ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
------------------------เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่ นมีความเปนอิ สระในการบริห ารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น
ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริหารงานบุ คคลสวนท องถิ่ น กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
ใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ไดมีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ใหประกาศกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
เปนตนไป

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๒ ในประกาศนี้
"พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงาน เทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือน
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ขอ ๓ พนักงานสวนทองถิ่น นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนดแลว ยังตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และไมเปนกรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ทั้งนี้ การกําหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหามตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสว นทองถิ่นกําหนดตองเทียบไดไมนอยกวามาตรฐานของ
ขาราชการพลเรือน

-๒-

ขอ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง การเพิ่มพูน
ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ร าชการ และการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ให พิ จ ารณา
โดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนทายประกาศนี้
(ขอ ๓/๑ แกไขเพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

หมวด ๒
การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
การกําหนดตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
ขอ ๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
และการกําหนดตําแหนง โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และปริมาณงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
เพื่อใหการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น จั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั งขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เสนอคณะกรรมการข า ราชการหรื อ
พนักงานสวนทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดโครงสรางการแบงสวนราชการและการกําหนด
ตําแหนงใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังดังกลาว
แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๔/๑ การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ใหมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารท อ งถิ่ น ได แ ก ตํ า แหน ง ปลั ด องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นและรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
(๒) ตํ า แหน ง ประเภทอํ านวยการทอ งถิ่น ไดแ ก ตํ าแหนงหัว หนา หนว ยงาน
ระดับฝาย ระดับสวน ระดับกอง ระดับสํานักในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงระดับที่เรียกชื่ออยางอื่น
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใช ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริ ญญา ตามมาตรฐานทั่ว ไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสว นทองถิ่นกําหนด
เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
(๔) ตํ า แหน งประเภททั่ว ไป ไดแก ตําแหนง ที่ไมใชตําแหนง ประเภทบริห าร
ตํ า แหน งประเภทอํ า นวยการ และตํ า แหน งประเภทวิช าการ ตามมาตรฐานทั่ว ไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น

-๓-

ขอ ๔/๒ ตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ใหมีระดับดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
การจัดพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด

(ขอ ๔/๑ และ ขอ ๔/๒ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ขอ ๕ การกําหนดมาตรฐานของตําแหนงและอัตราตําแหนง ใหจําแนกตําแหนง
เปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความกาวหนาในสายงานของพนักงานสวนทองถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีขนาดแตกตางกันดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
มาตรฐานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
หลักคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน ตามบัญชีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่จําเปนทายประกาศนี้

(ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

-๔-

หมวด ๓
โครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ขอ ๖ การจัดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ใหคํานึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากงายของงานในแตละตําแหนง ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
แกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงทายประกาศนี้
อัตราเงิ น เดื อน เงินวิทยฐานะและอัตราเงิน ประจําตําแหนงของพนักงานครู
สวนทองถิ่นใหเป นไปตามอัตราเงิ นเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหนงที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม

(ขอ ๖ แก ไขเพิ่ มเติ ม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอ ๖/๑ พนั กงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนงประเภทและระดั บใด ที่ไดรั บ
เงิ นเดือนถึ งอัตราเงิ นเดื อนขั้น สูงตามโครงสรางบัญชีอัตราเงิน เดือนพนักงานสวนทองถิ่น ทายประกาศนี้
เมื่อไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแลว ใหไดรับเงินเดือน
ในระดับถัดไปของแตละประเภทตําแหนง เวนแตกรณีที่ไมมีระดับถัดไปของแตละประเภทตําแหนง ใหไดรับ
เงินเดือนประเภทตําแหนงอื่นในระดับที่มีอัตราเงินเดือนสูงกวา ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๒) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ ให ไ ด รั บ เงิ น เดื อ น
ในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง
(๓) ผูดํารงตํ าแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ใหได รับเงินเดือน
ในตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ระดับสูง
การกํ าหนดให พนักงานสวนทองถิ่นไดรั บเงินเดือนตามวรรคหนึ่ ง การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน การไดรับคาตอบแทนพิเศษ การไดรับเงินเดือนกรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท ตาง
สายงาน หรือตางระดับ รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของกับการใหพนักงาน
ส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว า ขั้ น สู ง ของตํ า แหน ง ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น ไปตามมาตรฐานทั่ ว ไป
ที่ค ณะกรรมการกลางข า ราชการหรื อพนั กงานส ว นท อ งถิ่ น กํ า หนด โดยคํ า นึ ง ถึ ง หลัก เกณฑแ ละวิ ธีก าร
ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว
(ขอ ๖/๑ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๑๑)
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

-๕-

ขอ ๗ ใหมีการจัดประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อเปนการ
เสริมสรางความมั่นคง สรางขวัญและแรงจูงใจใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด

(ขอ ๗ แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุคคลสวนทองถิ่ น
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

หมวด ๔
การสรรหาบุคคล
ขอ ๘ การสรรหาบุคคลเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหใชวิธีการ
สอบแขงขันหรือการคัดเลือก โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการและคํานึงถึงความเปนธรรม และความเสมอ
ภาคในโอกาสแกบุคคลที่มีสิทธิอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหไดผูที่มีความรูเหมาะสมกับตําแหนงตามวัตถุประสงค
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๙ การสอบแขงขัน อยางนอยตองมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(๑) หลักสูตรการสอบแขงขัน อยางนอยตองมี ๓ ภาค คือ ภาคความรู ความสามารถทั่วไป
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(๒) การกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบแขงขันและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
(๓) ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานของตําแหนงนั้น
การดําเนินการสอบแขงขัน ใหดําเนินการเปนการทั่วไปอยางเปดเผย โปรงใส
สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล การประกาศผลการสอบใหดําเนินการอยางเปดเผย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือสวนราชการอื่น ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ และมาตรฐานการสอบเทียบเทากับมาตรฐานของ ก.พ.
มาบรรจุเขารับราชการไดโดยความยินยอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการนั้น และเปนไปตาม
ความสมัครใจของผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดและตองเปนบัญชีผูสอบแขงขันตําแหนง
เดียวกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ เวนแต คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
เปนอยางอื่น
ขอ ๑๐ การคัดเลือก ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ
ใหเหมาะสมกับตําแหนง และตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น
การดําเนินการคัดเลือกอาจกระทําโดยการสอบสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ
หรือทดลองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางก็ได และใหนําความในขอ ๙ (๒) และขอ ๙ วรรคสอง
มาใชบังคับในกรณีดังกลาวดวย

-๖-

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อาจคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดดวย
หมวด ๕
การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๑ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงใด
ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รวมทั้งใหพิจารณาถึงคุณลักษณะความ
จําเปนอื่น ที่ตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตามลักษณะงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบรรจุ บุ ค คลเข า รั บ ราชการเป น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น และการแต ง ตั้ ง
ใหดํารงตําแหนง ใหบรรจุและแตงตั้ง จาก
(๑) ผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่การขึ้นบัญชี ตามขอ ๙ (๒)
(๒) ผูไดรับคัดเลือก ตามขอ ๑๐
(๓) กรณีอื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๒ การยายพนักงานสวนทองถิ่นใหไปดํารงตําแหนงใด ใหเปนไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนั้น โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ เพื่อประโยชนแกการ
บริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
การยายพนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น
ภายในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แห ง เดี ย วกั น ต อ งย า ยไปแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ เดี ย วกั น
เวนแตกรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม ตองเปนไปตามความสมัครใจของ
พนักงานส วนทองถิ่นผูนั้ นและเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๓ การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการตามกฎหมายอื่น
ซึ่งไมใช ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ สามารถกระทําไดเพื่อประโยชนและประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถิ่นแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่
ในระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

-๗-

การรั บ โอนข า ราชการตามกฎหมายอื่ น ซึ่ งไม ใ ช ข าราชการการเมื อง หรื อ
ขาราชการวิสามัญมาบรรจุเปนพนักงานสวนทองถิ่น อาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
แลวเสนอเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ
การรับโอน ใหรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือน
ในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม เวนแตการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ผูสอบแขงขันได
ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหเ ปนไปตามมาตรฐานทั่ วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรื อ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการของผูที่โอนมาในขณะ
ที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการ ตามกฎหมายอื่นนั้น เปนเวลาราชการในสังกัดใหมดวย
ขอ ๑๔ การเลื่อนพนักงานสวนทองถิ่นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
ประวั ติ การปฏิ บั ติ ราชการ และการผานหลั กสู ตรอบรมตามที่ คณะกรรมการกลางข าราชการหรื อพนักงาน
สวนทองถิ่นกําหนด โดยใหคํานึงถึงประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจะไดรับ
การเลื่ อ นพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น
(ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง แก ไขเพิ่มเติ ม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขอ ๑๕ การออกจากราชการของพนักงานสวนทองถิ่น นอกจากเปนไปตามมาตรฐาน
ทั่ ว ไปที่ คณะกรรมการกลางข า ราชการหรื อ พนั กงานส ว นท องถิ่ น กํ าหนดไว แล ว พนั กงานส ว นท อ งถิ่ น
ออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก และไดรับอนุญาตใหลาออก
(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๓

หมวด ๖
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ ๑๖ ใหมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงาน
สวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด

-๘-

ขอ ๑๗ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่น
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการถือวาผูนั้น
มีความชอบจะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล ประโยชนตอบแทนอื่น
หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เปนพนักงานส วนทองถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข าราชการหรือพนักงานส วนท องถิ่น
กําหนด
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ นหลั ก เกณฑ ใ ห มี
คณะกรรมการขึ้ น พิ จ ารณาโดยใช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามมาตรฐานทั่ ว ไป
ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
สําหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหเปนตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว
(ขอ ๑๘ วรรคสอง แก ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขอ ๑๙ การพัฒนาบุคคล ใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงาน
สวนทองถิ่นกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนทองถิ่นที่ดี
ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการแต งตั้ งใหดํารงตําแหนงทางบริห าร ควรจัดใหมีการพัฒ นาพนักงาน
สวนท องถิ่ นผูจ ะได รับการเลื่อนตําแหนงเพื่อเปนการเพิ่มพู นความรู ทักษะ ทั ศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ขอ ๒๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงาน
สวนทองถิ่น เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเหมาะกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-๙-

การประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่น โดยจัดทําการประเมินอยางนอย
ปละ ๒ ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจงหรือขอคําปรึกษาดวย

(ขอ ๒๐ วรรคสอง แก ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

หมวด ๗
วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
โดยเครงครัดอยูเสมอ

ขอ ๒๑ พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติ

ขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขอ ๒๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย
ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควร กลาวหาวากระทําผิดวินัย
ผูบังคับบั ญชาผูใดละเลยไมปฏิ บัติห นาที่ ตามวรรคหนึ่ง หรื อปฏิ บัติห นาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ ๒๓ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย
ผูนั้นเป นผู กระทําผิดวินั ยจั กตองไดรั บโทษทางวินั ย เวนแตมีเหตุ อันควรงดโทษ ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยใหมี
มาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ขอ ๒๔ การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา เวนแต เปนกรณีที่ไมจําเปน
ตองสอบสวน ซึ่งไมทําใหเสียความเปนธรรมและจะสั่งใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน
เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาก็ได
การสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง อย างน อยต องมี การแจ งข อกล าวหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอ
กลาวหา และ การใหสิทธิผูถูกกลาวหานําที่ปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตน
กระบวนการสอบสวนให เ ป น ไปตามมาตรฐานทั่ว ไปที่ คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๕ ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท
โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด
การลงโทษพนักงานสวนทองถิ่นใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งลงโทษใหแสดงขอเท็จจริง
พฤติการณการกระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ทั้งนี้ ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณไวในคําสั่งลงโทษดวย

-๑๐-

ขอ ๒๖ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําหรือละเวน
กระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ของผูนั้นหรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลัง
ผูนั้ น จะออกจากราชการไปแลว เว นแต ออกจากราชการเพราะตายก็ใหมีการสืบ สวนหรือพิจ ารณาและ
ดําเนินการทางวินัย ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ
ขอ ๒๗ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหพนักงานสวนทองถิ่น
ออกจากราชการไปแลว ใหมีการรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อพิจารณาหรือตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ขอ ๒๘ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถิ่นผูนั้น
ดําเนินการทางวินัยตอไปได
หมวด ๘
การอุทธรณ
ขอ ๒๙ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหมีสิทธิอุทธรณได
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ และการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานทั่ ว ไปที่ ค ณะกรรมการกลางข าราชการหรื อพนั กงานส วนท องถิ่ นกํ าหนด และอย างน อยต องมี
สาระสําคัญในเรื่อง สิทธิในการอุทธรณ สิทธิในการคัดคานผูพิจารณาอุทธรณดวยเหตุอันสมควร สิทธิในการ
ชี้แจงหรือแถลงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามความจําเปน สิทธิการถอนอุทธรณ และการกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม
ขอ ๓๐ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่โอนมานั้นแตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว
หรือไดใชสิทธิอุทธรณแตการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ หรือมีสิทธิไดรับการพิจารณา
อุทธรณตอไปไดแลวแตกรณี

-๑๑-

หมวด ๙
การรองทุกข
ขอ ๓๑ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือเห็นวาผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได
หลักเกณฑและวิธี การรองทุกขและการพิจ ารณาเรื่ องรองทุ กขใหเป นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยมีหลักประกันและ
หลักเกณฑพื้นฐานเชนเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ เวนแตการรองทุกข
กรณีพนักงานสวนทองถิ่นเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอ
ตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน อาจกําหนด
ขั้นตอนการทําความเขาใจกันระหวางพนักงานสวนทองถิ่นผูนั้นกับผูบังคับบัญชาเพื่อแกปญหาในชั้นตนกอนก็ได
หมวด ๑๐
การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถิ่น
ขอ ๓๒ พนักงานครูสวนทองถิ่น ไดแก พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนง
เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหาร
หรือใหการศึกษาในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถิ่น
โดยอนุโลม
หมวด ๑๑
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
ขอ ๓๓ การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนดมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ
ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหนําขอกําหนด
ในประกาศฉบับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ผู ใดเปนพนักงานสว นทองถิ่นวิส ามัญตามพระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖
ประกอบกับพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ อยูในวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ใหผูนั้นเปนพนักงานสวนทองถิ่นวิสามัญตามกฎหมายนั้นตอไป

ขอ ๓๕ การใดที่ได ดําเนิ นการตามกฎหมายวาดวยระเบีย บขาราชการหรือ
พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ที่ ใ ช อ ยู ก อ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ ใ ช บั ง คั บ และมิ ไ ด กํ า หนดไว ใ นประกาศฉบั บ นี้
ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
นายอาษา เมฆสวรรค
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่

