
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

________________ 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน

อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น  ประกอบกับกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น         

กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ได มีมติในการประชุม 

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ใหประกาศกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่นไวดังตอไปน้ี 

                                                        หมวด ๑ 
                                                        บททั่วไป 
  ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๒ ในประกาศน้ี 
  "พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนักงาน เทศบาล 
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ี
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 
  ขอ ๓ พนักงานสวนทองถ่ิน นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรฐาน
ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนดแลว ยังตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
  (๑) มีสัญชาติไทย  
  (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  
  (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ  
  (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และไมเปนกรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
  ท้ังนี้ การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามตามมาตรฐานทั่วไป 



ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดตองเทียบไดไมนอยกวามาตรฐานของ 
ขาราชการพลเรือน 

  ขอ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแตงต้ังและการใหพนจากตําแหนง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ใหพิจารณาโดยคํานึงถงึความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนทายประกาศนี้ 
(ขอ ๓/๑ เพ่ิมโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)                                                            

                                                         หมวด ๖ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
  ขอ ๑๖ ใหมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปน
การเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงานสวนทองถิ่นตามมาตรฐาน
ทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด 
  ขอ ๑๗ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  และ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการถือวาผูนั้น  มีความชอบ
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล ประโยชนตอบแทนอ่ืน  หรือการได
เล่ือนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   
กําหนด 
  ขอ ๑๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่น
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นท่ีอยูในหลักเกณฑใหมีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดย
ใชหลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นกําหนด 
  สําหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ใหเปนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว 
(ขอ ๑๘ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

  ขอ ๑๙ การพัฒนาบุคคล ใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน
กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและ
หนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปน
พนักงานสวนทองถิ่นที่ดี 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  ในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางบริหาร ควรจัดใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นผูจะไดรับ
การเล่ือนตําแหนงเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 



  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนใหมีการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นไดมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดวย 

  ขอ ๒๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เล่ือนข้ันเงินเดือน พัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะกับการเปน
พนักงานสวนทองถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได
ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัย
ที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่น โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปละ ๒ ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูก
ประเมินช้ีแจงหรือขอคําปรึกษาดวย 
(ขอ ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

                                                       หมวด ๗ 
                            วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
  ขอ ๒๑ พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัด
อยูเสมอขอหามและขอปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ใหมีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 
  ขอ ๒๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยปองกันมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควร กลาวหาวา
กระทําผิดวินัย  
  ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต   
ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
  ขอ ๒๓ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย  ผูนั้นเปน
ผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ ท้ังนี้ การลงโทษทางวินัยใหมีมาตรฐาน
เดียวกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  ขอ ๒๔ การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา เวนแต เปนกรณีที่ไมจําเปนตองสอบสวน ซ่ึงไม    
ทําใหเสียความเปนธรรมและจะสั่งใหผูถูกกลาวหาพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาก็ได  
  การสอบสวนตามวรรคหน่ึง อยางนอยตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และ การให
สิทธิผูถูกกลาวหานําท่ีปรึกษาหรือทนายความเขาฟงในการชี้แจงหรือใหปากคําของตน 
  กระบวนการสอบสวนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นกําหนด 

  ขอ ๒๕ ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาทโดยอคติ 
หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด 



  การลงโทษพนักงานสวนทองถิ่นใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งลงโทษใหแสดงขอเท็จจริงพฤติการณการ
กระทําผิด ขอกฎหมายและขอพิจารณา ท้ังน้ี ใหระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวใน
คําส่ังลงโทษดวย 
  ขอ ๒๖ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็น
ไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดย
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระ   
ทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูน้ันจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออก
จากราชการเพราะตายก็ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัย ตอไปไดเสมือนวาผูน้ันยังมิไดออก
จากราชการ 
  ขอ ๒๗ เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหพนักงานสวนทองถิ่นออกจากราชการ
ไปแลว ใหมีการรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น เพื่อพิจารณาหรือตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด 
  ขอ ๒๘ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมาย
อื่น ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนทองถิ่นผูน้ันดําเนินการทาง
วินัยตอไปได 
                                                          หมวด ๘ 
                                                        การอุทธรณ 
  ขอ ๒๙ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหมีสิทธิอุทธรณไดหลักเกณฑและวิธีการ
อุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นกําหนด และอยางนอยตองมีสาระสําคัญในเรื่อง สิทธิในการอุทธรณ สิทธิในการคัดคานผูพิจารณาอุทธรณ
ดวยเหตุอันสมควร สิทธิในการชี้แจงหรือแถลงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามความจําเปน สิทธิการถอนอุทธรณ และการ 
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 
  ขอ ๓๐ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการตามกฎหมาย
อื่น ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่โอนมาน้ันแตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวหรือไดใชสิทธิ
อุทธรณแตการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ หรือมีสิทธิไดรับการพิจารณาอุทธรณตอไปได
แลวแตกรณี 
                                                          หมวด ๙ 
                                                       การรองทุกข 
  ขอ ๓๑ พนักงานสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจ
หนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูน้ันมีสิทธิรองทุกขไดหลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรอง
ทุกขใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยมี
หลักประกันและหลักเกณฑพื้นฐานเชนเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ เวนแตการ



รองทุกขกรณีพนักงานสวนทองถ่ินเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอ 
ตนใหถูกตองตามกฎหมายหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบติัของผูบังคับบัญชาตอตน อาจกําหนด 
ขั้นตอนการทําความเขาใจกันระหวางพนักงานสวนทองถิ่นผูน้ันกับผูบังคับบัญชาเพื่อแกปญหาในชั้นตนกอน 
ก็ได                                                   
 
 
                                                   บทเฉพาะกาล 
  ขอ ๓๔  ผูใดเปนพนักงานสวนทองถิ่นวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกอบกับพระราช
กฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ อยูในวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหผูนั้นเปนพนักงานสวนทองถิ่น
วิสามัญตามกฎหมายน้ันตอไป 

  ขอ ๓๕ การใดท่ีไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่
ใชอยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับและมิไดกําหนดไวในประกาศฉบับนี ้ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับประกาศฉบับนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
                                                        นายอาษา เมฆสวรรค 
                                    ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 
** หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 




