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คู่มือการรับโอนพนิักงานส่วนท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
คัู่มืัอการรัับโอนพนัักงานสั่วนทั้องถัิ่น เพัื่อใชั้เปั็นแนวทางสำหรัับผู้ัปฏัิบัตั ิงั านดั้านบรัิหารงาน
บัุคคล พนัักงานสั่วนทั้องถัิ่นทัี่บรรจัุใหมั่ หรัือผัู้ทัี่สนใจเกัี่ยวกัับการบรัิหารงานบัุคคลขององคั์กรปกครองสั่วน
ท้องถิ่น เพือ่ ให้เกัิดความเขั้าใจและสามารถนาไปปฏิบััตงิ านไดั้อยั่างถัูกตั้อง ตามประกาศคณะกรรมการพนัักงาน
เทศบาลจัังหวััดชัุมพร เรัื่อง หลัักเกณฑั์และเงื่อนไขเกี่ยั วกับการบรัิหารงานบัุคคลของเทศบาล (แกั้ไขเพิ่มั เตัิม )
พ.ศ. 2562 ลงวัันที่ 13 มิถัุนายน 2562

วัตถิุประสงค์
เพัื่อใช้เป็นคูม่ ืัอในการปฏัิบัติงานสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานที่บรรจุใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

ประโยชน์
ผัู้ปฏัิบัตั ิังานมัีความรัู้ ความเขั้าใจ สามารถปฏัิบััติงั านไดั้อยั่างถัูกต้อง ครบถั้วน และสมบัูรณ์
เปั็นไปตามขัั้นตอนการดำเนัินการ สั่งผลใหั้เกัิดประสัิทธิภาพและประสัิทธิผ ลตั่อผัู้ปฏิบััติงั าน ผัู้ทัี่เกัี่ยวขั้อง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนัักงานเทศบาลจัังหวััดชัุมพร เรัื่อง หลัักเกณฑั์และเงัื่อนไขเกั่ียั วกัับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพัิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวัันที่ 13 มิถัุนายน 2562 ดังนี้
หมวด 7 การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ขั้อ 152 การโอนและรัับโอนพนัักงานเทศบาล หรัือพนัักงานสั่วนทั้องถัิ่น โดยความสมััครใจ
ของผู้ขอโอน ให้ดาเนินการได้ในกรณัีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผัู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตัง้ หรือผู้ที่ไัดั้รัับ
การคััดเลัือกเพื่อแตั่งตัั้งใหั้ดำรงตำแหนั่งในระดัับทัี่สูงั ขัึ้น ทัั้งนัี้ ใหั้เปั็นไปตามหลัักเกณฑั์และเงั่ือั นไขที่เักัี่ยวขั้อง
ตามคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด
(2) การโอนและรับโอนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดัียวกันในตำแหนั่ง
ที่ว่าง ตามขั้อ 159
(3) การโอนและรัับ โอนโดยการสัับ เปลัี่ัย นกััน ในตาแหนั่งประเภท สายงาน ระดัับ และ
ตาแหน่งเดิม ระหวั่างเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 167
(4) การโอนและรับโอนในตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยตาแหน่งต่ากว่าเดัิม
หรัือมาดารงตำแหนั่งในประเภท สายงานเดัิม โดยระดัับำกวั
ตั่ ่า เดัิมในเทศบาล หรัือองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิ่น
ตามขั้อ 169
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การโอนและการรัับโอน ใหั้เทศบาลและองคั์กรปกครองสั่วนท้องถัิ่นอื่นทัี่เกั่ียั วข้อง ประสานกััน
โดยกำหนดวัันทัี่รับั โอนและใหั้โอนมัีผลในวัันเดัียวกััน เพัื่อเสนอคณะกรรมการขั้าราชการองค์การบรัิหารสั่ว น
ท้องถิ่น (ก.ท.จ.) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อประโยชนั์ในการนัับเวลาราชการใหั้ถือวั่าเวลาราชการหรัือเวลาทำงานของผัู้ทัี่โอนมาตามที่
กาหนด ในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอัื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
ขั้อ 159 การโอนและรัับโอนตามขั้อ 152 (2) เมัื่อเทศบาลไดั้เสนอเรัื่องขอความเหั็นขอบ
การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอัื่นมาดารงตาแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) อาจมัีมตัิเหั็นชอบใหั้รัับโอนพนัักงานเทศบาลจากเทศบาลอัื่นั หรัือพนัักงานสั่วนทั้องถัิ่นจากองค์กร
ปกครองส่วนทั้องถิ่นอัื่น ผัู้ดารงตาแหนั่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดัียวกันกับตำแหนั่งที่ว่ัาง และ
ประสงคั์ขอโอนมาเปั็นพนัักงานเทศบาลของเทศบาบาลนั้ัน โดยนายกเทศมนตรัีและนายกองคั์กรปกครองสั่วน
ทั้องถัิ่นทัี่เกัี่ยั วขั้อง ไดั้ตกลงยัินยอมในการโอนและรัับโอนนั้ัันแลั้ว และเมัื่อคณะกรรมการพนัักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) ไดั้พจิ ารณาใหั้ความเหั็นชอบแลั้ว นายกเทศมนตรัีออกคาสัั่งรัับโอนใหั้ดารงตาแหนั่งประเภท สายงาน
ระดัับ และตาแหนั่งเดัียวกัันกัับตาแหนั่งทั่ีวั ่าั ง โดยใหั้ไดั้รับั อััตราเงัินเดัือนเทั่าเดัิม และใหั้แจั้งคำสั่ังั รัับโอนให้
เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัื่นทราบเพื่ัอออกคาสั่ังให้โอน โดยจะต้องมีผลในวัันเดียวกัน
ขั้อั 167 การโอนและการรัับโอนตามขั้อ 152 (3) นายกเทศมนตรัีที่จั ะรัับโอนและนายก
องคั์กรปกครองสั่วนทั้องถิ่ันทัี่เกัี่ยวขั้องตั้องใหั้ความยัินยอมในการโอนและรัับโอนโดยการสัับเปลัี่ยนตำแหนั่ง
ดังกล่าว
เมัื่อ คณะกรรมการพนััก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดั้พ ิัจ ารณาใหั้ค วามเหั็น ชอบแลั้ว ให้
นายกเทศมนตรัีออกคาสัั่งรัับโอนใหั้ดารงตาแหนั่งประเภท สายงาน ระดัับ และตาแหนั่งเดัิม โดยใหั้ไดั้รับั อััตรา
เงัินเดัือนเทั่าเดัิม และใหั้แจั้งคำสัั่งรัับโอนใหั้เทศบาลอัื่น หรัือองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถัิ่นอื่นทราบเพื่อออกคาสั่ง
ให้โอนโอน โดยจะต้องตั้องมีผลในวัันเดียวกัน
ขั้อ 168 การโอนและการรัับโอนตามขั้อ 152 (4) กระทาไดั้ตั่อเมั่ืัอพนัักงานเทศบาลหรัือ
พนัักงานสั่วนทั้องถั่ินั อั่ืนั ผัู้นั ัั้นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรัีและนายกองคั์กรปกครองสั่วนท้องถั่ินั ทั่ีเักั่ียั วขั้องได้
ตกลงยัินยอมในการดอนและรัับโอนนัั้นแลั้ว เมัื่อคณะกรรมการพนัักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดั้พิจารณาใหั้ความ
เหั็นชอบแลั้วนายกเทศมนตรัีออกคาสัั่งรัับโอน โดยใหั้ไดั้รัับอััตราเงัินเดัือนตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนัักงานเทศบาล (ก.ท.) เรัื่อง มาตรฐานทัั่วไปเกัี่ยวกัับการใหั้พนัักงานเทศบาลไดั้รัับเงัินเดัือน และใหั้แจั้งคาสั่ง
รับโอนให้เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัื่นทราบ เพื่อออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวัันเดียวกัน
ข้อ 169 การโอนและการรับโอนตามขั้อ 152 (5) นายกเทศมนตรีอาจรับโอนหรือยั้ายผู้ัน้ััน
ไปดารงตาแหนั่งเดัิมกั่อนไดั้รัับการแตั่งตัั้งไดั้ เมัื่อคณะกรรมการพนัักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดั้พิจาร ณาใหั้ความ
เห็นชอบแล้ว โดยได้รับอััตราเงินเดือนเท่าเดิม
พนัักงานเทศบาลผัูั้ไดั้รัับการแตั่งตัั้งใหั้ดำรงตำแหนั่ง ประเภท สายงาน และระดัับเดัิมโดย
ตำแหนั่งตั่ำกวั่าเดัิมตามขั้อ 168 หากประสงคั์จะโอนไปดำรงตำแหนั่งเดัิมกั่อนไดั้รัับการแตั่งตัั้งในองค์กร
ปกครองสั่วนทั้องถัิ่น นายกเทศมนตรัีอาจมัีคาสัั่งใหั้โอนไปองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถัิ่นอื่นไดั้ เมัื่อคณะกรรมการ
พนัักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดั้พจิ ารณาใหั้ความเหั็นชอบแลั้ว โดยการออกคาสั่ังใหั้โอนตั่อเมัื่อไดั้รับั แจั้งคาสัั่งรัับ
โอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัื่นแล้ว
ข้อ 170 กรณีทัี่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่ัอใหั้การบริหารงานของเทศบาลและการปฏัิบัติราชการ
ของพนัักงานเทศบาลเปั็นไปอยั่างมัีประสัิทธัิภาพ หรัือเพัื่อแก้ไขปััญหาความขััดแยั้งทัี่เกิดขัึ้นในพั้ืันทัี่รั ะหว่ าง
พนัักงานเทศบาลกัับนายกเทศมนตรัีหรัือผัู้นั าชัุมชน และไมั่สามารถดาเนัินการโอนพนัักงานเทศบาลระหวั่าง
เทศบาลตามหลัักความสมัครใจได้ ให้ถอื ปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. หนิังสิือสอบถามตำแหนิ่งวิ่าง เทศบาลหรัือองคั์กรปกครองสั่วนทั้องถั่ิันทัี่ขั อโอนจััดทำ
หนัังสัือเพื่อสอบถามตาแหนั่งว่าง ตามทัี่พนัักงานเทศบาลไดั้แจั้งความประสงคั์ขอโอนมาดำรงตำแหนั่ง ประเภท
สายงาน และระดับ ให้กับเทศบาลที่รับโอน
2. หนิังสิือตอบสอบถามตาแหนิ่งวิ่าง เทศบาลทัี่รับั โอน ตั้องดาเนัินการตรวจสอบตำแหนั่ง
ประเภท สายงาน และระดัับ จากแผนอััตรากาลััง 3 ปัี ประจำปัีงบประมาณ พ.ศ..................... วั่าเปั็น
ตาแหน่งว่างหรือมัีคนครอง ในตาแหน่งที่มีการสอบถาม
3. หนังสือแจ้งความประสงคิ์ขอโอน เทศบาลที่ขอโอน จัดทาและรวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยั วขั้อง
ของพนักงานที่แจ้งความประสงค์ขอโอน เพือ่ ส่งให้เทศบาลที่รับโอน ประกอบด้วยแอกสาร ดังนี้
(1) บันทึกขออนุมัติโอนของพนัักงาน
จานวน 1 ฉบับ
(2) คาร้องขอโอนของพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
(3) สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
(4) หนังสือรับรองความประพฤติ
จานวน 1 ฉบับ
(5) หนังสือยินยอมให้โอน
จานวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือตอบยิินดีรับโอนพนักงานเทศบาล เทศบาลที่รับโอน ประสานกับเทศบาลที่ัขอโอน
เพัื่อกาหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดัียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนัักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แล้วแต่
กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. หนิังสิือขอความเหิ็นชอบริับโอนพนิักงานเทศบาล เทศบาลทัี่รัับโอน รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการรับโอน เสนอคณะกรรมการพนัักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบดั้วย
เอกสาร ดังนี้
(1) สำเนาหนังสือของเทศบาลที่แจ้งความประสงค์ขอโอน จานวน 1 ชุด
(2) สำเนาหนังสือตอบยินดีรับโอน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สรุปการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ฉบับ
(4) สรุปภาระคั่าใช้จ่ายฯ
จานวน 1 ฉบับ
6. คณะกรรมการพนิักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิิจารณาตรวจสอบ อนิุมัติ ิิ และใหิ้ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ั…………./……………… เมือ่ วันที่........................................
7. ออกคำสั่งรับโอนพนิักงานเทศบาล เทศบาลที่รับโอน จัดทาคำสั่งรับโอนพนัักงานเทศบาล
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่.........../...............
เมือ่ วันที่.........................................
8. หนิังสิือริับโอนพนิักงานเทศบาล เทศบาลทัี่รับั โอน สั่งเอกสารทั่ีเักั่ียั วขั้องในการรัับโอน
พนักงานเทศบาล ให้แก่เทศบาลที่ขอโอน เพือ่ จะได้ออกคำสั่งให้โอนในวันเดียวกัน
(1) สำเนาคาสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
(2) สำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ.
จานวน 1 ชุด
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9. บันทึกคำสั่งรับโอนลงในบัตรประวิัติพนักงานเทศบาล เทศบาลที่รับโอน ผัู้รับผิดชอบการ
บรัิหารงานบัุคคล เปั็นผัู้บัันทัึกคำสััั่งรัับโอนลงในบััตรประวััติัพนัักงาน พรั้อมเสนอใหั้ปลััดเทศบาลลงนาม
(ปลัดเทศบาล ถือว่าเป็นพนักงานประวัติ ที่มีอำนาจในการลงชัื่อในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล)
10. หนิังสิือรายงานการเปลิ่ีิยนแปลงทะเบิียนพนิักงานเทศบาล เทศบาลทัี่รับั โอน และ
จััดทาหนัังสัือ แจั้งประธานกรรมการพนัักงานเทศบาลจัังหวััด และเลขานัุการคณะกรรมการกลางพนัักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
(1) สำเนาคาสั่งั รับโอนพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
11. บิัน ทิึก ขิ้อ มิูล บิุค ลากรทิ้องถิิ่น แหิ่งชาติ lhr.dla.go.th เมนัูห ลััก ระบบ PA เมนู
ดาเนัินการ ระบบบรัิหารงานบัุคคล ระบบบรัิหารงานบัุคคล ขัั้นตอน อปท. ใหั้โอน เทศบาลทัี่ใหั้โอน บัันทัึก
คาสั่งให้โอนและเลขที่หนัังสัือสั่งคำสั่ังให้โอนพนัักงานเทศบาลทีใ่ ห้โอนไปเทศบาลที่รับั โอน ขั้นตอน อปท. รัับโอน
เทศบาลที่รับโอน บันทึกคาสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล และอนุมัติ
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แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

(1) เทศบาลทีข่ อโอนัส่ง
หนังสือสอบถามตาแหน่งวั่าง

(2) เทศบาลที่รับโอนั
ส่งหนังสือตอบั
สอบถามตาแหน่งว่าง

(3) เทศบาลทีข่ อโอนัส่ง
หนังสือแจ้งความประสงค์ั
ขอโอน

(4) เทศบาลที่รับโอนั
ส่งหนังสือตอบยินดีั
รับโอน

(5) เทศบาลที่รับโอนัส่ง
หนังสือขอความเห็นชอบรับั
โอน ให้ ก.ท.จ. พัิจารณา

(6) ก.ท.จ. มีมตัิั
เห็นชอบรับโอนั
พนัักงานเทศบาล

(11) เทศบาลให้โอนบันทัึกั
ระบบขั้อมูลบุคลากรท้องถิ่นั
แห่งชาติัlhr.dla.go.th
เทศบาลที่รับโอน บันทัึกอนุมัติ
(10) เทศบาลที่รับโอนั
ส่งหนังสือรายงานการั
เปลัี่ยนแปลงทะเบียนั
พนัักงานเทศบาล

(7) เทศบาลที่รับโอนั
ออกคาสั่งรับโอนพนัักงานั
เทศบาลัตามมติัก.ท.จ.

(9) เทศบาลที่รับโอนับันทัึก
คาสั่งรับโอนลงในบัตรั
ประวัติพนัักงานเทศบาล

(8) เทศบาลที่รับโอนัส่ง
คาสั่งรับโอนให้เทศบาลัที่
ขอโอน

-๖-

ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

ขอสอบถามตำแหน่งว่าง

เรียน นายกเทศมนตรี...........................
ด้วย นาย/นาง/นางสาว........................................พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง................................
ระดับ......................อััตราเงินเดือน.......................บาทัััััั สังกััดเทศบาล....................................อำเภอ........................
จังหวััด...............................มีความประสงค์ขอโอนไปดารงตาแหน่ง.....................................ระดับ.....................สังกัด
เทศบาล....................................อำเภอ...........................จัังหวััด..................................
เทศบาล....................................จึงขอสอบถามตาแหน่ง..................................ระดับ...................ใน
สังกัดเทศบาล....................................อำเภอ..............................จังหวัด..............................ว่างหรัือไมั่ัััััั หากว่างยินดัี
รับโอนหรือไม่ ผลเป็นประการใดโปรดตอบกลับมายังเทศบาล.................................จัักเปั็นพระคัุณยัิ่ง
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….

-๗-

ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

ตอบสอบถามตำแหน่งว่าง

เรียน นายกเทศมนตรี...........................
อั้างถัึงั หนังสือเทศบาล........................... ที่............./..................... ลงวันที.่ ...............................
ตามทัี่เทศบาล.......................... แจ้งว่า นาย/นาง/นางสาว.................................พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง................................ระดับ......................เลขที่ตาแหน่ง...........................อััตราเงินเดือน.......................บาท
สัังกััดเทศบาล...............................แจั้งความประสงคั์ขอโอนไปดารงตาแหนั่ง..........................ระดัับ.....................
สังกัดเทศบาล....................................อำเภอ...........................จังหวัด..................................
จึงขอสอบถามตาแหน่ง
ดังกล่าวว่าเป็นตาแหน่งวั่างหรือไม่ นั้น
เทศบาล........................... ได้ตรวจสอบจากแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ..............
แล้วมีตาแหน่ง......................ระดับ................เลขที่ตาแหน่ง..............................เป็นตาแหน่งว่างอยู่ 1 ตาแหน่ง
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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บันทึกขิ้อความ
ส่วนราชการ...........................................................................................................................................................
ที.่ ............................................................................................ วัันที.่ ....................................................................
เรื่อง ขออนุมัติโอนของพนักงานเทศบาล
เรียน ผู้อานวยการกอง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี
ดั้วย ขั้าพเจั้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาแหนั่ง...... .......................
ระดัับ.......................เลขทัี่ตาแหนั่ง................................... อััตราเงัินเดัือน............................บาท สำนััก/กอง
.....................มัีความประสงคั์ขอโอนไปดำรงตำแหนั่ง.........................................ระดัับ...
......................สัังกััด
......................อำเภอ............................จัังหวััด...................................
ทัั้งนัี้ ขั้าพเจั้ามัีความประสงคั์ขอโอนเพื่อกลัับภัูมิลั ำเนาเดัิม ดัูแลครอบครััว ดัูแลบัิดามารดาที่
อายัุม ากและสัุข ภาพไมั่แ ขั็ง แรงั จัึง จำเปั็น ตั้องมัีผ ูั้ ด ูัแ ลั รวมทัั้ง เพัื่อหาประสบการณั์ใ หมั่ใ นการทำงาน
......................
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชัื่อ..................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง..............................................
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คำร้องขอโอนิ(ย้าย) ของพนักงานเทศบาล
ก. พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่งจะต้องยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชัั้น
ข. โปรดกรอกข้อมูลลงในชั่องว่างหรือทำเครื่อั งหมาย ในช่อง หน้าข้อความอย่าง
ละเอัียด
สมบูรณ์และตรงกัับความต้องการของท่านใหั้มากที่สุดเท่าทัี่จะทำได้
ค. คำร้องขอโอน (ย้าย) ฉบับนี้มอี ายุ 1 ปี นับแต่วันที่กรอกแบบคาร้อง
ง. ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาลพร้อมคาร้องนี้
✓

คาอธิบาย

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ............
1. ข้อมิูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กรอกคาร้องฯ
1.1

ชื่อ...................................................ตำแหนั่ง....................................เงัินเดือน.............................
สัังกััด................................................................อายัุ......................ปัี ศาสนา............. .................ทัี่พััก
ระหว่างปฏิบัติราชการ......................................................................................................... .........................
......................................................................................................................................................................

1.2 ที่อยู่ถาวรัั (ระบุ)............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.3 สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

ม่าย

หย่า

1.4 วุฒิการศึกษา....................................................วชิั าเอก/สาขา......................................................................
1.5 ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .....................
1.6 ความสามารถและความชานาญที่ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพัิเศษ
....................................................................................................................................................... ...............
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.7

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องในหน่วยงานปัจจุบัน...............ปี..............เดือน

1.8 ความถนัดในพัื้นที่ปฏิบัติงาน

พัื้นที่ปกติ
พัื้นที่เมืองอัุตสาหกรรม
พัื้นที่ทอ่ งเที่ยว
ทุกสภาพพัื้นที่
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2. ความประสงค์เกี่ยวกับการโอน (ย้าย)
2.1 เหตุผลที่เกี่ยวกับการโอน (ย้าย) พร้อมหลักฐาน (ถั้ามี)
ดูแลบิดามารดา
ดูแลครอบครัว
หาประสบการณั์
อยู่พื้นที่นาน
ติดตามคัู่สมรส
ศึกษาต่อ
อัื่น ๆ
2.2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) ไปดารงตาแหน่งตามลาดับ ดังนี้
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. .........................................................................................................................
2.3 กรณีทัี่ไม่สามารถโอน (ย้าย) ได้ตามขั้อ 2.2
ขออยู่ที่เดิม
เทศบาลใด ๆ ก็ได้ในจังหวััด............................................
ความประสงค์อัื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................... ..................
2.4 ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งการย้าย

เมษายน พ.ศ.......................
ตามทัี่ก.ท. เห็นสมควร

ตุลาคม พ.ศ. ................
ตลอดเวลา

3. ในกรณิีทขี่ ิ้าพเจ้าได้โอน (ย้าย) ไปดารงตาแหน่งตามข้อ 2.2
ขั้าพเจั้าสััญญาวั่าจะขอเบัิกเฉพาะคั่าใชั้จ่าั ยในการเดัินทางไปราชการประจาของตนเอง ไดั้แก่
ค่าพาหนะและคั่าเบี้ัยเลี้ยงเดินทางกัับคั่าเช่าที่ัพัักไม่เกินความเป็นจรัิง ส่วนค่าขนย้ายสัิ่งของส่วนตัวและครอบครััว
ไม่ขอเบิก
ขอรัับรองวั่าขั้อความทัี่กรอกมาขั้างตั้นเปั็นความจรัิง และตรงกัับความประสงคั์ของขั้าพเจั้าทัุก
ประการ

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาร้องขอโอน (ย้าย)

(....................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
หมายเหตุ

กรณัีคัู่สมรสรัับราชการเปั็นพนัักงานเทศบาล หากมัีความประสงคั์ใหั้คัู่สมรสโอน (ยั้าย) ตัิดตาม
ไปดารงตาแหนั่งในทั้องทัี่เดัียวกััน ใหั้คัู่สมรสแสดงความจำนง โดยยัื่นคารั้องขอโอน (ยั้าย) ไปยััง
สานักงาน ก.ท. ด้วย
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4. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
4.1 ผู้บังคับบัญชา
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
4.2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
4.3 ความเห็นของนายกเทศมนตรี
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(................................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี.......................................................
4.4 ความเห็นประธาน ก.ท. จังหวััด.....................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
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ที่ ......../...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่................................................

หนังสือรับรองความประพฤติ
ข้าพเจ้าัััั นาย/นาง/นางสาว...................................................นายกเทศมนตรี.................................
อำเภอ................................จังหวััด....................................... ขอให้ นาย/นาง/นางสาว..................... ..........................
ตาแหนั่ง..........................................ระดัับ...........
...........เลขทัี่ตาแหนั่ง..................................อััตราเงัินเดัือน
.................บาทััััััั ปฏิบัติงานประจำทัี่เทศบาล................................................ตั้งแต่วันทัี่..............................................
เป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถ และมีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับหน้าที่
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วัันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ..............

(.....................................................)
นายกเทศมนตรี.................................................
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สานักงาน.......................................
ทีอ่ ยู่................................................

ที่ ............../......................

หนังสือยินยอมให้โอน
ตามทัี่นาย/นาง/นางสาว...........................................พนัักงานเทศบาล ตาแหน่ง..........................
ระดับ..................เลขที่ตาแหน่ง.................................อััตราเงินเดือน..................บาท สัังกััดเทศบาล....... .................
ตาบล...............................อำเภอ.............................จังหวััด................................ได้ยื่นคาร้องขอโอนไปดารงตาแหน่ง
.........................................ระดับ.......................สัังกััดเทศบาล...................................ตาบล..............................อำเภอ
............................จัังหวััด.............................. นัั้น
เทศบาล.................................. ไม่ขััดข้องและยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว...................................
พนัักงานเทศบาล ตาแหนั่ง.................................ระดัับ..................สัังกััดเทศบาล....................... ..................ตาบล
.............................อำเภอ..............................จัังหวััด..........................
โอนมาดารงตาแหนั่ง...............................
ระดับ........................สังกัดััััั เทศบาล.......................................ตาบล..........................อำเภอ...........................จังหวดัั
......................... ได้ตามความประสงค์
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วัันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................

(.....................................................)
นายกเทศมนตรี.................................................
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ที.่ ............/...................

เรื่อง

สานักงาน.......................................
ทีอ่ ยู่...............................................
..........................................

พนักงานเทศบาลแจ้งความประสงค์ขอ

โอน เรียน

นายกเทศมนตรี...........................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บันทึกขออนุมัติโอน
จานวน 1 ฉบับ
2. คาร้องขอโอนพนัักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองความประพฤติ
จานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือยินยอมใหั้โอน
จานวน 1 ฉบับ
ด้วย นาย/นาง/นางสาว....................................พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง...................................
ระดัับ.........................อัตราเงัินเดัือน.......................บาท สัังกััดเทศบาล................................อำเภอ......................
จัังหวััด............................มัีความประสงคั์ขอโอนไปดำรงตาแหนั่ง..............................ระดัับ.....................สััง
กัด
เทศบาล................................อำเภอ...........................จัังหวััด..................
เทศบาล.................................ขอเรียนสอบถามมายังเทศบาล.............................ว่าสามารถรับโอน
นาย/นาง/นางสาว.............................................มารัับราชการในตำแหนั่งดัังกลั่าวได้หรัือไมั่ผลเปั็นป ระการใด
โปรดแจ้งให้เทศบาล..................................ทราบ เพัื่อจัักได้ดำเนัินการในส่วนทัี่เกัี่ยวขั้องต่อไป
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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ที.่ ............/...................

เรื่อง

สานักงาน.......................................
ทีอ่ ยู่...............................................
..........................................

พนักงานเทศบาลขอโอนและยินดีรับโอน

เรียน นายกเทศมนตรี...........................
อั้างถัึงั หนังสือเทศบาล..................................ที่.............../............. ลงวัันที.่ .....................................
ตามทัี่ เทศบาล.................................. แจ้งว่า นาย/นาง/นางสาว.......................พนักงานเทศบาล
ตาแหนั่ง...................................ระดัับ...................เลขทัี่ตาแหนั่ง........................อัตราเงัินเดัือน.......................บาท
สังกัดเทศบาล...................................อำเภอ.........................จังหวัด................................แจ้งความปััััั ระสงค์ขอโอนไป
รับราชการสังกัดเทศบาลตาบล..................................อำเภอ..............................จังหวัด........................ ...ในตาแหน่ง
..............................ระดับ..................... นัั้น
เทศบาล................................. ไดั้ตรวจสอบจากแผนอัตรากาลััง 3 ปัีประจำปัีงบประมาณ พ.ศ
..........- พ.ศ........... แล้วมีตาแหน่ง....................................ระดับ........................เลขที่ตาแหน่ง.................................
ว่างอยู่ และยินดีรับโอนบุคคลดังกล่าวมาดารงตาแหน่งในวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................. จึงเรียนมา
เพัื่อโปรดทราบและพัิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาล

เรียน ประธานกรรมการพนัักงานเทศบาลจังหวัด.....................................
อั้างถัึงััสาเนาหนังสือเทศบาล..................................ที่.............../............. ลงวันที่ั......................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการรับโอนพนักงานสั่วนท้องถิ่นฯ
จานวน 1 ฉบับ
2. สรุปภาระคั่าใช้จ่ายฯ
จานวน 1 ฉบับ
ด้วย เทศบาล.................................. มีความประสงค์รับโอน นาย/นาง/นางสาว............................
พนัักงานเทศบาลัััั ตาแหนั่ง...................................ระดับ...................เลขที่ตาแหนั่ง........................อัตราเงิัั นเดือน
.......................บาท สัังกััดเทศบาล...................................อำเภอ...............................จั งหวััด..................................
มาแต่งตั้งใหั้ดารงตาแหนั่ง..................................ระดับ...................เลขที่ตาแหนั่ง...........................อัตัััััั ราเงินเดัือน
........................บาท ในสังกััด.............................. ได้ในวัันทัี่..........เดือน.....................พ.ศ...............
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดนาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.......................... พัิจารณาให้
ความเห็นชอบรับโอนตามระเบียบฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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สรุปภาระคิ่าใชิ้จ่ายด้านเงิินเดือนิิประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้าง
เทศบาล...........................................
กรณีรับโอนััั นาย/นาง/นางสาว....................................................................
ณ วัันที.่ ..........เดือน....................พ.ศ...........
ภาระค่าใช้จ่ายก่อนโอน
(ตามจานวนคนที่มีอยู่จริิง)
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
รวม
งบประมาณรายจ่ายัประจาปี
งบประมาณ พ.ศ…………….
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย

จานวนเงิิน
.....................
......................
......................
.......................
......................
.......................
.......................

ภาระค่าใช้จ่ายหลังโอน
(ตามจานวนคนที่มีอยู่จริิง)
เงินเดือน
เงินเดือนทัี่เพิ่ม/ลด
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
รวม
งบประมาณรายจ่ายัประจาปี
งบประมาณ พ.ศ…………….
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย

จานวนเงิิน
.....................
.....................
......................
......................
.......................
......................
.......................
.......................
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สรุปการริับโอนพนิักงานส่วนท้องถิ่นหริือการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอิื่น
หรือการรับโอนข้าราชการประเภทอิื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ลาดับั
ที่

ชัื่อ - สกุล

1

นาย/นาง/นางสาว..........
…………………………………

ตาแหน่ง/สังกัดั ตาแหน่ง/สังกัดั
เดิม
ใหม่
พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง................
ระดับ.....................
เลขที่ตาแหน่ง........
อัตราเงัินเดัือน
....................บาท
สังกัดัเทศบาล.......
..............................
อำเภอ....................
จังหวััด...................

พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง................
ระดับ.....................
เลขที่ตาแหน่ง........
อัตราเงัินเดัือน
......................บาท
สังกัดัเทศบาล......
..............................
อำเภอ....................
จังหวััด...................

เหตัผุ ลในการรับโอน
1. เป็นตาแหน่งวาั่ง
2. ขาดแคลนบุคลากร
3. เพื่อเพิ่มประสิทธภัิาพการ
บริหารงานเทศบาล
4. เป็นบุคคลที่มคี วามรู้
ความสามารถและมีประสบการณั์
ทางานในตำแหน่งที่รับโอน

ภาระค่าใชั้จ่าย
ก่อน
รับโอน

หลัง
รับโอน

.............

.............
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คาสั่งเทศบาล...................................
ที.่ .........../...................
เรื่อง รับโอนพนัักงานเทศบาล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสั่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด................... ในการประชัุม
ครั้งที่........./...............เมื่อวันที่.............................. จึงให้รับโอนััั นาย/นาง/นางสาว...................................................
พนักงานเทศบาล สัังกััด เทศบาล..................................อำเภอ..........................จังหวััด.........................มาแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง................................ระดับ...................อััตราเงินเดือน...................บาทััััั เลขที่ตาแหน่ง.........................
สังกัดััััั เทศบาล.......................................อำเภอ.........................จังหวัด................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................
สั่ง ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ................
(..........................................)
นายกเทศมนตรี..............................................
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ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

รับโอนพนักงานเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี.....................................
อั้างถัึงั สาเนาหนังสือเทศบาล..................................ที่.............../............. ลงวันที่............................... .......
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคาสั่งเทศบาล................................
2. สำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ..............................

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามทัี่นาย/นาง/นางสาว....................................... พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง..............................
ระดับ.................เลขที่ตาแหน่ง..........................อััตราเงินเดือน....................บาทัััััั สังกััดเทศบาล..............................
อำเภอ........................จังหวััด.............................ประสงค์ขอโอนมารับราชการ สังกัด เทศบาล..................................
ความละเอัียดแจ้งแล้วนั้น
เทศบาล.................................ให้พิัจารณาออกคำสั่งรับโอนัััั นาย/นาง/นางสาว..............................
มาแตั่งตั้ัังใหั้ดำรงตำแหนั่ง.................................ระดัับ..........
..........เลขทัี่ตั ำแหนั่ง...............................อััตรา
เงินเดือน…………………บาท สัังกััด สานัก/กอง...................................ตั้งแต่วันที่.....................................รายละเอัียด
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดทราบและพัิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล

เรียน ประธานกรรมการพนัักงานเทศบาลจังหวัด.................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคาสั่งเทศบาล................................
จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนัักงานเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
ตามทัี่ คณะกรรมการพนัักงานเทศบาลจัังหวััด................................. มัีมตัิในการประชัุมครัั้งที่
.........../.............เมัื่อวันทัี่................................. เห็นชอบให้รับโอนััั นาย/นาง/นางสาว...............................................
พนักงานเทศบาลััััั ตาแหน่ง.................................ระดับ....................เลขที่ตาแหน่ง..............................อััตราเงินเดือน
....................บาท สัังกััด เทศบาล..................................อำเภอ.....................จัังหวััด............................ มารับราชการ
ในสังกัดเทศบาล...........................................นัั้น
บััดนั้ีัเทศบาล.................................ไดั้ดาเนัินการออกคำสัั่งรัับโอนและเปลัี่ยนแปลงทะเบัียน
ประวัติบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอัียดปรากฎตามสิ่งที่ัส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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ที.่ ............/...................

สานักงาน.......................................
ที่อยู่...............................................
..........................................

เรื่อง

รับโอนพนักงานเทศบาล

เรียน เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคาสั่งเทศบาล................................
จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนัักงานเทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประวัติพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ชุด
ด้วยคณะกรรมการพนัักงานเทศบาลจัังหวััด....................................... มีมตัิในการประชัุมครั้ัังทั
ำ่
............./............... เหั็นชอบใหั้รับั โอน นาย/นาง/นางสาว...............................................พนัักงานเทศบาล ตาแหน่ง
.................................ระดับ.................เลขที่ตาแหน่ง................................อััตราเงินเดือน.........................บาทัััััั สังกัด
เทศบาล..................................อำเภอ.............................จังหวัด................................. มารับราชกาั รในสังกััดเทศบาล
.......................................... นัั้น
บัดนี้ เทศบาล........................................ได้ดาเนินการออกคำสั่งรับโอนและเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ประวัติบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วัััั รายละเอัียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพัื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถัือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรี..........................................

สานักปลัดเทศบาล โทร
............................
โทรสาร........................
www ………………………….
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ทะเบียนพนักงานเทศบาล
เทศบาล..............................อำเภอ.........................จังหวััด................................
ลาดั
บที่
1

ชื่อ-สกุล
นาย/นาง/
นางสาว
......................
.

วันัเดัือน
ปีเกิด
.................

ตาแหน่ง
.................

เลขที่
ตาแหน่ง
.................

กอง/ฝ่าย/
เงัินเดัือน
งาน
ระดับ
ขั้น
ตัง้ แต่เมื่อใด
................. ........... ................ ..................

ตรวจถูกต้อง
(................................................)
ปลัดเทศบาล...........................................

วันัเดัือน ปี
เรัิ่มทางาน
..................

หมาย
เหตุ
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แบบตรวจทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มิือ
เรื่อง การรับโอนพนักงานสิ่วนท้องถิ่น
ลาดับที่/
หัวข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขั้นตอนการดาเนินการ
หนังสือสอบถามตาแหนั่งว่าง
หนังสือตอบสอบถามตาแหน่งว่าง
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอน
หนังสือตอบยินดีรับโอนพนัักงาน
หนังสือขอความเห็นชอบรับโอนพนัักงาน
คณะกรรมการพนัักงานเทศบาล มีมติเห็นชอบรับโอน
ออกคำสั่งรับโอนพนัักงาน
หนังสือรับโอนพนัักงาน
บันทึกคำสั่งรับโอนในบัตรประวัติพนักงาน
หนังสือรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงาน

การปฏิบัติตามขัั้นตอน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
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ข้อสังเกต/ปิัญหา/ขิ้อบกพริ่องทิี่พบจากประสบการณิ์ทำงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
ข้อสังเกต/ปัญหา/ขั้อบกพรั่อง

แนวทางแกั้ไข

1. เทศบาลทั้งสองแห่งส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทาให้
เกิดความล่าช้าในการยื่นเอกสารให้ ก.ท.จ.พัิจารณา

1. ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผัิดชอบโดยเบื้องต้น และ
ระบุเอกสารที่เกัี่ยวข้องให้ถูกต้อง

2. การประสานงานเจ้าหน้าที่ัผู้รับผิดชอบไมั่ชัดเจน

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผัิดชอบประสานงานด้วยวาจา และ
ประสานงานทางหนังสือใหั้ถูกต้องตรงกัน

3. เทศบาลได้รับสาเนามติ ก.ท.จ. ลั่าใช้ ทาให้การ
ออกคำสั่งรับโอนเกิดความคลาดเคลื่อน

3. กาหนดวัันรับโอนให้เหมาะสมและสอดคลั้องกัับ
ระยะเวลาของมติ ก.ท.จ.

