารถดําเนินการโอนพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้ ให้ ดําเนินการ
ดังนี ้
(1) ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ
พิจารณาแก้ ไขปั ญหาในการโอนย้ าย ประกอบด้ วย
- รองผู้วา่ ราชการจังหวัดที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
อนุกรรมการ
(ก.ท.จ.) จํานวน 2 คน
- ผู้แทนนายกเทศมนตรี ในคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จํานวน 2 คน
- ผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จํานวน 2 คน
- ท้ องถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการมีหน้ าที่ตรวจสอบข้ อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้ องถิ่น
และสรุปความเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปั ญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน 45
วัน นับแต่วนั ได้ รับทราบคําสัง่
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
แล้ ว
หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจําเป็ นอันสมควร ให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติให้
พนักงานเทศบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเป็ น
ประการใด ให้ นายกเทศมนตรี ที่เกี่ยวข้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามมตินนั ้ ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตาม (2) ให้ ถือเป็ นที่สดุ
[ข้ อ 169 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 33) ลงวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ.2553]

ข้ อ 170 การโอนพนักงานเทศบาล ตามที่กําหนดในหมวดนี ้ให้ นายกเทศมนตรี มีคําสัง่ รับโอน
และแต่งตังพนั
้ กงานเทศบาล ดังกล่าวให้ ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรื อได้ รับคัดเลือก
ตามข้ อ 152 และ ข้ อ 153 หรื อตําแหน่งที่ ก.ท.จ. มีมติให้ ความเห็นชอบให้ รับโอนและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งใด
ตามข้ อ 159 ข้ อ 167 ข้ อ 168 และข้ อ 169 ให้ นายกเทศมนตรี ของเทศบาลสังกัดเดิมมีคําสัง่ ให้ พนักงานเทศบาล
ผู้นนพ้
ั ้ นจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ ให้ กําหนดวันที่ในคําสัง่ รับโอนและคําสัง่ ให้ พ้นจากตําแหน่งให้ มีผลในวันเดียวกัน
การสัง่ การโอนพนักงานเทศบาล และการสัง่ ให้ พนักงานเทศบาลพ้ นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ข้ อ 170 ทวิ กรณี ก ารโอนพนัก งานเทศบาลเป็ นข้ า ราชการหรื อ พนัก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น
ประเภทอื่นหรื อข้ าราชการประเภทอื่น เมื่อเทศบาลได้ รับแจ้ งการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้นนจากองค์
ั้
กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นประเภทอื่นหรื อส่วนราชการอื่น ให้ นายกเทศมนตรี รายงานคณะกรรมกาพนักงาน
เทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบให้ พ้นจากตําแหน่ง โดยกํ าหนดวันออกคําสั่งให้ พ้นจากตําแหน่งเป็ นวัน
เดียวกันกับคําสัง่ การรับโอน เมื่อมีคําสัง่ รับโอนแล้ วให้ นายกเทศมนตรี รายงานให้ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลทราบ
[ข้ อ 170 แก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547]

