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

-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

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

