
 
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

------------------------- 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ให้มีทิศทางที่เหมาะสม
และเป็นธรรม  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้ประกาศก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
ไว้ดังต่อไปนี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ ๒  ในประกาศนี้  
  "พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน 
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ               
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็น
เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
  (๑)  มีสัญชาติไทย  
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
  (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไป ที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดต้องเทียบได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของข้าราชการพลเรือน  
 



ข้อ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณา โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นท้ายประกาศนี้  
(ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  

ข้อ ๓/๒ การสรรหาบุคคล การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณา โดยคานึงถึงความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจาเป็นท้ายประกาศนี้  
(ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 

หมวด ๒ 
การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

 

ข้อ ๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการ 
ก าหนดต าแหน่ง โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ภายใต้
กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด  เพ่ือให้การด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลังดังกล่าว  
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 

ข้อ ๔/๑ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้  
(๑)  ต าแหน่งประเภทบริหาร  ได้แก่  ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
(๒)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ได้แก ่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับ
ส านัก  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือต าแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
(๓)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งนั้น  
(๔)  ต าแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
และต าแหน่งประเภทวิชาการ  ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  



ข้อ ๔/๒  ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับดังต่อไปนี้  
(๑)  ต าแหน่งประเภทบริหาร  

(ก)  ระดับต้น  
(ข)  ระดับกลาง  
(ค)  ระดับสูง  

(๒)  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
(ก)  ระดับต้น  
(ข)  ระดับกลาง  
(ค)  ระดับสูง  

(๓)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
(ก) ระดับปฏิบัติการ  
(ข) ระดับชานาญการ  
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ  
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ  

(๔)  ต าแหน่งประเภททั่วไป  
(ก)  ระดับปฏิบัติงาน  
(ข)  ระดับช านาญงาน  
(ค)  ระดับอาวุโส  

การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด  
(ข้อ ๔/๑ และ ข้อ ๔/๒ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที ่๒๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗)  

 
ข้อ ๕  การก าหนดมาตรฐานของต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง  ให้จ าแนกต าแหน่ง  

เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานอยู่ในระดับเดียวกัน  โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน  ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  มาตรฐานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุชื่อ 
ต าแหน่งในสายงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบหลักคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ความรู้  ทักษะ  และ
สมรรถนะที่จ าเป็น  ตามบัญชีความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ  ที่จ าเป็นท้ายประกาศนี้  
(ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗)  



หมวด ๓ 
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 

ข้อ ๖  การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้ค านึงถึงหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ  คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละต าแหน่ง  ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้
และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อัตราเงินเดือน  และอัตราเงิน 
ประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท้าย
ประกาศนี้  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ตามอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ว่าด้วยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม  
(ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) ลงวันที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ และ (ฉบับที ่๓) ลงวันที ่๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 

ข้อ ๗  ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
ความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด  
(ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗)  
 

หมวด ๔ 
การสรรหาบุคคล 

 

ข้อ ๘  การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้วิธี 
การสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก  โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรม  และความ
เสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับต าแหน่งตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ข้อ ๙  การสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
(๑)  หลักสูตรการสอบแข่งขัน 
อย่างน้อยต้องมี  ๓  ภาค  คือ  ภาคความรู้  ความสามารถท่ัวไป  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(๒)  การก าหนดหลักสูตร  
วิธีการสอบแข่งขันและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน  การข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืน
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
(๓)  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานของต าแหน่งนั้น  
การด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ด าเนินการเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล  การประกาศผลการสอบให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืน  ซึ่งมีหลักสูตร 
หลักเกณฑ ์ และมาตรฐานการสอบเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. มาบรรจุเข้ารับราชการได้โดยความ
ยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้น  และเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขัน
ได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และต้องเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งที่จะบรรจุเข้า
รับราชการ  เว้นแต่  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  



ข้อ ๑๐  การคัดเลือก ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ให้เหมาะสม 
กับต าแหน่งและต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  การด าเนินการคัดเลือกอาจ
กระท าโดยการสอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลาย
อย่างก็ได้  และให้น าความในข้อ ๙ (๒) และข้อ ๙ วรรคสอง  มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าวด้วย  

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ช านาญการ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  อาจคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยคานึงถึงมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดด้วย  
 

หมวด ๕ 
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง 

 

ข้อ ๑๑  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด  ให้ค านึงถึง 
ความรู้ความสามารถ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจ าเป็นอื่น  
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น  ตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งให้บรรจุและแต่งตั้ง จาก  
(๑)  ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่การขึ้นบัญชี  ตามข้อ ๙ (๒)  
(๒)  ผู้ได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑๐  
(๓)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด  
 

ข้อ ๑๒  การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปด ารงต าแหน่งใด  ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับต าแหน่งนั้น  โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  เพ่ือประโยชน์แก่การบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวกัน  ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดียวกัน  เว้นแต่กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  ต้องเป็นไป
ตามความสมัครใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น  และเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  



ข้อ ๑๓  การโอน  การรับโอน  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งไม่ใช่
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ  สามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  การโอน  การรับโอน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่  ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  การรับโอนข้าราชการตาม
กฎหมายอื่น  ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  อาจท าได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม  แล้วเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การรับโอนให้รับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและ
รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม  เว้นแต่การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน                    
ผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการของผู้ที่
โอนมาในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นเป็นเวลาราชการในสังกัดใหม่ด้วย  
 

ข้อ ๑๔  การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผลงาน  ความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  คุณธรรม
และจริยธรรม  ประวัติการปฏิบัติราชการและการผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ การเลื่อน
พนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนั้น  
(ข้อ ๑๔ วรรคหนึง่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 

ข้อ ๑๕  การออกจากราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น  นอกจากเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป 
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้แล้ว  พนักงานส่วนท้องถิ่นออกจาก
ราชการเมื่อ  
(๑)  ตาย  
(๒)  ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก  
(๓)  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ ๓  



หมวด ๖ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

ข้อ ๑๖  ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 

ข้อ ๑๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้น  
มีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี  ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนด  
 

ข้อ ๑๘  การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด  
การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการข้ึนพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไป ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด ส าหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยค านึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว  
(ข้อ ๑๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 

ข้อ ๑๙  การพัฒนาบุคคล ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้จะได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการพัฒนา
พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย  



ข้อ ๒๐  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ                       
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยง ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่
ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้
ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคาปรึกษาด้วย  
(ข้อ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) ลงวันที ่๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
 

หมวด ๗ 
วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 

 

ข้อ ๒๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้มีมาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 

ข้อ ๒๒  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย  
ปูองกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  
 

ข้อ ๒๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย  
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี ้การลงโทษทางวินัยให้มี
มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 

ข้อ ๒๔  การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าว 
หาว่ากระท าผิดวินัย  ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่จ าเป็น 
ต้องสอบสวนซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรมและจะสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาก็ได้  การสอบสวนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจง 
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  และการให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาน าที่ปรึกษาหรือทนายความเข้าฟังในการชี้แจง 
หรือให้ปากค าของตน  กระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  



ข้อ ๒๕  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท                   
โดยอคติหรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด  การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ท าเป็นค าสั่ง                        
ในค าสั่งลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริง  พฤติการณ์การกระท าผิด  ข้อกฎหมายและข้อพิจารณา  ทั้งนี้  ให้ระบุสิทธิ
ในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งลงโทษด้วย  
 

ข้อ ๒๖  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า  กระท าหรือละเว้นกระท าการใด 
ที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น              
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาก
ราชการไปแล้ว  เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตายก็ให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาและด าเนินการทางวินัย 
ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  
 

ข้อ ๒๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่นออกจาก 
ราชการไปแล้ว  ให้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 

ข้อ ๒๘  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือข้าราชการ 
ตามกฎหมายอ่ืน  ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ผู้นั้นด าเนินการทางวินัยต่อไปได้  
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

 

ข้อ ๒๙  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้  
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  และการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่อง  สิทธิในการอุทธรณ์ 
สิทธิในการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ด้วยเหตุอันสมควร  สิทธิในการชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
ตามความจ าเป็น  สิทธิการถอนอุทธรณ์และการก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรม  
 

ข้อ ๓๐  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการตาม 
กฎหมายอื่น  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย                         
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีโอนมานั้นแต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว                 
หรือได้ใช้สิทธิอุทธรณ์แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือมีสิทธิได้รับการพิจารณา
อุทธรณ์ต่อไปได้แล้วแต่กรณี  



หมวด ๙ 
การร้องทุกข์ 

 

ข้อ ๓๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ  หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน  โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือมีความคับข้อง 
ใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้  หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักประกันและหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์  เว้นแต่การร้องทุกข์กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน  อาจก าหนดขั้นตอนการท าความเข้าใจกันระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
กับผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นต้นก่อน ก็ได้  
 

หมวด ๑๐ 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ ๓๒  พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่ง   
เป็นผู้สอนประจ าในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
หรือให้การศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ  
ให้การศึกษาซึ่งไม่สังกดัสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม  
 

หมวด ๑๑ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

 

ข้อ ๓๓  การบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้น าข้อก าหนด 
ในประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๔  ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๐๖  ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๑๙  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามกฎหมายนั้นต่อไป  



ข้อ ๓๕  การใดท่ีได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและมิได้กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 

นายอาษา เมฆสวรรค์ 
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 

 

** หมายเหต ุประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลนิเวศน ์

***************************************************************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และข้อ 26  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  
และคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลในการประชุมครั้งที่  11/2544  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 มีมติ 
เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนี้ 

 1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบ  การควบคุม  ดูแล  และการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  2.  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้
ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล   หรือเป็นกลุ่ม  
ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรม  หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน  ๆ  โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจาก
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

 3.  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
(1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  
       (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานบันทึกข้อมูล  
งานด้านช่าง  เป็นต้น  
       (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธในการ
บริหารและการบริหารงาน เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถ 
ปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
       (5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ใน
การปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   
 
 
 



 
 

4.  ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
(1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

      (ก)  การหาความจ าเป็นในการพัฒนาการหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการ
พัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
        (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม
และ จริยธรรม 
(2)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
       (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  ผู้ใต้ บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่อง
อะไร  ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการได้ในขณะ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน การให้ค าปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  เช่น  
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
       (ข)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน  เช่น  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การสับเปลี่ยนโยกย้าย
หน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง  การส่งไปศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  และการสัมมนา  เป็นต้น 
(3)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดังนี้ 
              (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท างานที่ยากขึ้น
ตามล าดับ 
              (ข)  ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบดู  
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
              (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรค านึงถึง 
สิ่งเหล่านี้ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน  และ
อย่าด่วนต าหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
              (ง)  กระตุ้นและให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
              (จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
      
 
 
 
 



(4)  ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
             (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
             (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีท่ีมีปัญหา 
             (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก  และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
             (ง)  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง  และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

                         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม 256 
 

 
(นายณรงค์ฤทธิ์  นาอ่อน) 

นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนิเวศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ ก าลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
**************************** 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน 
ในสังกัดโดยได้ประเมินจากพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในด้านการบริหารงานของ
ผู้บริหารการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและแรงจูงใจในการท างาน
ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างในการทางานประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมในการท างานภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กรค่าตอบแทนและสวัสดิการโอกาส
และความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวความพึง
พอใจในการท างานโดยรวมจากการประเมินดังกล่าวผู้บริหารจึงน าผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการ
ลงโทษให้กับพนักงานสังกัดของเทศบาลต าบลนิเวศน์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
๑. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆเช่นด้านการทางานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๒. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา 
๓. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรและกรณีประสบภัยต่างๆ 
๔. มีการมอบเงินช่วยเหลือกรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต 
การลงโทษ 
๑. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
๒. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. มอบหมายงานอ่ืนให้ปฏิบัติเนื่องจากกระท าความผิด 
๔. มีการสั่งลงโทษกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ดังนั้นจึงให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

 
(นายณรงค์ฤทธิ์  นาอ่อน) 

นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์ 
 

 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนิเวศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
............................................................... 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือก 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่ง
สายงานบริหารสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 
 

ในการนี้ เทศบาลต าบลนิเวศน์จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน
เทศบาลในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอ านาจ
หน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านายการท้องถิ่น 
ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลนิเวศน์  เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล และการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ ๕ วิธีดังนี ้

(๑) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล 
(๒) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและ

แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล 
(๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงานต าแหน่ง

สายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และ บริหารท้องถิ่นของเทศบาล
หรือแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 

(๔) การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 



(๕) การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและ ประเภท
บริหารท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา 

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ท.ก าหนด 

    ประกาศ ณ วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

 
(นายณรงค์ฤทธิ์  นาอ่อน) 

นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ………………………………………………….. 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่ง

ผู้บริหาร ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7) 
----------------------------------------- 

        ด้วย………………………..  จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารที่ว่าง  ตามข้อ 153 วรรคหนึ่ง  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร  เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการคัดเลือกฯ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 103 (3) และข้อ 107 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมติที่ป ระชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงาน          ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2558  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหาร ดังนี้ 
  ข้อ 1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
           -   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 
7)  

        จ านวน 1 อัตรา  ต าแหน่งเลขที่ 00-0101-002    
 
 
 
ข้อ 2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

           หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติของผู้สมัครและ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  (ภาคผนวก ก.) 

ข้อ 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7) ในวัน
สมัคร (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2558)  รายละเอียดดังนี้ 
           3.1  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 6 
ข้อ 1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจ 



กฎหมายหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่ง รองปลัดอบต.6  หรือรองปลัดอบต.6 (นักบริหารงานอบต. 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน 
อบต. หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 
   3.2  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลระดับ 6 
และได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 7  หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
ระดับ 7 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน 
อบต. หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
           3.3  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับเงินเดือนในระดับ 7  ขั้น  16,190.- 
บาท 

ข้อ 4. การสมัครเข้ารับคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
          ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 1 แนบ
ท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5  ได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่ วันที่  3 พฤศจิกายน 2558 – 23  พฤศจิกายน 2558 (ในวัน
และเวลาราชการ)   และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4209-9709 โดยผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระดับ 7) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.อบต. ก าหน 

ข้อ 5. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
         5.1  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศ) 
         5.2  ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ที่รับรองส าเนาโดยหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ต้นสังกัด  จ านวน 1 ชุด  
                5.3  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
คัดเลือก  
จ านวน 1 ชุด 
         5.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า   ขนาด 
1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป   (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล   หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
          5.5  หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข  
2 แนบท้ายประกาศ)   จ านวน  1  ชุด 
         5.6  หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศนี้   และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 แนบท้าย
ประกาศ) จ านวน 1 ชุด 
         5.7  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน  ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ตามข้อ 8.1 
         5.8  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน 
          5.9  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น   ใบส าคัญการสมรส  การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น 



ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  จ านวน  400.- บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ช าระในวันสมัคร 
 
 

ข้อ 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   และประกาศ

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการคัดเลือก  ระเบียบหลักเกณฑ์  และวิธีการคัดเลือกที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ในวันที่  
24 พฤศจิกายน2558  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0-4209-9709  

ข้อ 8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
8.1   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  จะต้องส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่ง 
ที่เข้ารับการคัดเลือก  พร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ (ผนวก ข)   ให้คณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ จ านวน 9 ชุด ในวันสมัคร  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร 
          ๘.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินข้อมูล รวมถึง
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกในเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๑ , เอกสารหมายเลข ๒ , เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน 
(ผนวก ข)  และจะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการบริหารงาน โดยการสัมภาษณ์  และจะ
ด าเนินการประเมินบุคลิกภาพและภาวะผู้น าของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ค.) 
  ข้อ  ๙  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ก าหนดการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ที่ 12  ธันวาคม  2558 ส าหรับเวลา และ
สถานที่คัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบพร้อมกันกับการประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  ตามข้อ ๗   

ข้อ 10. การแต่งกาย 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันเข้ารับ

การคัดเลือก  และให้น าบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวัน
คัดเลือกด้วย 

 
 
ข้อ 11. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอ่ืน ๆ และคุณสมบั ติของผู้สมัคร
คัดเลือกฯ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 

ข้อ 12. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ     จะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7)  องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ   อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14  ธันวาคม  2558  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 0-4209-970 



คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติ และคะแนนการสัมภาษณ์ 
แล้วจัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด และจะพิจารณาผู้ที่อยู่ในดับที่ดีกว่าให้ได้รับการ
แต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป  โดยการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนครเพ่ือพิจารณาต่อไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดล าดับผู้
คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  จะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่ง

ระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่า

ผู้ใดมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
 
ข้อ 13. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

          13.1 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  คณะกรรมการคัดเลือก จะรายงานผลการ
คัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศทราบ  และแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งตามล าดับ
ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 
             13.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่าง  
และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก  อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ล าดับที่ถัดไปของแต่ละต าแหน่ง
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้  ภายใน  60  วัน  หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  …………………. เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 
                                                

(……………………………………………) 
…………………………………………………………………… 


