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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

------------------------- 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน 
ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ   
ใหมีทิศทางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดมีมติในการประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๔๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ใหประกาศกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  
สวนทองถ่ินไวดังตอไปนี้   

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

 "พนักงานสวนทองถ่ิน" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงาน เทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือ

พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ

โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือน

ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

 ขอ ๓ พนักงานสวนทองถ่ิน นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดแลว ยังตองมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ  

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และไมเปนกรรมการพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  

ท้ังนี้ การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามตามมาตรฐานท่ัวไป 

ท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดตองเทียบไดไมนอยกวามาตรฐานของ

ขาราชการพลเรือน  



-๒- 

 

 ขอ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง การเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ใหพิจารณา          

โดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนทายประกาศนี้ 
(ขอ ๓/๑ แกไขเพ่ิมโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

หมวด ๒ 

การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ  

การกําหนดตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 

ขอ ๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ 

และการกําหนดตําแหนง โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและปริมาณงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี ้

ภายใตกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

เพ่ือใหการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอคณะกรรมการขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดโครงสรางการแบงสวนราชการและการกําหนด

ตําแหนงใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังดังกลาว  

แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๔/๑ การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน ใหมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ไดแก ตําแหนงปลัดองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ินและรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 (๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 

ระดับฝาย ระดับสวน ระดับกอง ระดับสํานักในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตําแหนงระดับท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 (๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญา ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด       

เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 

(๔) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงประเภทบริหาร         

ตําแหนงประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 

 

 

 

 



-๓- 

 

ขอ ๔/๒ ตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน ใหมีระดับดังตอไปนี้  

 (๑) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  

 (ก) ระดับตน 

 (ข) ระดับกลาง 

 (ค) ระดับสูง 

 (๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  

 (ก) ระดับตน 

 (ข) ระดับกลาง 

 (ค) ระดับสูง 

 (๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ  

 (ก) ระดับปฏิบัติการ 

 (ข) ระดับชํานาญการ 

 (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 

 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

 (๔) ตําแหนงประเภทท่ัวไป  

 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 

 (ข) ระดับชํานาญงาน 

 (ค) ระดับอาวุโส 

การจัดพนักงานสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 
(ขอ ๔/๑ และ ขอ ๔/๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ขอ ๕ การกําหนดมาตรฐานของตําแหนงและอัตราตําแหนง ใหจําแนกตําแหนง 

เปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีคุณภาพ

ของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความกาวหนาในสายงานของพนักงานสวนทองถ่ินประกอบกับลักษณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีขนาดแตกตางกันดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

มาตรฐานท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ

หลักคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน ตามบัญชีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะ ท่ีจําเปนทายประกาศนี้   
(ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

 

 

 



-๔- 

 

หมวด ๓ 

โครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

ขอ ๖ การจัดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน ใหคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากงายของงานในแตละตําแหนง ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

แกรายไดและการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน ใหเปนไป

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงทายประกาศนี ้

อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานครู  

สวนทองถ่ินใหเปนไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 
(ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

(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 พนักงานสวนทองถ่ินผูดํารงตําแหนงประเภทและระดับใด ท่ีไดรับ

เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนข้ันสูงตามโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินทายประกาศนี้    

เม่ือไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแลว ใหไดรับเงินเดือน  

ในระดับถัดไปของแตละประเภทตําแหนง เวนแตกรณีท่ีไมมีระดับถัดไปของแตละประเภทตําแหนง ใหไดรับ

เงินเดือนประเภทตําแหนงอ่ืนในระดับท่ีมีอัตราเงินเดือนสูงกวา ดังตอไปนี้  

  (๑) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

  (๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินเดือน       

ในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ระดับสูง 

(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ระดับสูง ใหไดรับเงินเดือน         

ในตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ระดับสูง 

การกําหนดใหพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การไดรับคาตอบแทนพิเศษ การไดรับเงินเดือนกรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท ตาง

สายงาน หรือตางระดับ รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใหพนักงาน        

สวนทองถ่ินไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไป                 

ท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการ        

ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว 

(ขอ ๖/๑  เพ่ิมโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๑๑) 

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 

 

 



 

-๕- 

 

ขอ ๗ ใหมีการจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการ

เสริมสรางความม่ันคง สรางขวัญและแรงจูงใจใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไป

ท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 
(ขอ ๗  แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

หมวด ๔ 

การสรรหาบุคคล 

ขอ ๘ การสรรหาบุคคลเขารับราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหใชวิธีการ

สอบแขงขันหรือการคัดเลือก โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการและคํานึงถึงความเปนธรรม  และความเสมอ

ภาคในโอกาสแกบุคคลท่ีมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหไดผูท่ีมีความรูเหมาะสมกับตําแหนงตามวัตถุประสงค

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ขอ ๙ การสอบแขงขัน อยางนอยตองมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  

(๑) หลักสูตรการสอบแขงขัน อยางนอยตองมี ๓ ภาค คือ ภาคความรู ความสามารถท่ัวไป 

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

(๒) การกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบแขงขันและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบแขงขัน 

ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชี

เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได  

(๓) ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรฐานของตําแหนงนั้น  

การดําเนินการสอบแขงขัน ใหดําเนินการเปนการท่ัวไปอยางเปดเผย โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล การประกาศผลการสอบใหดําเนินการอยางเปดเผย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือสวนราชการอ่ืน ซ่ึงมีหลักสูตร หลักเกณฑ และมาตรฐานการสอบเทียบเทากับมาตรฐานของ ก.พ. 

มาบรรจุเขารับราชการไดโดยความยินยอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการนั้น และเปนไปตาม

ความสมัครใจของผูสอบแขงขันไดตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันไดและตองเปนบัญชีผูสอบแขงขันตําแหนง

เดียวกับตําแหนงท่ีจะบรรจุเขารับราชการ เวนแต คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด

เปนอยางอ่ืน  

ขอ ๑๐ การคัดเลือก ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  

ใหเหมาะสมกับตําแหนง และตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน  

การดําเนินการคัดเลือกอาจกระทําโดยการสอบสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ 

หรือทดลองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางก็ได และใหนําความในขอ ๙ (๒) และขอ ๙ วรรคสอง   

มาใชบังคับในกรณีดังกลาวดวย  

 



-๖- 

 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 

ผูชํานาญการ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน อาจคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนดดวย  

 

หมวด ๕ 

การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง 

 ขอ ๑๑ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงใด 

ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รวมท้ังใหพิจารณาถึงคุณลักษณะความ

จําเปนอ่ืน ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตามลักษณะงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน และการแตงตั้ง         

ใหดํารงตําแหนง ใหบรรจุและแตงตั้ง จาก  

(๑) ผูสอบแขงขันไดตามลําดับท่ีการข้ึนบัญชี ตามขอ ๙ (๒)  

(๒) ผูไดรับคัดเลือก ตามขอ ๑๐  

(๓)  กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

ขอ ๑๒ การยายพนักงานสวนทองถ่ินใหไปดํารงตําแหนงใด ใหเปนไปตาม

คุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงนั้น โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ เพ่ือประโยชนแกการ

บริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน  

การยายพนักงานสวนทองถ่ินผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน

ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน          

เวนแตกรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาเดิม ตองเปนไปตามความสมัครใจของ

พนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นและเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินกําหนด  

ขอ ๑๓ การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการตามกฎหมายอ่ืน

ซ่ึงไมใช ขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญ สามารถกระทําไดเพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน  

การโอน การรับโอน พนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถ่ินแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาท่ี        

ในระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน  

 
 



-๗- 

 

การรับโอนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไมใชข าราชการการเมือง หรือ       

ขาราชการวิสามัญมาบรรจุเปนพนักงานสวนทองถ่ิน อาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูบริหารทองถ่ินหรือ       

ผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม 

แลวเสนอเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ  

การรับโอน ใหรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือน

ในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม เวนแตการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูสอบแขงขันได 

ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการของผูท่ีโอนมาในขณะ  

ท่ีเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการ ตามกฎหมายอ่ืนนั้น เปนเวลาราชการในสังกัดใหมดวย 

ขอ ๑๔ การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน           

ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 

ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผานหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน     

สวนทองถ่ินกําหนด โดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงจะไดรับ 

การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน       

ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น 
(ขอ ๑๔ วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ขอ ๑๕ การออกจากราชการของพนักงานสวนทองถ่ิน นอกจากเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดไวแลว พนักงานสวนทองถ่ิน            

ออกจากราชการเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก และไดรับอนุญาตใหลาออก 

(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๓ 

 

 

หมวด ๖ 

การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ขอ ๑๖ ใหมีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงาน  

สวนทองถ่ินตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 

 
 



-๘- 

 

ขอ ๑๗ พนักงานสวนทองถ่ินผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน 

และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการถือวาผูนั้น       

มีความชอบจะไดรับบําเหน็จความชอบซ่ึงอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

หรือการไดเลื่อนข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณี ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๑๘ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 

โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการ

เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

กําหนด  

การ เลื่ อน ข้ัน เ งิน เดื อนพนั กงานส วนท อง ถ่ิน ท่ีอยู ใ นหลัก เกณฑ ให มี

คณะกรรมการข้ึนพิจารณาโดยใชหลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมาตรฐานท่ัวไป          

ท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 สําหรับโควตาการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหเปนตามมาตรฐานท่ัวไปท่ี

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว 
(ขอ ๑๘ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ขอ ๑๙ การพัฒนาบุคคล ใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงาน

สวนทองถ่ินกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 

บทบาทและหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทาง

ปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดี  

ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางบริหาร ควรจัดใหมีการพัฒนาพนักงาน    

สวนทองถ่ินผูจะไดรับการเลื่อนตําแหนงเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและ

จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน    

ไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดวย  

ขอ ๒๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน พัฒนาพนักงาน 

สวนทองถ่ิน เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตนเหมาะกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ินและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 



-๙- 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานท่ีเชื่อมโยง  

ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน โดยจัดทําการประเมินอยางนอย   

ปละ ๒ ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจงหรือขอคําปรึกษาดวย  
(ขอ ๒๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

หมวด ๗ 
วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๑ พนักงานสวนทองถ่ินตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติ

โดยเครงครัดอยูเสมอ 
ขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหมีมาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

ขอ ๒๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ี

ควร กลาวหาวากระทําผิดวินัย  

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ขอ ๒๓ พนักงานสวนทองถ่ินผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย 

ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ ท้ังนี้ การลงโทษทางวินัยใหมี
มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

ขอ ๒๔ การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา เวนแต เปนกรณีท่ีไมจําเปน   
ตองสอบสวน ซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรมและจะสั่งใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 

เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาก็ได  

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอ

กลาวหา และ การใหสิทธิผูถูกกลาวหานําท่ีปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตน 

 กระบวนการสอบสวนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

ขอ ๒๕ ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท 

โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผูท่ีไมมีความผิด 

การลงโทษพนักงานสวนทองถ่ินใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งลงโทษใหแสดงขอเท็จจริง 

พฤติการณการกระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ท้ังนี้ ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับ

การอุทธรณไวในคําสั่งลงโทษดวย 



-๑๐- 

 

ขอ ๒๖ พนักงานสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําหรือละเวน

กระทําการใดท่ีพึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา

ของผูนั้นหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ

เปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา

ความผิดอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลัง

ผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตายก็ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาและ

ดําเนินการทางวินัย ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ  

ขอ ๒๗ เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหพนักงานสวนทองถ่ิน

ออกจากราชการไปแลว ใหมีการรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  

ขอ ๒๘ พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการ

ตามกฎหมายอ่ืน ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้น

ดําเนินการทางวินัยตอไปได  

 

หมวด ๘ 

การอุทธรณ 

ขอ ๒๙ พนักงานสวนทองถ่ินผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหมีสิทธิอุทธรณได 

 หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด และอยางนอยตองมี

สาระสําคัญในเรื่อง สิทธิในการอุทธรณ สิทธิในการคัดคานผูพิจารณาอุทธรณดวยเหตุอันสมควร สิทธิในการ

ชี้แจงหรือแถลงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามความจําเปน สิทธิการถอนอุทธรณ และการกําหนดระยะเวลาการ

พิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม  

ขอ ๓๐ พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือขาราชการ

ตามกฎหมายอ่ืน ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมาย    

วาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีโอนมานั้นแตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว

หรือไดใชสิทธิอุทธรณแตการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ หรือมีสิทธิไดรับการพิจารณา

อุทธรณตอไปไดแลวแตกรณี  

 

 

 



-๑๑- 

 

หมวด ๙ 

การรองทุกข 

ขอ ๓๑ พนักงานสวนทองถ่ินผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือเห็นวาผูบังคับบัญชา

ใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจ

อันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได 

หลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยมีหลักประกันและ

หลักเกณฑพ้ืนฐานเชนเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ เวนแตการรองทุกข

กรณีพนักงานสวนทองถ่ินเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอ

ตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน อาจกําหนด

ข้ันตอนการทําความเขาใจกันระหวางพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นกับผูบังคับบัญชาเพ่ือแกปญหาในชั้นตนกอนก็ได  

หมวด ๑๐ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถิ่น 

ขอ ๓๒ พนักงานครูสวนทองถ่ิน ไดแก พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงดํารงตําแหนง 

เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูบริหาร

หรือใหการศึกษาในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการ     

ใหการศึกษาซ่ึงไมสังกัดสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนํากฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครูในสวนท่ีเก่ียวของมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูสวนทองถ่ิน    

โดยอนุโลม  

หมวด ๑๑ 

การบริหารงานบุคคลของลูกจาง 

ขอ ๓๓ การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัต ิ

ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหนําขอกําหนด 

ในประกาศฉบับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม  

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๔ ผูใดเปนพนักงานสวนทองถ่ินวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ อยูในวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ      

ใหผูนั้นเปนพนักงานสวนทองถ่ินวิสามัญตามกฎหมายนั้นตอไป  

 



 

ขอ ๓๕ การใดท่ีไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือ 

พนักงานสวนทองถ่ินท่ีใชอยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ ใชบังคับและมิไดกําหนดไวในประกาศฉบับนี ้             

ใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี ้

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นายอาษา เมฆสวรรค 

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 

 

 


