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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่ มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิน่
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนเนื่องจากการกาหนดระบบจาแนกตาแหน่งของข้าราชการ
แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/256๒ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256๒ ให้ประกาศกาหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอน
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานเมืองพัทยา
ข้อ 4 การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงเหตุผลความจาเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน
ความชานาญของผู้ที่ขอโอน ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับ โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดมาประกอบเป็นหลักฐาน
ข้อ 5 การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีระบบจาแนกตาแหน่งแตกต่างจากระบบ
จาแนกตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการภายใต้มาตรฐานกลางตามประกาศนี้
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หมวด ๒
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการที่ประสงค์
ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับโอนมาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมเว้นแต่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้
หรือผู้ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางกาหนด
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นในระดับใด ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
๗.๑ วุฒิการศึกษา ผู้ขอโอนต้องมีวุฒิการศึกษาที่บันทึกในทะเบียนประวัติต รง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่รับโอน
๗.๒ ลั กษณะงาน การรั บโอนมาด ารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการท้ องถิ่ นและ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้ขอโอนจะต้องดารงตาแหน่งที่มีลักษณะงาน หน้าที่และความรั บผิดชอบหลัก
ในด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ ตลอดจนการได้ปฏิบัติงานจริงที่เหมือนหรือคล้ายคลึงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่รับโอน ตามที่คณะกรรมการกลางกาหนด
การรับโอนตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นในตาแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลักษณะงานตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กล่าวคือ
การเทียบลักษณะงานตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณา
จากลักษณะงานของตาแหน่งผู้ขอโอนจะต้องมีการกากับส่วนราชการอื่น หรือมีการอานวยการในงาน
มีลักษณะหลากหลายภารกิจ ทานองเดียวกับตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกากับหรือ
บริหารส่วนราชการที่มีลักษณะงานหลากหลายภารกิจ ไม่ใช่เป็นภารกิจเฉพาะด้าน
การเทียบลักษณะงานตาแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณา
จากลักษณะงานของตาแหน่งผู้ขอโอนจะต้องมีการกากับส่วนราชการอื่นไม่น้อยกว่า 1 ส่วนราชการ ภายใต้
การบังคับบัญชาของอีกตาแหน่งหนึ่ง หรือเป็นตาแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะด้านซึ่งมีอานาจในการกากับ
แผนงาน แผนเงิน แผนคน โดยผู้นั้นจะต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางเทียบเท่า
เป็นตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ตาแหน่งที่รับโอน
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๗.๓ ระดับตาแหน่ง การรับโอนมาดารงตาแหน่งในระดับใดให้รับโอนมาดารงตาแหน่ง
ในระดับตามบัญชีเทียบระดับตาแหน่งเพื่อการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนดท้ายประกาศนี้
๗.๔ ประสบการณ์การดารงตาแหน่ง ผู้ขอโอนจะต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ที่ได้รับเทียบเท่าลักษณะงานตามเงื่อนไขที่กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่กาหนด
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่รับโอน
ข้อ ๘ การรับโอนเพื่อบรรจุในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และประเภทบริหารท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่พิจารณาความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๘.๑ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตาแหน่งที่จะรับโอน จานวน
30 คะแนน
๘.๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล ประวัติการรับราชการ จานวน 30 คะแนน
๘.๓ การสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งเกี่ยวกับทัศนคติ ทักษะ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนางานในตาแหน่ง จานวน 40 คะแนน
ทั้งนี้ รายละเอียดในการพิจารณาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกลางกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ ข อโอนจะต้ อ งได้ ค ะแนนการคั ด เลื อ กไม่ ต่ ากว่า ร้ อ ยละ 60 ของคะแนนรวม
จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาผู้ได้คะแนนเหมาะสมกับตาแหน่งสูงสุด
ลาดับแรก หากยังคงได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับตาแหน่งสูงสุด และ
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาตามหลักอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หมวด ๓
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจาแนกตาแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ ๑๐ กรณี ข้ า ราชการตามกฎหมายอื่ นที่มี ระบบจาแนกต าแหน่ง เหมื อนกั บข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ถือปฏิบัติตามหมวด 2
หมวด ๔
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจาแนกตาแหน่งแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ ๑๑ กรณีข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจาแนกตาแหน่งแตกต่างกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ น าหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการเทีย บตาแหน่งอย่า งอื่นเท่ ากับการเทียบตาแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญของ ก.พ. มาใช้โดยอนุโลม แล้วให้ถือปฏิบัติตามหมวด 2
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ข้อ ๑๒ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งที่มีวิ ทยฐานะให้รับโอนมา
ดารงตาแหน่งที่มีวิทยฐานะที่ไม่สูงกว่าเดิม แต่หากโอนมาดารงตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อ 1๑
ข้อ ๑๓ กรณีการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ แต่มีเหตุผล
ความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ ให้เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเป็นรายกรณี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ การใดที่ได้ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนประกาศฉบับนี้มผี ลใช้บังคับ ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติมตามที่กาหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

บัญชีเทียบระดับตำแหน่งเพื่อกำรรับโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น
มำบรรจุเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่น
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับ
การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ประเภทตำแหน่ง

พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ระดับ
สูง

ตำแหน่ง
ปลัด

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ประเภทตำแหน่ง/ระดับ
บริหารต้น

(อปท.ขนาดใหญ่พิเศษ)

ปลัด
รองปลัด

อานวยการสูง

ปลัด

อานวยการต้น

รองปลัด

อานวยการต้น
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ

ต้น

ปลัด
รองปลัด

-ไม่รับโอน-

สูง

ผอ.สานัก

กลาง

ผอ.กอง/ผอ.ส่วน

บริหารท้องถิ่น
กลาง

อานวยการท้องถิน่

อานวยการสูง
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
อานวยการต้น
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ

ผอ.กอง

-ไม่รับโอน-

หัวหน้าฝ่าย

วิชาการระดับชานาญการ

ต้น
วิชาการ
ทั่วไป

ให้รับโอนได้ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

หมำยเหตุ : - การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติภายใต้เงื่อนไข วุฒิการศึกษา ลักษณะงาน ระดับตาแหน่ง และประสบการณ์การดารง
ตาแหน่ง ตามที่ ก.ถ. กาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตรางบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี แ ละฉบั บ เพิ่ ม เติ มในปีง บประมาณที่ ผ่ านมาตั้ ง แต่ 1,000 ล้ า นบาทขึ้ นไป
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

