
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่  
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน    

การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

********************************** 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่ราชการและเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นส่วนรวม 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และมติของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2561     มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่ อนระดับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

“หมวด 4” 
การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

------------------------------------ 
  ข้อ 26 การโอนและรับโอนพนักงานเทศเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยความสมัครใจของผู้      
ขอโอน ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ ง หรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้ งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องตาม
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) กำหนด 
  (2) การโอนและรับโอนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับและตำแหน่งเดียวกันในตำแหน่งที่ว่าง 
  (3) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดิม
ระหว่างเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
  (4) การโอนและรับโอนในตำแหน่ง ประเภท สายงานและระดับเดิม โดยตำแหน่งต่ำกว่าเดิมหรือมาดำรง
ตำแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ำกว่าเดิมในเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
  (5) การโอนและรับโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าเดิม ตาม(4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอย้ายไปแต่งตั้งใน
ตำแหน่งเดิม 
  การโอนและรับโอนให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนด
วันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) 
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาตามที่กำหนดใน
หมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบสาล 
  ข้อ 27 การโอนและการรับโอนตามข้อ 26 (2) เมื่อเทศบาลได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอน
ของพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
(ก.ท.จ.เชียงราย) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท     
สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลนั้น โดย
นายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว 
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และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท .จ.เชียงราย) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกเทศมนตรีออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกัน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้เทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อออกคำสั่งให้โอนโดยจะต้องมีผลในวัน
เดียวกัน 
  ข้อ 28 การโอนและรับโอนตามข้อ 26 (3) นายกเทศมนตรีที่จะรับโอนและนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่เก่ียวข้องต้องให้ความยินยอมในการการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว 
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้นากกเทศมนตรีออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดิม โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพื่อออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ 29 การโอนและการรับโอนตามข้อ 26 (4) กระทำได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอน
และรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
เพื่อออกคำสั่งให้โอนโดยต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  พนักงานเทศบาลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงานและระดับเดิม โดยตำแหน่งต่ำ
กว่าเดิมข้อ 29 หากประสงค์จะโอนไปแต่งตั้งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นายกเทศมนตรี
อาจมีคำสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นายกเทศมนตรีอาจมีคำสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศสบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
หมวด 5 

การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น 
------------------------------ 

ส่วนที่ 1 
การโอนพนักงานเทศบาลไปเปน็ข้าราชการประเภทอื่น 

------------------------------ 
  ข้อ 30 การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน เมื่อ
เทศบาล ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการผู้ใดจากส่วนราชการอ่ืน ให้เทศบาลและส่วนราชการ อ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.
เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งให้โอนและแจ้งคำสั่งให้โอนให้ส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ทราบ 
 

ส่วนที่ 2 
การรับโอนข้าราชการประเภททอ่ืน 

------------------------------ 
  ข้อ 31 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน
เทศบาล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       (ก) ตำแหน่งที่จะนำมาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
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     (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น 

     (ค) ข้าราชการประเภทอ่ืน หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านัน้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

     (ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องดำเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคลผู้ขอโอน
จะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

     (จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใดต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้น
บัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

(2) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (1) ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
       (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 10 
(2) โดยให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องตาม
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.จ.) กำหนด 
       (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 
       (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ 
  การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ให้เทศบาล
และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกันเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งรับโอนและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ เพื่อออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวัน
เดียวกัน 
  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาตามที่กำหนดใน
หมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
  ข้อ 32 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ 31 (2) (ข) กระทำได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามที่กฎหมายการ
บริหารงานบุคคลและข้าราชการประเภทนั้นๆ กำหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารที่จะรับโอนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหส่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหาร
สถานศึกษาให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน 
และระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับ
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขี้นตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  ข้อ 33 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ 31 (2) (ค) กระทำได้โดยนายกเทศมนตรีที่จะรับโอน
และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการรับโอนนั้นแล้ว ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการรับโอนต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งรับโอน 
สำหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรราย (ก.ท.จ.เชียงราย) เป็นผู้กำหนด 
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  ข้อ 34 การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการนั้น” 
  ข้อ 4 การใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมไม่แล้ว
เสร็จ ให้ดำเนินการตามบทข้อบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

  (นายไพศาล  พรมมาล)ี 
          นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


