
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  มาตรฐานกลางเกี่ยวกบัการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่มาบรรจเุปน็พนกังานสว่นท้องถิน่ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีความชัดเจนเนื่องจากการก าหนดระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการ 
แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  33  (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  มีมติในการประชุม  
ครั้งที่  1/256๒  เมื่อวันที่  26  เมษายน  256๒  ให้ประกาศก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอน
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  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  และเมืองพัทยา 
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น”  หมายความว่า  ข้าราชการทุกประเภท  ยกเว้นข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานเมืองพัทยา 
ข้อ 4 การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น  ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุเป็น

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์การท างาน  
ความช านาญของผู้ที่ขอโอน  ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับ  โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดมาประกอบเป็นหลักฐาน   

ข้อ 5 การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น  ซึ่งมีระบบจ าแนกต าแหน่งแตกต่างจากระบบ
จ าแนกต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการภายใต้มาตรฐานกลางตามประกาศนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๒ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
 

ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการที่ประสงค์ 
ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับโอนมาด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมเว้นแต่เป็นผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้  
หรือผู้ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางก าหนด 

ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นในระดับใด  ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 

  ๗.๑ วุฒิการศึกษา  ผู้ขอโอนต้องมีวุฒิการศึกษาที่บันทึกในทะเบียนประวัติตรง 
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่รับโอน 

  ๗.๒ ลักษณะงาน  การรับโอนมาด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและ 
ประเภทบริหารท้องถิ่น  ผู้ขอโอนจะต้องด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะงาน  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ในด้านแผนงาน  ด้านบริหารงาน  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และด้านบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ  ตลอดจนการได้ปฏิบัติงานจริงที่เหมือนหรือคล้ายคลึงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของลักษณะงาน
หนา้ที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่รับโอน  ตามที่คณะกรรมการกลางก าหนด   

   การรับโอนต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นในต าแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลักษณะงานตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
กล่าวคือ 

   การเทียบลักษณะงานต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
จากลักษณะงานของต าแหน่งผู้ขอโอนจะต้องมีการก ากับส่วนราชการอื่น  หรือมีการอ านวยการในงาน 
มีลักษณะหลากหลายภารกิจ  ท านองเดียวกับต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก ากับหรือ
บริหารส่วนราชการที่มีลักษณะงานหลากหลายภารกิจ  ไม่ใช่เป็นภารกิจเฉพาะด้าน 

   การเทียบลักษณะงานต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
จากลักษณะงานของต าแหน่งผู้ขอโอนจะต้องมีการก ากับส่วนราชการอื่นไม่น้อยกว่า  1  ส่วนราชการ  ภายใต้
การบังคับบัญชาของอีกต าแหน่งหนึ่ง  หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเฉพาะด้านซึ่งมีอ านาจในการก ากับ
แผนงาน  แผนเงิน  แผนคน  โดยผู้นั้นจะต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางเทียบเท่า
เป็นต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ต าแหน่งที่รับโอน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



  ๗.๓ ระดับต าแหน่ง  การรับโอนมาด ารงต าแหน่งในระดับใดให้รับโอนมาด ารงต าแหน่ง
ในระดับตามบัญชีเทียบระดับต าแหน่งเพ่ือการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนดท้ายประกาศนี้ 

  ๗.๔ ประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง  ผู้ขอโอนจะต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ที่ได้รับเทียบเท่าลักษณะงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ก าหนด
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่รับโอน 

ข้อ ๘ การรับโอนเพ่ือบรรจุในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  และประเภทบริหารท้องถิ่น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง  ท าหน้าที่พิจารณาความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

  ๘.๑ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในต าแหน่งที่จะรับโอน  จ านวน  
30  คะแนน 

  ๘.๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล  ประวัติการรับราชการ  จ านวน  30  คะแนน   
  ๘.๓ การสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งเกี่ยวกับทัศนคติ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่ง  จ านวน  40  คะแนน 
   ทั้งนี้  รายละเอียดในการพิจารณาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกลางก าหนด 
ข้อ ๙ ผู้ขอโอนจะต้องได้คะแนนการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของคะแนนรวม   

จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์ผ่านการคัดเลือก  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกมากกว่า  1  ราย  ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาผู้ได้คะแนนเหมาะสมกับต าแหน่งสูงสุด
ล าดับแรก  หากยังคงได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งสูงสุด   และ
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้พิจารณาตามหลักอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

หมวด  ๓ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจ าแนกต าแหน่งเหมือนขา้ราชการพลเรือนสามญั 

 
 

ข้อ ๑๐ กรณีข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจ าแนกต าแหน่งเหมือนกับข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  ให้ถือปฏิบัติตามหมวด  2   

หมวด  ๔ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจ าแนกต าแหน่งแตกต่างจากขา้ราชการพลเรือนสามญั 

 
 

ข้อ ๑๑ กรณีข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่มีระบบจ าแนกต าแหน่งแตกต่างกับข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการเทียบต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญของ  ก.พ.  มาใช้โดยอนุโลม  แล้วให้ถือปฏิบัติตามหมวด  2   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๒ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งที่มีวิทยฐานะให้รับโอนมา  
ด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะที่ไม่สูงกว่าเดิม  แต่หากโอนมาด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะให้ถือปฏิบัติ 
ตามข้อ  1๑ 

ข้อ ๑๓ กรณีการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้   แต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของราชการ  ให้เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาเป็นรายกรณี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๔ การใดที่ได้ด าเนนิการยังไม่แล้วเสร็จ  ก่อนประกาศฉบบันี้มผีลใช้บังคบั  ให้ด าเนินการ
เพิ่มเติมตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พงศ์โพยม  วาศภูต ิ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 
บัญชีเทียบระดับต ำแหน่งเพ่ือกำรรับโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น 

มำบรรจุเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับ 

     การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

 

หมำยเหตุ: - การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติภายใต้เงื่อนไข  วุฒิการศึกษา ลักษณะงาน ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์การด ารง
ต าแหน่ง ตามที่ ก.ถ. ก าหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตรางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติมในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพ่ิมที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 
 
 
 

พนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ประเภทต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่ง ประเภทต ำแหน่ง/ระดับ 

บริหารท้องถิ่น 

สูง 

ปลัด 
(อปท.ขนาดใหญ่พิเศษ) 

บริหารต้น 

ปลัด 
อ านวยการสูง 

รองปลัด 

กลาง 
ปลัด อ านวยการต้น 

รองปลัด 
อ านวยการต้น 

วิชาการระดับช านาญการพิเศษ 

ต้น 
ปลัด 

-ไม่รับโอน- 
รองปลัด 

อ านวยการท้องถิน่ 

สูง ผอ.ส านัก 
อ านวยการสูง 

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

กลาง ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 
อ านวยการต้น 

วิชาการระดับช านาญการพิเศษ 

ต้น 
ผอ.กอง -ไม่รับโอน- 

หัวหน้าฝ่าย วิชาการระดับช านาญการ 

วิชาการ 
ให้รับโอนได้ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 

ทั่วไป 


