
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 255๙ 

แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตําบล) (
 

   โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการย้ายให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งที่
กําหนดขึ้นใหม่  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒5 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑3 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ในการ
ประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม  2559  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 255๙ (แก้ไขเพิ่มเติม
เก่ียวกับการย้ายพนักงานส่วนตําบล)” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป     
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ  154 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
    “ข้อ 154  การย้ายพนักงานส่วนตําบล ผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึงไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
อีกตําแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้สั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ 
                   (1) กรณีการย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากําลังสามปี 
ผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  
                    (2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกนั ผูน้ั้นต้องมคีณุสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน” 
  ข้อ  4  ให้ยกเลิกความในข้อ  155 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
        “ข้อ 155  การย้ายพนักงานส่วนตําบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตําบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจําเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย” 
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  ข้อ  5  ให้ยกเลิกความในข้อ  156 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 156  การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึงไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนใน
ขั้นเดิม ทั้งน้ี ต้องเป็นตําแหน่งว่างในแผนอัตรากําลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตําแหน่งเดียวกัน” 
  ข้อ  6  ให้ยกเลิกความในข้อ  157 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                       “ข้อ 157 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทําได้ใน
กรณีเป็นตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานอ่ืนน้ันในประเภทและระดับ
เดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในข้ันเดิม ทั้งน้ี พนักงานส่วนตําบลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้นแต่ไม่จําต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อนและ
ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (1)  พนักงานส่วนตําบลผู้จะขอรับการแต่งต้ังเสนอคําร้องขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงาน
อ่ืนน้ัน ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนด   
     (2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ของสายงานที่จะแต่งต้ังใหม่ตามแบบประเมิน 
     (3)  ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 สําหรับตําแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 
   (4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งต้ังเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นําคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นควรกําหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น          
การสัมภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจพิจารณากําหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลําดับอาวุโส
ในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเห็นชอบการแต่งต้ังให้แต่งต้ัง
เรียงลําดับที่ในบัญชีดังกล่าว” 
  ข้อ  7  ให้ยกเลิกความในข้อ  158 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 158  กรณีการย้ายพนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันไม่ได้
ดํารงตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป หากจะย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันไปแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไปผู้น้ันจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ใน
ตําแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย 
 
 

 /กรณีการย้าย…. 
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            กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังโดย
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล กําหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด” 
  ข้อ  8  ให้ยกเลิกความในข้อ  159 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 159 การย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภท
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เช่ียวชาญ พนักงานส่วนตําบลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและ
ตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งในตําแหน่งน้ันด้วย โดยต้องผ่าน
การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งต้ังพนักงาน
ส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งระดับที่สูงข้ึนด้วย ดังน้ี 
                    (1) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องเก้ือกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน 
                   (2) กรณีการย้ายมาดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล 
การปฏิบัติงาน และผลงาน” 
  ข้อ  9  ให้ยกเลิกความในข้อ  160 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 160 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไป
ดํารงตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้น้ันจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งน้ัน และจะต้องเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
           สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหน่ึงหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด  
           การย้ายพนักงานส่วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไป
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นไป
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้น้ันจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของตําแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กําหนด” 
  ข้อ 10  ให้ยกเลิกความในข้อ  161 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 161 การย้ายพนักงานส่วนตําบลผู้ดํารงตําแหน่งใดไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ในสายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ตํ่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
 

/ประเภท…. 
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ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทําได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตําบลผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและผู้น้ันต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล 
   ในการย้ายพนักงานส่วนตําบลตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเร่ืองการให้พนักงานส่วนตําบลได้รับเงินเดือน” 
  ข้อ 11  ให้ยกเลิกความในข้อ  162 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 162 ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน 
ให้คํานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตําบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทําให้พนักงานส่วน
ตําบลผู้น้ันมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานที่แต่งต้ังใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
ดังกล่าวได้” 
  ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ  163 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
   “ข้อ 163 เมื่อมีคําสั่งย้ายพนักงานส่วนตําบลไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดแล้วให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งดังกล่าวให้พนักงานส่วนตําบลผู้น้ันทราบในวันที่ไป
รายงานตัวรับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ันต่อไป” 
  ข้อ 13 ให้เพ่ิมความเป็นข้อ 163/1 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545   
   “ข้อ 163/1 การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลสายงานบริหาร 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสั่ง
แต่งต้ัง    โดยจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตรา
เงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกําหนดในตําแหน่งใหม่ที่จะแต่งต้ัง ซึ่งกรณีน้ีให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหน่ง
ที่ว่างด้วย” 
  ข้อ 14 ให้เพ่ิมความเป็นข้อ 163/2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฉบับลงวันที่ 24  ตุลาคม 2545   
  “ข้อ 163/2 การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลสายงานการสอน 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสั่ง
แต่งต้ังโดยจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สําหรับเลขที่ตําแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ
วิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกําหนดในตําแหน่งใหม่ที่จะแต่งต้ัง ซึ่งกรณีน้ีให้หมาย
รวมถึงการย้ายให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างด้วย 
 
 

/ในกรณีที…่.. 
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