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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

