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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 
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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 

 

 

 


