


 
 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

------------------------- 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   
ให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้ประกาศก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่นไว้ดังต่อไปนี้   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
 "พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พนักงาน เทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ ๓ พนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐานทั่วไป 

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดต้องเทียบได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของ
ข้าราชการพลเรือน  



 

 ข้อ ๓/๑ การสรรหาบุคคล การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณา          
โดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นท้ายประกาศนี้ 

(ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

หมวด ๒ 
การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
และการก าหนดต าแหน่ง โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

เพ่ือให้การด าเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดต าแหน่งให้
เป็นไปตามแผนอัตราก าลังดังกล่าว  

แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๔/๑ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 (๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 (๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด       
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร         
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก 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) ระดับช านาญการ 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

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

การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(ข้อ ๔/๑ และ ข้อ ๔/๒ เพิ่มโดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๕ การก าหนดมาตรฐานของต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง ให้จ าแนกต าแหน่ง 
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

มาตรฐานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่จ าเป็นท้ายประกาศนี้   

(ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 

 



หมวด ๓ 
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ข้อ ๖ การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้ค านึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละต าแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม
แก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครู  
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 

(ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๗ ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(ข้อ ๗  แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

หมวด ๔ 
การสรรหาบุคคล 

ข้อ ๘ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ใช้วิธีการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรม  และความเสมอ
ภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ ๙ การสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
(๑) หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี ๓ ภาค คือ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(๒) การก าหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

(๓) ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานของต าแหน่งนั้น  

การด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ด าเนินการเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล การประกาศผลการสอบให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืน ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการสอบเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. 
มาบรรจุเข้ารับราชการได้โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้น และเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และต้องเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันต าแหน่ง
เดียวกับต าแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เว้นแต่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๑๐ การคัดเลือก ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  

การด าเนินการคัดเลือกอาจกระท าโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
หรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ และให้น าความในข้อ ๙ (๒) และข้อ ๙ วรรคสอง   
มาใช้บังคับในกรณีดังกล่าวด้วย  

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยค านึงถึงมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดด้วย  
 

หมวด ๕ 
การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ ๑๑ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด 
ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความ
จ าเป็นอื่น ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้ง         
ให้ด ารงต าแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้ง จาก  

(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่การขึ้นบัญชี ตามข้อ ๙ (๒)  
(๒) ผู้ได้รับคัดเลือก ตามข้อ ๑๐  
(๓) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
ข้อ ๑๒ การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปด ารงต าแหน่งใด ให้เป็นไปตาม

คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพ่ือประโยชน์แก่การ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  

การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน           
เว้นแต่กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของ
พนักงาน    ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นและเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  



 
ข้อ ๑๓ การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน

ซึ่งไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ สามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น  

การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่         
ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ซึ่ งไม่ ใช่ ข้าราชการการเมือง หรือ       
ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น อาจท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือ       
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม 
แล้วเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การรับโอน ให้รับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและรับเงินเดือน
ในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม เว้นแต่การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ที่โอนมาในขณะ  
ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ตามกฎหมายอื่นนั้น เป็นเวลาราชการในสังกัดใหม่ด้วย 

ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น           
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม 
ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ 

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น       
ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

(ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
ข้อ ๑๕ การออกจากราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้แล้ว  พนักงานส่วนท้องถิ่น            
ออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก และได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓ 
 
 
 
 



 
หมวด ๖ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อ ๑๖ ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความประพฤติ คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

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

ข้อ ๑๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  

การ เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อนพนั กงานส่ วนท้องถิ่ นที่ อยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ให้ มี
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไป          
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 ส าหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยค านึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว 

(ข้อ ๑๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ข้อ ๑๙ การพัฒนาบุคคล ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีดี  

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดให้มีการพัฒนาพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่นผู้จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น    
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย  

 
 



 
ข้อ ๒๐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน  พัฒนาพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยง  
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อย   
ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอค าปรึกษาด้วย  

(ข้อ ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
หมวด ๗ 

วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๒๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่
ควร กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

ข้อ ๒๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย 
ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้  การลงโทษทางวินัยให้มี
มาตรฐานเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้อ ๒๔ การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่จ าเป็น   
ต้องสอบสวน ซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรมและจะสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาก็ได้  

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหา และ การให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาน าที่ปรึกษาหรือทนายความเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากค าของตน 

 กระบวนการสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

 
 
 



 
ข้อ ๒๕ ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท 

โดยอคติ หรือโดยโทสจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ท าเป็นค าสั่ง ในค าสั่งลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริง 

พฤติการณ์การกระท าผิด ข้อกฎหมายและข้อพิจารณา ทั้งนี้ ให้ระบุสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับ
การอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งลงโทษด้วย 

ข้อ ๒๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระท าหรือละเว้น
กระท าการใดท่ีพึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ
เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง
ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตายก็ให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาและ
ด าเนินการทางวินัย ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  

ข้อ ๒๗ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ออกจากราชการไปแล้ว ให้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาหรือตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้  

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

ข้อ ๒๙ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด และอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญในเรื่อง สิทธิในการอุทธรณ์ สิทธิในการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ด้วยเหตุอันสมควร สิทธิในการ
ชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น สิทธิการถอนอุทธรณ์ และการก าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  

ข้อ ๓๐ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการ
ตามกฎหมายอ่ืน ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีโอนมานั้นแต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว
หรือได้ใช้สิทธิอุทธรณ์แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ หรือมีสิทธิได้รับการพิจารณา
อุทธรณ์ต่อไปได้แล้วแต่กรณี  



หมวด ๙ 
การร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือมีความคับข้องใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักประกันและ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ เว้นแต่การร้องทุกข์
กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อ
ตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน อาจก าหนด
ขั้นตอนการท าความเข้าใจกันระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นต้นก่อน  
ก็ได้  

หมวด ๑๐ 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๒ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่ง 
เป็นผู้สอนประจ าในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
หรือให้การศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ     
ให้การศึกษาซึ่งไม่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น     
โดยอนุโลม  

หมวด ๑๑ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๓ การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้น าข้อก าหนด 
ในประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๖ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ      
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นวิสามัญตามกฎหมายนั้นต่อไป  



 
ข้อ ๓๕ การใดที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและมิได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้               
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
นายอาษา เมฆสวรรค์ 

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
 

** หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
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'U 

1Ji1LL 'Vli..i.:J L~mn'Lln'UIJi1LL 'Vli..i.:J~11.:J LLattl1t'1.:Jfl"!Jtl 1 tl'Lll.11 L 'U'Ll~1Jn.:J1'LJ1;"11'LJ~1Ua"!Jt1.:Jtl.:Jfl n11'U~'Vl111;"11'L!IJi uai!'LJ 

1~1:J'L!11:Jnt1.:i A n11u~V111ri1'Lll1i 1u a LLat'L!11:Jnt1.:iA mtlnfl1t1.:iri1'LIV1t1.:J~'LI~ L~ 1:J1"1i't1.:i 1~ (;lna.:i~'Lll:Jtl:W 1 'Llm1 eJ'LILLat 

1'u1a'Lli!'LILL~1 LLatLdt1flrutm1:wm1~i!n.:i1'L!ri1'L!IJi1ua (n.t1'l.J(;l.~.:JV11~) 1~vl\111ru11im1:wL~'Ll"!lt1'ULL~1 ~mr.m 
tl.:Jfln11'U~'Vl111;"11'L!IJi1'Uat1t1nfi1i..:i1'ult1'Ll1~~11.:JIJi1LL'Vli..i.:Jtl1tb.f1'V1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLatlJi1LL'Vli..i.:JL~mn'Llt1U 1LL'Vli..i.:J 

~11.:J 1~1:J 1 'ITT~foeJ(;l11L~'LIL~tl'LIL'Vl1L~:W LLat 1 iLL~.:ifi1i.:i1'u 1t1'Ll1 ~tl.:Jfln11'U~'Vl11'11'LJIJi1'Ua 'Vl~tltl.:Jfln1 nfl1tl.:J 

1;"11'L!'Vltl.:J~'Ll~'Ll'V111'U L~tltleJnfi1i.:i 1 \ntl'LI 1~1:J\lt!ii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~l:J1n'LI 

"li'a l!i~ m11t1'LILLatm11'ufa'L!(;l1:W"li't1 ~b (m) 'L!11:Jnt1.:ifi'm1u~V111ri1'Lll1i1ua~\ltfo1 'LILLat 

'Ll1 EJ na.:ifi' mtl nfl 1t1.:iri1'LIV1 a.:i~'Ll~'LI~ L~1:J1"1i'a.:i liia.:i1 ifl11:w ~'Lll:Jtl:W 1 'LI n111amLat1'u 1a'LI 1~ EJ n11iu L i.J~EJ'LI 

11i1LLV1il.:i~.:imh1 

Ldt1flrutm1:wn11~i! n.:i1'Llri1'Lll1i 1ua ( n. eJ'U(;l. ~ .:iwr ~) 1~-vl \111ru1 h1fl11:w L ~'Ll"!I 'ULL~1 

1~'Ll11:Jnt1.:iAn11u~V111ri1'L!IJi1uaat1nFhi.:ifofa'Ll1i~11.:il1i1LL'Vlil.:itl1tLfl'Vl a1u.:i1'L! 1t~u Lrntl1i1LL 

L~EJ 1 m~1''UeJ(;l11 L~'LIL~tl'LIL V11L~:W LL at 1 iLL~.:iFi1i..:i1'u LeJ'Ll1 it1.:Jfln11'U~'V111ri1'L111i1ua~'LJ 'Vl~tltl.:Jflm 

ri1'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'Ll'V111u L~t1t1t1nfi1i.:i1 ma'L! 1~1:J\ltlii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~mn'LI 

1-ifo ~ti n 1 lt1lJ ... 



- Q1 -

ifo l!J~ n11LE1'\JLLmm11-i'u LE1'U\Jl1:w-ua l!Jb (ci'.) m::vi11~~m~E1W1Jfl,n'U&11'Ui1uaV1~E1 1Jfl.:i1'U 

'11'\J'Vl a.:i ~'U ~'Ucri!'U'1lJ Pl 11,i LflEJ'U1f.JnEl.:ifl fl11'U~'Vl11'11'U\Jl 1umm::'U1ElflEl.:ifl mtJflma.:iri1'UV1 a.:i~'U~'U~ L 'm-ua.:i 
\I 

L~\Jl fla.:i~'UEJm.J1 'Ufl11 LEl'ULLa::i'u 1am!'ULL~1 LdaP1ru::fl11:wm1wi1fl.:i1'U'11'U1J11ua (fl. au\Jl. ~.:i'Vl')fl) 1~ ,111ru1 

1 ~Pl11:WL '\.1'U'!!El'ULL~11 ~'U1EJflE1.:iRfl11U~'Vl11'11'U\Jl1U'1EIElflf'i1i.:ii'u LEl'U Lfl El 1 m~i'Uel\Jl11 L~'UL~El'U\Jl1:W 1::fl11'1 

P1ru::m1:wm1fla1.:iwi!fl.:i1"Uri1"Ui1ua (fl. ElUlJl.) L~a.:i :w1\Jl1~1"Ui11 tJL~EJ1num11 ~wi1n.:i1"U&11"Ui1 a 1~-i'u ... 
L~'UL~El'U LL a:: 1 ~LLi.:if'i1i.:ifo LEl'U 1 ~a.:iRm1u~m1ri1"Ui1ua 'Vl~t1t1.:iRmtJflP11a.:iri1"Uvf t1.:i~'U~m111u L ..i El El El fl 

fi1i.:it ma"U LflEJ'1::~a.:iil~rn 1 "U1'UL~EJ1n'U 

"UEl mo fl11LEl'ULLa::n11'iULEl'U\Jl1:W"UEI l!Jb (er) 'U1ElflEl.:iflfl11U~V111ri1'U1J11U'1El1'1i''UL 'U'Vl~El 

EJ1EJ cr,r'U 1 ,J~11.:ii1 LL V1i.i.:i L~:WflEl'U 1~-ru fl11LL~.:i~~ 1~ Ldt1P1ru::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. El'U\Jl. .:i'Vl')fl) 
\I 

1~Yl,111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa11flEJ L~'i'Uel\Jl11L~'UL~El'UL vh L~:W 

wir fl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1rri~-ru fl11LL~~ ~.:it \1 ~11 .:ii1 LL 'Vli.i~ tJ1:: L.fl'Vl '11 EJ.:i1'U LL'1::1:: .,'UL~:W 

LflEJIJ11LL V1i.i.:itJt1fl'J1 L~:w\Jl1:w-ua l!J~ V11fltJ1::a.:iR,1:: LEl'U 1 tJ~11.:i1J11LLV1i.i.:iL~:wna"U 1~-i'um1LL~.:i~.:i 1 "Ua~flm flP11E1~ 

ri1"Uvf a.:i~'U~'U 'U1 EJflEJ.:i R fl 11u~V111ri11.J i 1u am'1 il Fi 1i.:it ~ El'UL tJ El~ R fl1tJ fl Pl 1t1~&11'Uvf a.:i~ ~'UL~ 

L~EIP1fl1::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url (fl. ElU\Jl. ~~'Vl'Jfl) L~~'111fll11 ~Pl11:WL'\.1'U'!!El'ULLa1 LflEJfl11ElElflf'11~ i 'ITTEl'U 

~El~El 1~fo LL ':ij.:if'i 1i~-ru LEl'U'11flEl.:iR mtJflP11t1.:iri1'U'V1 m~'U~ 'ULLa1 

"UEl Q'l(i) mru~lJL'VI\Jle.Jrlfl'J1:W~1L 'U'UL ~El 1 ~fl11'U~'V111.:i1'U"!JEl.:iE1.:iRfl11U~'V111'11'U\Jl1 rlLLrl:: • 
fl11U~'U~11'!!fl11"1JE1.:iwi! fl.:i1'U'11'U\Jl1'Url L 'U'U 1 ,Ja ~1.:iiltJ1::a'Vlfi.fl1W 'Vl~EIL vi mui1 "!JD ~'Vl1Pl11:W"U fl LLEJ.:i Lnfli'l'U 

1 'U~ 'U~1::V111.:iwir fl.:i1'U'11'U \Jl1'Url f)'lJ'U1EJ fl a.:iR fl11'U~'Vl11'11'U\Jl1Url'Vl~Elcrih'll:W'll'U LL1;'1:: Ll.1'11:W11'1 ~1 'U'Ufl11 
\I • 

LEl'UW ,r fl.:i 1 'U'11'U \JI 1'U r11::V111.:i a.:i fl fl11'U ~'Vl11'11 'U \Jl1 'U" \Jl1:W via flPl11:W al! Pl11 '11~ 1 ~~ ElU ~'U~ m:w 

lJ1\Jl1~1'Ui1 L tJ LLrl::vtanLfl fll'f111~1E.Jfl11i!'U ... 

'Vl:W1fl ~ 

n11Le>'ULLa::i'u le1-uif1"i11m1-ai.h::Lfl'Vl~'U 

d 
a1'U'Vl Iii 

fl1"a le>-uvnrn,:11-u a1'U ~1'U a hi L tl-u-ti1-a1"!ffl1"a\h::Lfl'V1 ~'U 

-ua ml!J F111LEl'UW1Jn.:i1'U&11'U1J11'U'11 ,J L 'U'U-u111'1lm1tJ1::L.fl'Vl~'U LflEJP111:wal1P111'1"!lm 

Ldt1a.:i R fl 11u~V111&11'U1J11ur11~-ruvii!.:i~fo LL ':ij.:i m1:wtJ1::a~ fl'i'U LEJ'Uwi! fl~1'U'11'U\Jl1'Ur10fl '11fl'11'U11 n11~'U 

1 ~a~R m1u~V111&11'U 1J11ur1 LLr1::ri1"U11'!!n11~'U~ L~ EJ1-ut1~tJ1 ::a11.J n"U fa EJ n1V1'Ufl1'U~ -ru LEJ'ULrn:: 1 m 1.J11e.ir1 

1 'U'J'U L~ EJ1 f)'IJ L yj Elb?l'U El Pl ru:: fl 11 lJ fl1 "iW ,r fl~ 1'U'11'U \JI 1 'U" (fl. El'U 111. ~ ~Vf 1 fl) Yi '11"a ru11~fl11:W L 'U'llEl'U 

L~EIP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. tlU\Jl. ~.:ivt1fl) Yi '111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa1 1 ~'U1ElflEl~Rfl1 'U~'Vl11 

'11'U\Jl1'UrlEIElfli-i'1i.:i 1 mEl'ULL'1::LL':ij~fi1i.:i 1 mEl'U 1 ~'11'U11'1lfl11~'U~ L~EJ'J"UEI~ L vi EIEIE1flf'i1i~-ru LEl'U LflEJ,J:: 

1'u1'UL~EJ1f)'U Lbrl:: 1 ~11EJ.:i1'UP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url ( fl. El'U \Jl. ~.:ivt'Jfl) 'Vl11'U 



... n.e1!+u ;DU, Bf:/ 

~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-Gll.!.LUll,L!.L~t mo,, n.~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,U.LJ:rl.Q,, ~~mll.n. 1. _p.~m111.n. 1. ~n.111.Ly ~rtL~ 

Lrtrl.B11~~t-Bll.rl.Lt-L!A,L~t 1G~ll1.!.LUll,U,L~t i L~B~» 1,!.LUll,L!.L~t i n.,ti.tLUrl.1.,rtll,1'31 ~tri,B~ i 
' ' 

rt1Jrn~m1n. 1, ~~[:t-B~~~f3~1 rt BU\ tt-¥L~UBCm~ i 

fl.L!.IA.l~!.LUll,L!.n.t~» 1,n.e1 fl.kt-¥ L~t-~,,» t ~~,, ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.n.Q, ,c-rc-~,, ~~,me1 fl.kt-¥L~UBB~n.L~n.t~ 

!.Lll1.~n. LU~t-BU'3Ln.» 1. t~i,n.1311,n.~ irtLtY» 1,Lm!.L~~ (~1111.c-~ -~n.B "U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.!.LUrt!.W~mYBpi 

n,1311,n, irtLtY» 1. Lm!.L~~ ( ~1111.c-~. ~ n.G ·u) ~n.L~nt~n.Lt-U ,ti.M.!.LUrtUU~m YBrt!JiG~, n.~ rn ~m1n. 1. 

Wt ~~,me1 n.kn.,t,~n.111.L1Jf3~1 n.iinLIJ ~tri,t-BJ:rn ~, ~n.~tLUll,Ltnt~::m,, ~n.L~n.t~tL111.~n.tLU~t-B~ 1. 
• ~n.L~fitt~n.Lt-U,ti.M.n.Q, it-~t-~ii ~~,, H!.rl.Lrt t-0,111.Y!.!.trtL ~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,L!.LJ:rl.131 rl.k!.LU 

,. ' ' 
!.LULll,~IA.U'i~tri.~~,,r,. t t~IA.U',~tri,t-r,111. ,, L~n. 1, n.~IA.U'i~tri,tLUll,L!.LJ:rl.Bl 11k!.LU (Y) 

ltu.1.~n.t-r,111. ,,L~ n.11 ~tt-f3~mra~ mLt-~mRU~[:t-~n.~IA.lli ~tri,tLUll,LtLJ:n.Bl 11k1LU (11.) 

~rl.111.L1J ("~rl.G"U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-L~U1LU111W~rtlYrtL~t-BJ:U3~i~ll.tn.Bp 

~~,,~~u,u~ll1.rtL~r,. i rl.Q, i» 1. _p.t-f n.~ue~,~~1LUn.k~t B~ls1. ~i rt,ll-t-~ ,mB1J~t-r,111. ,,L~t-1L_\!l» 1,1'3~1 (Cit) Ol!> 13]:rtL~ 
" " Rlali~ .. Wf3~1t-~t-~,rn~~t-rt,ts1. iiL~rt 1,UB~,~~1LUr1.k~U:1 ~trt,ll-t-~iin.BiJ~nBlrl.k1LU (U) 

t}t-~ c-0,111.ww~wwn. 1.!H1Lun.n, iL_\!l~ 1. (t!>) rtL~n.~1A.Ll'i~1r,.1LUll,L1LJ:rtB111k1LU (Cit) 

,. , rl3t-~t-~ii1LUB1B:lb,Q,rtl/=n.,ti.n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1.iiL~rl.1,UB~,~~1LU 

~111. ~i U B~,~~rl.GIJ~!Jftt 13~111. ~13~11rl.!.LUB1B:fu,Ci.n.~n.,ttn.Lt-f3LIJ "c-r,"vi ii Ll!\rl. ~i rl.,ll-t-~ imBIJ~!Jftt t-13~ 
" " 

n.t~!.Lls1.~rl.1LU~t-Gt-Gll. ~1,rl.Lt-f3L!Jrt 1,t-rt,111. iiL~t-1L,\!l» 1,t-~t-~,rn~ ,n.131 r1.k1LU (~) 
" ' . " n.e~ ~ yy n.n.c;, ~1r,.1LU n.L~l3~111.U (3 ~, ~ ~ 1LU nL~ rn~ ~ ~n.e1 Gil.~ 

~YYh~c;, ~1ri,t-B~G~111.uB~,~~tLun.n,, L,\!lt-B~ ~t-r,111. ,,L~t-1L,\!l» 1,c-~c-~,m~ me1 n.k1LU (t-) 

U ~iUr3fttt-,@rt,ti.rl.,ll-t-~ ii 11BIJ ,. 
R. " " B:1u,Q,~ ii rtB111k~~~n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1. iiLl!\rl.1..1fin,ll-t-~ iin.BIJ~rl.Q, it-B~~~n.,ti.~ 1LULll,~IA.Ll'i~1r,.n. 1,t-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!l 

» tt-~t-. ,,~~uL111. n.eµLrtt-r,111. ,,Ll!ln.1111.L~~LM.m ~rtiJru~n.Q, m,ti.L~ULl!lft~t n.1'3~ m~111.~~Llblb~r,.~,,c-~~l,e.1,c-e~ 

~t-~111. ii l!\t'1L_\!l» 1, rl.,ll-t-~ Tirl.B!Jt-B~rl.fJ, iL~ftt~Rl.lit:1,~111. i !J~t1'}W"n.1, ueii~~1LU%111.rl.,ll-t-~ imBIJ1LU~~"mi11t-~t-~ii 

n.1~i (3 , ftt B~ls1. n.B~Lrtt-r,111. ,,L~n.1111.L~~LM.m ~rt!Jru~n.1; ,r,. i rl.l/=rt,ti.L~UL~ft'll4t n.1'3 ~ m~111.~~1.,lblb~r,.n.1~1~,, t-~ /I /'I I II 

• • • ~trtlY Wt-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!1»1,t-~t-~,,~~,i~1!.rl.1LUrl.k~t f3Yiftt ULll1. rt~IA.U'i~1r,.1LUll,L1LJ: (Y) 
' ,. ' .,. . . n.,ti.t-r,111. ,,Ll!l~n.111.Lyn.L~1~Lrtn. u-i ~n.111.Ly~rtL~t-r,111. ,, Ll!ln.1111.L~~LM.m~111JmYrtL~t-1~~rt1JmY 

" ' 

[:t-B~ nn.1~1~~,, rl.Lt-f3LIJ IA.U'1~1ri, t-rt,ts1.iiLl!\t-1L.\!1»tt-~t-~irn~,i~1111!.LUr1.k~W (11.) 
" 

n.e~mtiL1~~[:~t-L~t-r,111. ,,L~n.r; it-B~ n.e1 n.1twn. 1.S-1. LrtL,r.~~~t-r,111. ,,L~ (U) 

· t:t-~ ~mu,uim~1,raLU'~B~G~n.131 n.11Lu (@) ,. 
" t}ri. i B~t-~ 11. in.et,~~,,~mu,u~ls1.~1,f3LU'!.LUn.Q, iL14» 1. n.e1 Bll.~t-Bll.~1,1Y_tt!JrtLtYf3~1 ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M. 

rtQ, ic-1~;,,~~,, ~11rl.Lrt ~B!:i1LU1LUll,L1LE9!7.l,.ll~n.~1A.U'i ~tri,1LUll,L!.LJ:rtB1 r1.k1LU u,u, BJ: 

ne1.1.Ln::tf1.tLun.t.tLn.ne1n.11t.u I'" ,. ,,. 

1Jt 1.1.nt~ I'" 

-;D -



- ct'. -

"UeJ m<i'. n111mm'1::n1'~'i'U1eJ'Ut,)11J-ii'eJ mm (1!:>) ("ll) m::vh1m~u.11~tLL'1.:IL'Vlt,)e.J'11-l'J1 ,11LU'U • 
Fl111Jf Fl111J'111J1';i'1 1..h ::'1'\J fl11ru'Vl 1.:11'U LL'1::f1111J'!!1'U1nl fl1';j"lJeJ.:I ~~'oil::"ll eJ 1eJ'U Lrn::t]';i::; 1V"!l'U~'V11 11"!lfl1';i 

" "ll " 

'oil::; 1~f'U LL'1::iiV1i1.:iaeJf 'U1eJ.:1'11m11'U';i1"!lfl1';i~'U'1.:lfl~~ eJeJn 1~v~iiel1'U1'1 b 'Ufl11eJeJ nf11i.:i'U';i';i'1 LL~.:! ::;.:IIJ11:W~ 
\l • 

n~'Vl1J1V fl1';i'U~'Vl11.:11'U'4flf1'1"lleJ.:!-ii'111"!lfl1';iU';i:: LflVli!'U 'l f11'Vl'U~'l1 ~,!'U~~n~ru::;.:i1'UL viV'U L?iv.:i 1~n'U 
0

1LL 'Vl'\J.:I 

'U~'V11';i~'1 ::{'U 1 eJ'U1J1'\J';j ';j'oi] LL'1:: LL~.:! i .:i L U'U'V'li1n.:i1'Ua1'U \,\1'\J'1 b 'U\,\ 1LL 'Vl'U.:IU';i::; LflVIU~'Vl1';iieJ.:ifi'U ';j::; LflVI • 
el1'U1 c.Jn1';i'Vl e).:l~'U 'Vl~eJ'11 V.:11'U'U~'V11';i'1'11'UPi n~1 1 ~'i'U fa'U LL'1:: LL~.:ii .:i L U'U'V'l,r n.:i1'Ua1'U~1'U'1'11 m~-r'U 

\I 

fl1';jl'l~LaeJn 1~v 1 ~:W1~1';i.:l\,\1LL'Vl'U.:lb 'UU';i::LflVI '11cN1'U LL'1::;';i::;~'UmlJ'1.:in11L~1J 
\l 

mrmnru'1fl1';il'l~L~eJn LL'1::15n1';il'l~LaeJnL~eJ'i'U 1eJ'U b ~'U1'Vl~nLnUJ'1LL'1::15fl1';i~ 1'Vl'U~ 11 

l;11V1f 'U n111'i' ~ L~eJ n~i11.:i ~ 1 LL V1LJ.:i'U~V111 L ~eJ LL~.:ii.:i1 ~ii1 ::~'U~ '1.:i;1w,1111~ n1V1'U~1 'UV1:w1~ 
\I \l 

m1l'i'~L~eJn mtiir.:iR'U1~veJ~fa:w 

"UeJ met'. m11eJ'ULL'1::fl11'i'U 1eJ'Ut,l11J"UeJ mm (1!:>) (rt) m::;vi11m~V'U1VneJ.:lflfl1';i'U1'V11';i 1'U~1'U'1 

~'1::'i'U fa'ULL'1::a1'U';i1"!ln1';i~'U~ L~V1"UeJ.:i1~t,)n'1.:i~'UVeJ:W 1 'U m11eJ'Ui!'ULL!;l1 b ~e).:11-1 fl1';j'\J1'V11';ia1'U~ 'U'1 L'1'UeJ 

L~eJ.:l"lleJf1111JL ~'U"!leJ'U n1';i'i'U 1'eJ'U~eJrtru::m11J n1';i'V'l,1 n.:i1'Ua1'U\,\1'\J'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) 1~Vb~~LL .:IL'Vlt,le.J'1 • 
r11111'1'1L u'U r11111-r m111m:w11'1 t11::'1'Un11ruv\'1.:i1'U LL'1::r111:wi1'U1rum1"1JeJ.:i~~'oi]::;"l]e) 1eJ'U LL'1::t11:: 1 "!l'U~V11.:i 

\l ., \l 

';i1"!lfl1';i'oi]::; 1~·fo L~eJr1ru::m1:i.m11'V'li1n.:i1'Ua1'U(,11'\J'1 (n. e)'\Jt,l. ~.:!VI')~) 'Vi'11';iUJ1b~f111:WLi1'U"!leJ'ULL!;l1 b~'U1Vn 

e),:jl°)fl1';i'U1'V11';ia1'U~1'U'1eJeJnfhi.:i-r'U fa'U i;11Vlf'Un1';i'oil::'\J';i';j'oi] LL'1::LL~.:ii;Y.:i 1 ~i1';i.:l\,\1LL 'VILJ.:lb 'UU';i::; Lfl '11V.:11'U • 
LL'1::;';j::;~'Ub~ LL'1:: 1 m~f'UL~'UL~eJ'UL'V11b~ 1~r1ru::m1:wm1'V'li1n.:i1'Ua1'U~1'U'1 (n.eJ'Ut,l.~.:l'VI')~) L'U'U~f11 'U~ 

"LJeJ mb n111~f'UL~'UL~eJ'ULLmm111~f'UL~'Utl1::lii11)11LL'VI\J.:lb ~LU'U 1 tlt,11:w111m~1'U "'11 tlLL"::; .. ,, 
V1~rnnru-n11~1vm1i1'U" 

-iieJ <t n111~~eJ~1::V111.:i~1L 'U'Ufl11 'Vl~eJ~1Lii"Un11t,1111111t,11~1"Ui11 tl'Vl~eJ'Vl~n nru,h~11 
\l .. 
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๑ 

 

ประกาศ ก.ถ. เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น 

(หมวด 5 การแต่งตั้งและการใหพ้น้จากตําแหนง่) 

 หมวด ๕ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่ง ข้อ ๑๑ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งให้
พิจารณาถึงคุณลักษณะความ จ าเป็นอ่ืน ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะงานของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้ง จาก (๑) ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่การขึ้นบัญชี ตามข้อ ๙ (๒) (๒) ผู้ได้รับ
คัดเลือก ตามข้อ ๑๐ (๓) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด ข้อ ๑๒ การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปด ารงต าแหน่งใด     
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์        
เพื่อประโยชน์แก่การ บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น       
การย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน เว้นแต่กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นและเป็นไป
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน  ท้องถิ่นก าหนด ข้อ ๑๓ การโอน    
การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการ
วิสามัญ สามารถกระท าได้เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอน การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีโอกาส        
โอนไปปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง หรือ ข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น อาจท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ 
โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับโอน ให้รับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและรับ
เงินเดือน ในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม เว้นแต่การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน       
ผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ที่
โอนมาในขณะ ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ตามกฎหมายอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการในสังกัดใหม่
ด้วย ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติคุณธรรมและจริยธรรม 



๒ 

 

ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ การเลื่อนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนั้น (ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ก.ถ.   
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม           
พ.ศ. ๒๕๕๗) ข้อ ๑๕ การออกจากราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป     
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้แล้ว พนักงานส่วนท้องถิ่นออกจาก
ราชการเม่ือ (๑) ตาย (๒) ลาออก และได้รับอนุญาตให้ลาออก (๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ข้อ ๓ 
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n.1,1, 11C!f\ t B~rtLt.YBJl,Jl,W, t ::1211 i,>;i>;i>Ci[ 'J,fM. 

l<l k-111~ ~n.t.~!.Llll!:filLU ~rn!'.LUl1,l,!'.L Jl,rnll.n.L~ !!!Cl Qf\!'.LU l!l':ln. [!'l::!'.[\!'.LU £~ll1; y,rnu1u ,\lil\fl.,VW ~1 [\ t t.~!.l,)Lrt rn~ 1 

l<lk,11\~~n.t.~!'.Lil\efilLU~rn!'.LUJl,l,!.LJl,~blU!'.LUrt!'.W::rtlYl,ILU::!'.[\rnfl. O<!> BJl,M.trtLWUl!'\Ufl,l(lt <; BJl, 

"o;i, ::blflB}fl.BU:l!.f\~~B 

:: 12 ~ 11 ~ 1,, fl. n. n. 11 :: i,; n.e. ~ l<l »[:fl l<l l :: n.u ttrtlel B ~11\!'.LU Jl.Lt ~ n. Q f\!.L u rti w ~ lm:: bl11 n.L~~Bll.£1,1,brt »blt:ln.!!J::!.fl,1(1 t , 
n.m::tn !.LUfl,B!'.M. 1 ~B!'.LUJl,L!. l,1,Ln.11\ l,l fl, [jn ~Bbll<ll,1,Ll!t.1::fl::!'.rtB!'.11\ !.LUJl,L!'.1,1,L M.11\ l,l n, [jn ~I,, l!l<ll,1,~Lt.11\::!'. ~ i,,i,,l',11\ ..,. I

O 
,_ ,.. ,. """' ..,.1 ° ... p F' ,, ... ,,. ""'' D I I p 

f"'il\ b ~!.!'.fl.~l!l _t-11\ ~ ~ M.t.~!'. Lil\erl,!'.LU ~~B!.LUJl,L!.L Jl, ~Bfl.M.L~ ~,(\ Q [\!.LU bl l':lM. !}1 ::!'.[\!'.LU t)lW 

::n.U!.!'.ltl,l u, L~UflB,tl,[ttM.t.n.L!,', n.L~flLlelL!,,::t[\::n.ut!'.ltl,l:ll!11 ::n.U!'.!'.rtl,l ;i> n.t.n.L!,', u,:1111::n.U!'.!.rtl,l 

flt. ~n,1,,u ::t[\::M.U!.!'.rtlelM.!!J::!.[\,1(1 t [\ t t. ,t,1,1,1,lJ1 ::!'.[\~ f\11111L!t!::l!11 !.LULJl, ~1,1,lJ1::!'.[\~ ftil\ 11L!t! t)lW 

:mU!.!'.rtl,l ;D n.t.M.L!,, !'.Llll!:n.~L~::t[\::n.ut!.rtl,l::bl11 ::n.U!.!'.rtl,l ;i> n.t.n.L!,', u,:1111::n.U!.!'.rtl,l flt.,ll)n.BU::!.[\ 

::n.Ut!'.rtlelM.!!J::!.[\,i(\ t n.~~i,, »!'.LU fl C.M.LfJ1,1,lJ1::!'.[\~ftil\ 11 L!t!::1211 n.~~B»!'.Lil\efl,1,1,lJ1::!.[\~ftil\ 11L!t! t)lW 
' ' 

µ11,111i 

l<l M.11\LU l,l t.11\~ i;.n,t, l,ll', Lil\ tn.!'.LU Y ~B!'.LU Jl,L!'.L fl.~Ll!U!.LU rt!'.W ::rtl Y 1,1,~M.il\ 11 L l,ll,\M,11\ LU n. Liitl<l LrtrtLl<l:: M.U!'.!'.rtl,l UL I!, .,,,,,,,.""' ,J /1 F'' 0 0 

M.!}1 ::!.[\,I(\ t au, ::blf;I B}U _cLIIILJ',M.t.~l<l ,ll[:,1(1 t ::M.U!',!',rtl,lB~il\!'.L UJl,L!.i!!(IQf\!.LU rt!.W ~UM. (Cit) 
• 

l,,M,l,l11,,Jl,B~il\;1,J,l»flll~n. t BM.l,l1 ~l,l_t.jl'..,lt)rtLl,)I!,~ 1Ll!l!l':l 

Jtt::i;.L~u n.i;.f\ t l<l kl~}Y::1211 n. ,CL~ l,YM.!}1::!.fl!'.LU n. t n.L~~Bll.£1,1,brt»12t:1n.u1 ::t[\tLun.au ::!.[\~~an.1;11 t<Jn.11\L);l Lrt ,. ,. ,. ., 
t.L)W ~Jf M.L~LM.t!,l~!'.LU n. t BM.l,l1 BJl,B~il\;1,J,l»i, »~LJ',,1(1 t M.L~LM.t!,l ~!.LUM. t BM.l,l1 BJl,B~il\;1,1,1 »"» ~BM.l,l1!.LU[:i, l<ll 

• M.J: ~ l,l fl. ,If::!'. B~ ii\~ ftil\ 11 L !ti ~ !. L!t! ,I(\ t ~ ,IJl ~ ~ 11 !.LU fl.} Jtt l<l _t-111~ ~ n.t.~!. L 111!:n.!'. LU~ ~Bl. LU Jl, L!'.L Jl,t)l W 

~kYB~n.L~l!l':l Ci[ L~U flB_t1,ft\ i;.~ 1 LirtLt.Yl<l_t,(!t.,lt)l<lM.il\L);lfl.,VrtB}M.M.L~~Bll.£1,1,Urt»l!l':ll<lM.il\L);l,l(I t 
. . , 

t)lW~11t.~11 WLflM.}1,1,Jl,l,l,LU~Bfl.L~rt~rtLl'..YB~il\ 

l!l,llil\::!'.[\!'.LUB~il\ l<lM.11\L);l ~Lblt.1rtLl,l~l',l,ll',LU i,,~11\ t.~ 1 l<lt.!'.rtLC.YB~il\ M.L~~Bfl.M.LlJrtl 611,,~il\ M.L~l!l':lrtlLrte[\rtLl<l 

n.L~~,(\Qf\!.LUULl!,l!l':lM.!}1::!.[\l,l<ll Of.B ::blf;IB_£U,CLIIILJ1,M.t.~l!l,ll[:,i(\ t n.L~~Bll,£1,1,Urt,lll!t:l (<!>) . , 
t!flt !,,~~,If n,i,,u::t[\~rnr:» t n.L~i!!(IQf\!.LUl!t:lM.!!J::!'.[\!'.LU f.'J BJl,,, 
• 

M.1,1,11t!f\\B~rtLt.YBJl,J¾-W,1.:lbl11 i,>;i>;i>Ci[ 'J,i'M. 

l<l k-11\~~n.t.~!.Lil\!:filLU ~rn!.LUJl,l,!.LJl,rnll.n.L~ !!!Cl Qf\!'.LU bll':ln. [!'l::!'.[\!'.LU£~ll1; y,mu1u ,\lil\rl,,VW ~1 [\ t e.r-n.Liitl<lLrt rn~1 

l<lk,il\~~n.t.~!'.Lil\!:filLU~rn!'.LUJl,L!.LJl,~l!U!.LUrt!'.W::rtlYJ,iLU::!.[\~Bfl. f.'J BJl,M.trtLWU~1Ufl,l(lt,'.ll BJl, 

"n.i;. 1 l<l], ~i;.~ 1Lk!rtLt.Yl<l l,jlt._l!l::bl11 n.LiiU ,h)il\ [:~B ,IJlM.L~ !!!(IQf\!.LU l!t:lM.!!J::!'.[\!'.LU f;ll<ll 

l<l M.11\L Ul<l l'..11\~ i;.n,e, l,l!'.Lil\!'. fl,!, LU Y ~Bl.LU Jl,L!.L ll,~Ll!U!.LU rt!.!. u:: mi,; n.L~U M.Ll,l 1,1,rtL l<l n.L~ l<l n. ti[l!.L U l!l':ln. m ::t f\rl,n.11 .,..,,,,,,""' JJ ,, "'"I"""""'..,. -

Lj,tl<l ~l!l _t-111~ ~n.t.~!'.Llll!:fl.!'.LU ~ ~B!.LUJl,L!.L Jl,,1(1 tM.L~~,(\Q [\!.LU l!l':lM.!}1::!'.[\!.LU <; BJl,,, 

-Ci[-



-'1'1-

mwliJjj~tJ·w,iiu.n:u (.,) bLi'I::: (m) 'Vl;!ljjbL\il'li.il'l1:JJ1'l"'1tllj\J1i'a1"llm'a1.'il"11~fm,11'a1"llm'l" 

iJ• vtJ -LL'Vl'\Jb '\J~ 'l"::lb:JJ'\J 

mw-ii'ITl'l!flljmf'lfTl'Miirmi7Li.f..m\il~fUJ!l'lJl'IUIEJ1mud,!lmfrffli-mi-.l'lfTl'Miirmi7Li.f..m\il 

'm!lb'Vlf'IU1i'I 'm!lffii'lfl1'l"\J~m'l"a'l'\J\ll11.Ji'l~'U m!la1'\Jffln1'l" 'm!JVl'U'llm'\J~'U L'11'U1EJno:il'im'l"\J~m'l"a1'U~~'Vl1\il 
4 Q 4 ' Q I O 4 U V I 4 U V I d 

'Vl'l"!l'\J1EJ m 'Vlf'l:JJ'U \il'l" 'Vl'l"!l'\J1EJ n!l~ l'ln1'l"U'l"'Vl1'l"i'l'l'\J \il1\Ji'I wrn'Vl,'Vl'\J1i'l'l'\J'l"1"llm'l" 'Vl'l"!l'Vl'l'Vl'U1'Vl'\J'l EJ~1'\J!l'\J 

vltt1'!11m1"llm'l" bb!l'lbLl'ln'.iW b'U'\Jt-lbi'l'\J!l'U!l:JJi'lbl.l'\l:l'l'l1:JJb~'\Jn1W'l"::iUJ'\Jl:.mm'l"tlljmi~1'\J b-ill!lti'l":::n!l\JnTrn,J1'l"nl1 . . ' 

'll&:lt-Jti'l":::uluiii'ua~n\il . . 

mwif1'l"1"llm'l"ll~fin1.,\J~'V11'l"a1u~~'V11 \il 1~llu'Vl;!ler1 EJmi~1'u~ m iiu11'1:u 'Vl;!l-ru~ 

m f1'\JEJ1EJ'\J L'11~tl'l":::UJ'\Jli-Ji'ln1Wljmi~1'\JL'\Jml'im'l"\J~m'l"a1'U~~'Vl1\ilili''\Ja~n\ilb~:JJb'U'\J~tl'l":::UJ'\Jli-Ji'ln1Wijmi~1'U 

'llrn'Um"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a1'\J~~'Vl1\il~,r'U bb!11~\ila~i:-Ji'ln1'l"ti'l"::UJ'\Jn1Wljmi~1'WL'11bbfl&:ll'im'l"\J~mr.i1u~~'Vl1\il 
""" 4,..., 1 o .::111 4 1 d..J~v.!!lu'i•dtJ 

'Vl'l"!lb 'Vlf'IU1i'I 'Vl'l"!l!l~l'I n1'l"\J'l"'Vl1'l"l11'\J\il1Ui'I W.i!ll1'l'\J'l"1"lln7'l" 'Vl'l"!l'Vl'\J'l EJ~1'\J!l'U'VI b 'U'U\il'\Jt1~n\il b'Vl:JJ b'rl !l 'l"::in!l\J 

n1'ffi,J1'l"nl1\il1:JJ'U!l ~" 

'ti!) oi1'11EJnuinm1:u1iAfo mm 'llo:iti'>:m1f'll'lru:m'l"'j":JJn1'j"ni'l~'U1'l"1"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a'l'\J~~'Vl1\i1 

~&:I :JJ1\il'l".fl'tJVl'11tlb~EJ'lf1'lJ1,r,;lnbnru'll bl.l'\!:15n1'l"ti'a:::UJ'\Jli-Jl;ln1Wlj\J1i~1'\J'l1&:l'U1'l"1"lln1'l"&:ll'im'l"\J~m'l"a'l'W~~'Vl1\i1 

Yl.f'I. ~ bbl'l:::1mifif!lm1:ul'i!l1t1i1°b,'l'l'\J 

"if!l mm m'.itl'.i:::ul"U11-Ji'ln1'l"tlljmi~1u'll!l~if1'l"1"llm'l"!l~Fim'l"\J~'Vl1'l"a1u~~m\i11'11ihdl"Um'.i 

\il1:JJ~'\J\il!l'\J bbi'l::i15n7'l" l'l~l'l!l 1 tii1 

( m) .f11 El L '\Jb~ !l'\Jf1 '\J EJ1 EJ'\J'll!l~V! ni'.J L '11!l~ fi n7'a\J~'Vl1'l"a'l'\J~ ~'Vl1 \iltl'l"::: n7 f'l'Vla mn W'll bbi'l::115 n1'l" 

ti'l":::ulu11-Ji'lm'atiljmi~1ut1.,:::-;i1i'.J1"11-ii1'l"1"llm'l"ml'im'.i\J~m'.ia,'U~~m\i1lua~n\i1'Vl'l"1\JL\ilEJvf1ti'u 

(l,:,) L'\Jbbl'li'l:::'.i!l\Jn1'l"'liWbii'WL'11t-Jtl'l":::bii'W bbi'l::lt-Jf\Jn1'.itl'.i:::dlu ii'VIU1~ n1'Vl'\J\ilbbi'l::1~\il'li1 • • 
if!l\ilni'l~~1:JJf1'\JL 'Ubb \J\Jtl'l"::ibU'Uli-Ji'ln1'.itllju~~1'\J 1iii' bLfl n1'Vl'\J\illi-Ji'15:JJfj'Vli'll!l~~1'U b U1'Vl:JJ1EJ bbi'l::11'11-ll1\il 

l'l'l1:JJl11b :i,J VI; !ln1'Vl'\J\il'Vla nl'i1'1i 'VI; !l\'11(1 \il l'l'l1:JJl11b :i,l'll!l~~1'U!l ~ 1~ b iJ '\J'.itl!i'l"'.i:JJbbi'l::I b 'Vl:JJ1::il1:JJ f1 \Ja n~ru:::~1'\J 
4 • 

\ll1bbmJ~LLl'l::l'.i::ll'l\J TI:JJJ~ f11'Vl'\J\il'rlf\~n'.i'j":JJn7Wljlm'l"1"lln7'l"'Vl;!ll1:JJ'.i'l"'1'\J::l ai;ia,'U~1'11V1Un bl.l'l::l'a::11'1\J~l'11\il'Vl1~ 
< V 

l11'Vlf\Jn1'l"n1'Vl'\J\i1 li-J\'15:JJfj'l'lfi'll!l~~1'U bbl'! ::ll'11ii1\i11 '11\'l,J1'l"nl115n1':ifl1 EJ'Vl!l\il,11 nU'\Ji'l~'<l 1~ 

b iJu'Vla nn!l'\J 1 umril~1l.im,i~h b U'Un1'l" 1iif'Vl;!l1i.ib yj EJ~Yl!l !)1,J bf\ !ln1ilnT:in1'Vl'\J\ill'11i1' \il1ITT\i115'Vli1~ 

'Vl;!l'Vli'l1Ei1il~ b 'Vl:JJ1::ll1:JJ bb 'Vl'U'Vl;!lb Yl:JJb~:JJ 'Vl;!l!l1,Jri1'Vl'\J\i11'1'li1 \ilb ti'U'.i::11'1\J!l~Fin'l" '.i:::\'1\Ja1'\J'.i1"lln1'l" 

bbl'! ::l'.i::11'1\J'.i11'J\.ll'll'li'I 

(m) L'\JbLl'li'l::i'.i!lUn7'l"tl'.i:::ulu1'11~tl'.i:::ulu iiV1U1~ tl'.i:::UJ'\Jli-Ji'ln7'.itlljmi~1u'll!l~~f\Jm'.itl'.i:::ulu 
U ' QQ ..Jtl o U , ti - ti-- .J1VU O"IV 

\il1:JJ'Vli'lnbnW'1bbi'l::l'l!in1'.i'VI 'l":::mf'ln1'Vl'\J\il bLi'l::l\il1:JJ'll!l\ilni'I~ b'UbL \J\J '.i::lb:JJ'Uli-Ji'ln1'.i !)U\il~1'\J'VI \il,l\>1'1'11 b 'l 

f1\Jt-Jf\Jn1'l"ti'.i::: bii'W • 
mwlim'.ib tl~l'J'\JLL tli'i~ b :a~u LEJ\J1EJ 'Vl;!l~1'Wvl1iii'f\J:JJ!l\J'Vl:JJ1EJ 'Vl;!liin1'.ieJ1EJ b tl~EJ'\J\ll1bb mi~ 

'Vl;!l'VIU1~1'1'l1:JJfoN\il"ll!lU L"11~ti'l":::ul'Ubbi'l:::~f\Jm'l"ti'l"::W'\J~1:uti'~~,11'.iru1tlfrntl~l'J'\J'tl!l\ilni'l~11-Ji'lm'.itlljmi~1u 
, tJ - ~ u~ ,_uutJ - iJ" u., o , - ,, 1d tJ u 
b'U'.il:!J::ln7'.i '.i::ib:JJ'\Jb\il b\ill:lb'VI~ '.i::lb:JJ'Ub '\J~:JJ!l1'\J1,J1'\Jn7'.i!l'4:JJ~l,ui'IEJ'\Jbb i'l~'ll!l\ilni'I~ 

( ) ~ ' tJ - 1 u utJ - ., u d 1 u o tJ"' 0 
.d 3 ~ u , Ci'. b'U'.i:::'Vl11~'.i!l\Jn1'.i '.i::ib:JJ'\J 'VI~ '.i::lb:JJ'\J :JJ'Vl'\J1'1'1 'Vll'11 '.in~1 bb'\J::l'\J1 'Vl'.i!l"llbb,J~b'VlbLn 

~fum'.itl'.i:::bii'W b 'i:l!ltlf\Jtli~ bbnl 'll LLi'l::i'W~'U111-Ji'15:JJf\'Vli'll!l~~1'\J bbi'l::l'rlf\~n'.i'.i:JJ'Vl;!ll1:JJ'.i'.i'1'\J::l 1 '\J n1'.itlljmi 

'.i1"ll n1'.i bbl'!::: b~ llii''U'.i!l\J n1'.itl w bU 'U 1 '11 t-1 f\J n 1 'l"'liW bU 'U Lill \il~'Vla n\i1'U 1'111:JJ~1 L ~,l'll!l~~ 1'\J l'1 !) t-1 tl'.i::: bU 'U 
• 4 • 

fa EJY11 n1'.i1 bl'l'.i1:::"v111-Ji'l~1 L :i,J'll!l~~ 1u LLl'l:::l'l:::LL uu~1i/i'f\J ~1'Vlf\Jn1'.itl'.i::: LU'U'rlf\ ~ m'l":JJ m'.itllj\J"ii '.i1"ll m '.i 
4 

. ~ uutJ - iJ" utJ - uu tJ - d ~ tJ- -'Vl'.i!ll1:JJ'.i'.i'1'U::l b 'Vl'ij '.i::l b:JJ'\JL 'U~ '.i::lb:JJ'\Jl1:JJ'.i'.i'1'\J::l'll!l~'ij'.i\Jn7'.i '.i::lb:JJ'\J'VILLll\il~!l!ln b '\J n7'.i. !)\J\il~1'\J 



-es'.-

(&:) 1un1ai.Jwdl'IJl:.J.in1ai.Jflu1i,1mbillil:::l'I{, 1M~i.Ja:::bi'.iu1111lJ'UB c,,o bb\J,~.imai.Ja:::biiu 
1 M~f'U fl1';jU';i::: bi'.iUVJ';i1'U b 'Liu.,, tl'Ul'll'I ii 1.m 1 M ~f 'lJfl1';iU a::: bi'.iu.i' ii 1 tliJBzj Bf 'U'Vl';i1'U ~il fl1';;U';i::: bi'.iU mruvi • • • 
~f u fl 1 au.,::: bi'.iu 1.i 1lu t1 BlJ M ii 1 t1i'.iel zj B fo 'Vla1'U ~ ii mai.J w bi'.iu 1 M'U1a1'lf fl 1aB, l'l n 1 au "l'l-l1 aci1 u \J,1111 li1 . ' ' 
11 ~1,1J11t1wu, AU ii,ii1 t1ilB:flm tlu•,-m1u1111/fijn1abb\J,~ii n1ai.Ja:::bi'.iui;i',fl.i11 bb~1li'(1 t1 

(b) 1 M~UWbi'.iU Loltlf111lJb ilu'IJ'iJ1J'IJ'iJ,~U,1'11JUnl'IJ1b '1-l'U'iltu 1 UBntu'l-lrt, (chill \Jli1ci,~ii • • •• 
fl1 ai.J W bi'.iU~il fl1 ai.J flu~, 1U'IJ11,'U1a1'1Jfl1 a11, l'l fl1 a1J"l'l-11 aci,u \J, '1-11'11 UVl'U1 ti, 1U'IJ 'il,111U b?IU'il ill 'iJ 
A ru::: fl., alJ fl,., fl .r u fl a11, n 1 au a::: bi'.i u ~ ii fl 1 au flu~, 1 u 'IJ B, B, l'l fl 1 a1J "l'l-l 1 aci1 u \J, 1111.i n 11 u ,l 1 b?I U 11 ill B 

< Q I U U Q U1tlfl'il,l'lfl1a'Ua'l-11';;?11U,,'l-11'1TI,1';it;\,11 
, ' 

(ITT!) 1M11,l'lt11a1J"l'l-l1aci1u1J,\il11i1i.Ja:::t11l'la1t1:/lBii1a1'l!ma11,l'ln1au"l'l-l1aci1u1J,'l-l1.i ~il~ii 
• 

fl1ai.Ji'i1J1i,1U'iltlb UWi;J1J~b\llU 1 uvib U111b~t11 ½'Vl';i11J 1.it1vi'1nu b ~m tiUfl1';itlfl~'il, 'IJlJb 'l!tl bbii:::?1{1,bb .,,,,h .J • • 

1 M'W.iJU1~ii n1ai.Jfl~,1u 1 uaB1J mai.Ja:::bi'.iUillB 1 iJ1 M~~,;u" 
-if B ~ 1M t1mi1 flm1lJ 1uuB "''" 'llrnua:::ml'IAru~fl=maflm,oif 1a1'l!t11aB,l'l ma1J"i'l-11aci1u1J,m .i 

b~B, m111ajj1uvi' 11 i.Jb~ mn1J'l-l« mnru'l1 bbil~15 mai.Ja~ bi'.iu~ii m'itlfl 1J1i ,1u'llrnii 1a1'l!t11aB,l'l fl1a1J"l '1-11aci1u1J,'l-l1111 
TI.I'!. l,:,cl'.cl'.~ bbil~ 1 m -ffiiBf111lJill'iJ 1 i.JiJbb 'VIU 

"iie1 "''" 1 MU1t1nB,l'lfl1a1J"l1111aci1u1J,'l-111i1bbill,~,Aru~malJfl1aflium11,n1ai.Ja~bi'.iu~ii 
fl1ai.Jflu~,1U'IJ 'iJ, ii, ';i1'1J fl1 ';;11, fl fl 1 ';i1J "i'l-11 .,.,, '1.J,]'1111111 ilmr, vi 'ih ,., (l.11 fliu fl';i'i), ~il f1::: bb uu fl 1 ';i 

i.Ji]u~ ,1u 111 ';;1' ?I 'il1J'l-1« n .lj1U'l-1111.i'1:ff 1 .ivi\J li11'111 ,j',J~~fl11'U fl1a'lh~ bi'.iU bbii :::b?IU 'ilf111lJb ilm~ tl1 f11J 

lJ1111 a.lj1U bbii :::m 1 lJ b 'Liu 6 a alJ'IJ 'iJ, n 1aU a::: bi'.iU ~ ii fl 1 ai.J flu~, 1U'IJ 'iJ ,ii 1 a 1'lf fl1a B, l'l fl1a1J "l'l-l1 aci1U\J,1111111 
'VlflU1:::bJl'Vl ,11bb Vl'U, bbii~a:::i;J1J,11 bb '1-1\J, UWfl'il1J\i11 ti • 

( c,,) u« 11111,l'lfl1';j1J"Jmaci1u1J,'l-11111 b tlui.Ja~61U fl';j';jlJ fl1';j 

(.,) a11,i.J«1i111,l'lfl1a1J"l'l-l1aci1u1J,wi'1i1 'l-11B~eJ1u1t1 fl1a'11'Wfl 'l-11B~eJ1u1t1fl1aflB, '1-1111 • • 
'111'1-11J1., 1U 'i1'1J fl1 avi b1 ti flzj 11 'iJ ~ 1,5uviil '61U~ b vi ti 1J b 'vl 1'11'1J flVl111 n11, 'iJ 1U1U 1.J,j' el1Jfl'l1?111,l'IU b 'Liu fl';j';jlJfl1 ';j 
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~f\11\ 11 L)/l r1.ll ~fl, 1 llL,(l!.LU~Gl:11\ llLrtil\n.Grtr1.l,J?~r1.L~Gl:il\ ll Lr1.lll n.~& 1 ~llfl, 11n.ll ~fl, 1!.LU [:!t!IW 
• r1.[:!H:!.fl,!.L U r1.l,t:J n. 11 

t' LIAl,ll!,,l,l1 IAl'l,L~l,ln,[jfl,!.LU llHr1.rt1:l!.fl,r1.n.1m' ~llUl,l Gll,l'tLl,l:lll11 l,l rl,11\LU l,lLU :l!.fl,IA!.LU9t:: ll11 lbftlU1 U llil\rtLl,l t1 I, 0 ,,,,. l,f' ...,.,. .... "" I, l'f O f" i:,,,c, ,I ,.., 

r1.[!i::!.fl,!.LUn.l,~~Gll,r1.L~~Qfl,!.LUllHr1.[!1::!.f1, ~L,tLII\[:! r1.[!i::!.f1.~xttn.(!l::!.f1,!.LUn.G!.:lll)ll11n.1, (u,) 
• ll Y 1,J n. ll L!.n. ~::!.:lll11 !.LUll,L!.r1.tj,!r1.~:l!. !.U \'l~Gr1.J!':l!.n.Q, 1l!l ,t-jt!£1l!l™LY l!,,LGG!:11\ rt~m~ mi:.in.lA 1m1e:: Lrtil\ 1 ~ 

£~1lLllil\Gl:il\ ~ p.,t£t:lill£t:lil ,t-jt)£l liln,l,\LY!.LU £t:UG ~1 l!,,LG GM.~ll ~ 1 ftJ. Gl:11\)?t !.LU r1.!} 1L)/ll',,LGft1¥!, t!l!.U n. t n.c.µu ».in.r,: 1 

~ L ~~ ll n.n. UL I',, l!l GIA ll L r1. LU £~Lftl !. LI',,~» t lil l,li: t)£l :l ll11 n.L~~ G fl, g IAllrt » ll H l!l n..i L ,\J !. LU r1.l, ii\ Lj,! 

~,t-11\l!lLl,J~n,J!'::!.::~, u,ci..iL_rL~n.tJ,!lil» ::n.lltt~ieG~LUP.Lt~iffl.!.LUrtttu~llM.l!ln,l,\LY ~~mtt n.~::1.::~1~r,.i11L!;<) 

n.L~::ruRu »n. 11 rt1e:: Lrt.i, ::ll11rtt!.9fl, 1.n. Q,, ~L /l G n.L~~Gll,1!,,~, L),!rtLrn lil ,t-ll:t !£1G i:.i n.diu ».il!ln..iLy G i:.i I!,~, L),!rtLtl,J 

lil ,t-ll:t)£l:l ll11 fl Lrtil\L Q, 1 n.L~~Gll,glAllrt» llH lilr1.il\L,\J µ 11,\'lt n.L~ ~,D, Qfl,!.LU llHn. (:!1 :l!. fl,r1.n.1m t n.11 rtt/,~llU l,l G~ 
. , 

L!A,l!l ~::ll11l!lr1.il\L,\J ~L,ti,.i~ r1.[!:1:l!.fl,!.LU n.k~:: ll11 n.u:1::!.fl, ~» 1,n.u:rntfl,!.LUn.G!.:l ll)ll1m t ("I) 
n.,v t~ll l!lln.Lt 1Al!l11 ~ »n. t llLn.l,l IA mL ~ u ,t1M.xt lJ.!L,\!, ::t fl,n.L~~ Q fl,!.L u 

llHn. [:!1 ::!. fl,!. LU £~:l ll11 ~ftl u, U ».il,l LU :l!.fl,llLr1.l,l IA 1» t ~u iA.~Gll,rl,/l um11 n.G ~mt ll L l1 ("') 

!.LU£t::l~1 1'1,Gl,ll'l,,G,rtLl,l!.LUl'l,!}1L)/lxttllLr1.l,llA1n.L~U,t\M.~Gll,r1.L~~Qfl,!.LUllHr1.[!1:l!.fl,!.LU C!>C!l G~" 
• 

r1.IA 11!),fl, t G)ll 

rtLtl,J G~~ W, 1Jlll11 p~~"I "l,l. M. llLr1.l,llA mL~U,tlM.~Gll,rl,L~~Qfl,!.LU llHl'l,(:!1 ::!.fl,!.LU£~:lll11 ~ruu, u».i~11rn~, 

fl.t t~n.di!.l,lLrt rn~ llLr1,l,llA1n.LW,Cl,M.~llU!.Wrt!.!.U::ftll,Jl,lLU:l!.fl,rnll, ©© G~n.trtLWU~Ullxtt ,,_, G~ 

.~ Gll,l'tLl,lLfll!.Li!,,M.!.LU n.GU:l!.fl,GM.1 rtil\ 11,lU~l,lrl,l,ln,n 11Ar1.Gr1.L~ll tn.11\G!.il\ !.LUll,L!.r1.tleG!.il\ 11 "" f' I I,,.,,., 11 l,,;'f" f" I p I P 

llr1.L)/l r1.tj2!.Lil\l,r1.!.LU isl ~GG!:11\ llLr1.l,llA 1Gl:il\· l!l fil\~~n.r,j2!.Lil\!,r1.!. LU isl ~Gµ11» 1, l'l,L~~ Qfl,!.LU r1.[:!1 :l!.fl,!.LUllH 

~fll!l ~t~11 n, ,C1,~llLr1.l,llA 1 r1.L~U ,t\M.~Gll,1'1,L~~Qfl,!.LU llHl'l,(!l:l!.fl, ~n,Q, 1rt~1l!l 11~»n. ~llLr1.l,llA mt l'l,L~~,D,Qfl,!.LUllH 

l'l,(!l:l!.fl,~»L rl,/lLlln.11 (!) ~n..t,Gl:11\ ftl,JLrl,~ (!) ~n.,t-~»l,\llL,(lG!:11\1'1,Gj,\'lt llLr1.l,llA1n.L~U,tlM.t!l!.U 

-U,-



leUl,I,! IA 11\L~ LI );t,M ~ L J.lU t LU rttW 11, L!l~tfl, 

fl IA t i,\Ll,1,ft~UIA~WtLUL~k,lll1\rtiik 

• (Li,\11,&LH1 R~MM,13) ~ ' , 

M ~~ U131J.lM 

"~ll/fl t~J.lLfl.l,llA mt 11,~~Lr 1313~Uflk, 1~tLUl!,Lt1\t~l3k,1,1, ~BU Bk,11\UJ;t,Ljlfl.~~tn, t rttt!l1\f,!, 1rtLtlell,l!,!1~ t 13~ 1 

1\L~W,Qfl.tLUJ.lHM,(!l~tfl,tLU~13Wrt~ULflltL&~fltP,tLUrttW~flll,I~~ t i,\r\1,1,L1)&Ll3J.lLfl.kllA 1 [}~1t ' . . • tLUM,Lll,J.l11\f,!, 1 M,t,1~p,11mtrtL!' ~L,1:11,1,L~ 1tLUrtL~fl.131!,l,ltJfl.k~J.lLfl.l,!IA 11\L~UJ;t,M (U9) 

tLUrttW1\f,!, 1 rtlel~l3J.'!L~Ufl13,1:lftt 1\trtL!' ~13U13k,1,1,UJ;t,LjlLy\ 1fl.fl~ 1~rtLii~~n,~~Lrl313~Uflk,1 ~ 
" " tLU l!,LtM,t~L,1:11,1,txtBk,1,1, ~BU tLU fl trtLl5~ Bk,1,1, UJ;t,Ljlt LU fl trtL!5~13k,1,1, J.lLfl.l,!IA 1 I,\ ~fl.~13t (Gl) 

tLUrttWM,L!l~tfl.rtf,!,1 J.lLfl.l,!IA11,l~fl. ("') 

fl t~fl.BU~tfl, ~!'\1,1, 11 L)/!fl.~~t~J.l11 ~!'\1,1, 11L)/!1Atti ~tfl,UL,\,leLfl.l,! IA 111,L~U );t,M~Bll,11,L~\&.fl.Qfl,tLU 

J.lHrtrm:tn tLUrnfl,rttt!JM,n 1rtLtl,l~J.l1mLiitlllLftfl.UtflU11\l,1, 1rtLtl,11311,J.l1~J.l11 11,ft1~tn tLUfl.13U~tn t 1 LIAl,l&IA oo I " I~ n f' ~ .,,. I" I "n ii o ,,, f" 

l,),t,jt~l3~1,1,n,Liiu~1,1,n,13J.li,ttlll 1l,L~W,Qf1.tLU1\rt1rnlelieHrnWrt~ULflltL&~ ~L,1:11,1,~ J.lLfl.kllA11\L~UJ;t,Mrnfl, 

rtL~\&.fl.Qfl,tLU J.lHrt(p~tfl,tLU~BWM,~UtLUrttW ~fllW~~~~11k,lllrtftl,!IA 1 UflLM,~ t LJ9<,) 13,IJ,,, 
' . 

11,IA 11 [}fl. t 13 ~ftLtl,113 JJ,.e, J» 1flll11 
• i:,~~G) ·1,1 'M J.lLfl.l,!IA 11\L~U J;t,Mrnll,n,L~ ~Ll. Qfl.tLUJ.lHM, [!1~tfl,tLU £~~J.l11 _\l.fllU1U ~1,1,fl, ,\/ tfl~1 fl. t t~nLiitlllLrt 

~13 ~1 J.lLfl.l,!IA 11\L~U );t,M~LJ.lUtLUrttW~flll,IJ,!LU~tfl,~131l, u,"' 13 Jl,11, trtLtlelU ~1Ufl ,¾It i:> 13 Jl, 

"rt!/:~~~~ tfl. t 13~1\[!1 ~tfl,tLU 
fl.13.tM, trtL~~Ll.~fl.tLUJ.lHLrt11!1~~ t "t~~~t 11~L}J.l~J.l11 Ill!, 1/'tl!, ~(l rufltLUM,f,!, 1Bt:l' 1 rl,\/~~fli,)l fl.Lt IA~ t fll'l11,lf.: 1 

~11, t1\f'l1 ~n.i,rntrt tflB1\L~~L7.Qf1.tLUJ.lH ~~ J.lLfl.l,!IA 11\L~U );t,MB~flLtl,!LU~tfl.J.lLfl.J,!IA 1~ t (/Ill) 

-;,,-



"rt.1>1l!lll,IA.1>11LLlrtLU,!l!lt,Jl,t,l!l:lLl11 
"'F',,. 0 "'~"' 

n.Liiu ~1,1, [:~B ,\'l M.L~ ~,(IQ rs1LULlNM. (:1::1rs1LUfl l!ll l!lrt.1,1,Ll)Llrl.L)!lrt.t~rt.LW ,tJ,M.~LLlU1LUrt1W:lr\llort.L~U ,tJ,Ljl ~rt Lill 

M.L~ ~ QrstLU LlNrt. (:'I ::1rsn.n.11 LJ/1,l!l ~Ll rl.L)!l M.t ~rt.LW ,tJ,M.» t M.L~ ~ Q rs1 LULlNrt. (:'I ::1rs1LU ~ B Jl,,, 

M.IA.110,rstB~ 

rtLtloBJl,Jl,W,t::Ll11 i,,~~G\ ·i.rM. Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,tLM.~Bll.rt.L~~Qrs1LULlNrt.(:1:l1rstLU£(::lLl11 ~r\lU1U~l,1,n,~w~, 

rstt~n.lEtllllrt ~~1 ML)!lrt.t~W,tJ,M.~LlU1W~W::rllloJ.lLU:l1~1l. ~ BJl,M.trtLWUglUfl»V' BJl, 

• "rt11grs1n.o, 1~L~BJPt Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,tJ,M.~Bll. 

M.L~~QrstLULlNrt.(:1::1rs::Ll11l!l~ll1LrtLLl:lLl11 rt.L~flt[l,i,1,B~i,1,WJ'~B~Bll.flLrtl,1,LQ,irtLlllLlNglA.g::1rs::Ll11M.LllglA.g::1rs[: 

rt.L~lllrl.Url1LULlNl,1, 1 BM. 1 Lll,61,j[l,flL1rl.l!l:l1~rl 1 M.L~flt,rt.l,1,rl.l!l:l1 1Ul,6~Bn.l!l::1ULl>rt.L~llln.un 1LULlN~fllrtBJJ, 11,1, ..,,.,,,..,I" 111,p 111 ,l"H I A ,J n ,_.,,..J" F"F' 

(lUawa§euew aJUeWJO_j.lad) rt.L~LlN1Ll,1,emLUn.n.::1M.J:1,1~ft»t rt.L~~Qrs1LULlNrt.(:'l:ltrs1LU 

rt.!):~@LlNg1A.g::1rs::Ll11 M.LU'g1A.g::1rsr:» b 1LUJl,L1~QrsLlrl.L)!lrt.t~rt.LW,CIM.» t 

1,, ~~~111~L1Ll1LUrt.1}1BM.1 ~ rt.B~B11Lll,61,6[1,rt.L~1Ll,1,1rl.1LU:lLl11 LlUL11,1,11,, ~~1LU 1LUJJ,LWLl>UBBl,1,11LU I, ,, ~ p p p ... 1'11 11!. I,, ,,1, 

rt.Blrl.}:lLl1mB11LU flLQ1LU ~r~~11B~l,1,:lLl1mB~11LU ~Ll',::trsLl~~L1rt.t1 rt.lA.11n.BlllL!-rt.B~mtm~rt.B~11LU ~11JPt 
• I\ ~.. I\ 

rt.~~B ~n.t~Lll,61,6 rl.rt.L~1Ll,1,erl.1LU~B ~mt Lr\l1LI> ~1LUrl.BU::trs)l, b B /t' 1 rt.(:'l::trstLUrl.},t:IB~l,1,LJl,1 u ,(brl.,l.s!~ .(\,\'lt,t:l~Bll. 

rt.L~~QrstLULlNrt.(:1:l1rs ~LJ:1,1,1,[: O(!) B)l,rtLlllM.(:1::1rs~»tn.L~~Qrs1LULlNrt.(:'l::trs1LU ~ B)l,,, 

f1.IA.11tJ.rstB~ 

rtLtl,6B)l,Jl, U1, t ::Ll11 i,:>~~G\ "I,! "M. Llrl.L)!lrt.t~rt.LW ,cLM.~Bll.rt.L~~QrstLULlNrt.(:1:l1rstLU£(:::Ll11 ~r\lU1U ~1,1,~_v W ~1 

rstt~tll\Lrt ~~1 Lln.L)!lrt.t~LW~LlU1LU~::r\11,6J.!W::t~ll.~ B)l,rt.trtLWUglUfl»t u, BJl, 

rstrt.,l')rt.Q,1 119eyG) rt.flLi;J.rti (!) ~n.~~11~rn.,\.s!~,ll,Jl,]»l.p-J.!LU::1rs G\ BJl, 

.,119eyG) "J,!"M. (G\ ~rl.,(bt!) Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~n.Qrs1LULlNrt.(:1::1rs1LU£[:::Ll11 ~ruu1u~1,1,n.,vw~1 

n, tlA.rt.LK11llLrt ~B11 Llrl.Llllrt.tLlrt.L~Urt.M.~LLlU1LUrt1W::r\ll,6J.lLU::1n,, LWfl11rt.J,!LU::tn (!) Bil. I 
0

1,, ';" f" 0 I A ID I ~ Jr ID ,S 

O,rs t B~~,\'l ,t-tJ.!LU::trsUBB~l! Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,CIM.~Bll. 

rt.L~~Qfb1LULlNrt.(:'l::1[-1LU£~Ll11~r\lU1U~l,1,ll.'J,l,l11»tn.BJJ,;~, G)eyG) "J,!"M. rt.flLU\);J.li.lM. i,:>G) ~rt.~BP1 G)eyG)j(!)(!) 

• • ~~ ji,jrtJJ,::trstLUrt. b Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U ,cLM.~LLlU1LUrt11U::flll,6 ~rt:: Ll11 G);D~G\ "I,!· M. rt. ~rn ~n,t, ~Lll,61,6 n.rt.L~1Ll,1,~n, 

rl.fl[}1::1~]lfu.(IJJ,L1::1M.~Jt1,11 l!l~11,611t, ~G\ L11l\Lrt::Ll11 (;,>) /W(!) L11l\Lrtrt.trtLt,l,6rtLllll>Lrt.L!3fl~LB 

J.llA.1rt.Ll1LLl@Lll rt. l 1,61A. 1 n.n.::1n.n.11 rstn. t Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~QrstLU LlNrt.[:!1::1rs1LUrl.}~B1 

• • 1LUrt.Q, 1B/t' 1 n._vn.Bu::1rs n.~~~rt11grsmQ, 1 rt.t~rl.11,6 rt.Ml!l_e,rtLtl,6f:» t Bt:J, 1::Ll11 rt.~~Ll~rl.,\'l::tn. t~f11,1, 11L)!l~1L)!l» t 

1LU Lil, (:IA.U'1 ::1rs:: Ll11 rs t t~IA.U'1::trs~f1,1,1, 11 L )!l Llrl.L )!! rt. t~n. UU ,CIM.~ r ~~11 ::Ll 11rt.B ~ii,, t:J, 1 U B ~1 l!l ,l.,!1LU n. ,V W ~1 

rst t~rt.LKtlllLrt Li;J.U ~1LU~LIA.WLLll,6 n.::Ll11 ?l,6rt.LNJ ,CIM.~Bll.rt.L~~,ll, QrstLULlNrt.(:1::trstLUn._vw ~1rs t t, ~n.LK11l1Lrt 

n._v~B~l,6l!lBLl»t i,,~~G\ "J,!"M. Llrl.L)!lrt.t~n.L~U,CIM.~Bll.rt.L~~Qrs1LULlNrt.[:!1::1rs1LU£(::lLl11 ~rnu1u~1,1,n.,vw~1 

rs t t~rt.Li11l1Lrt ~B~ 1 Llrl.L)!lrt.t~rt.L~U ,tJ,M.~LLlU1LUrt1W::flll,6J.lLU::1rsll. '\.V111tl,6rtLl1LUrt.Q, 1 ~fll!ll 

u,eyG) "J,j"M, 

(G\ IA.rl.rl.t!) Llrl.Llllrt.tLlrt.L~Urt.M.~Bll. r"' ,., 0 ' ,., 

rt.L~~QrstLULlNrt.[:!1::1rs1LU£[:::Ll11 ~rnu1u~1,1,n.,vw~1rsit~n.LK11llLrt ~B~1 

Llrl.L)!l rt.t,~ rt. L~U ,cLM. ~ L Ll U 1LU rt1W ::Ill 1,6 J.l LU:: 1 rs 



l!l,V~»tl~tl(!l:l•fl.~&-e!l. 

Lf\lW,t¥,LUfl.GU:lsf\G~1 tlL~~Q~UblHtl(!l:ls~LUt1~1ftLLJ,j:llm blttGJJ,Gtll!'l~tlf,}1 [!l!.U)'l11t~1 ~Ull,lJ,flC.P,f\~ 

tlGtlL~flttlll\Ltlll\U\Bsll\ sLUll,Lstlt~Ltlll\U\Gsll\ sl!ltlrtl,!IA.1UllLtlB111\ l!ltll\~l!,,tlt~1Lll\1fl.1LUY~BUflLtlB111\ p I nnp ,,..,.P..., Pl'tlflll -, p 

blfl.LJ.,lt1qltLll\~fl.1LU~t:-GUflLt1»t tl~t\L~C.fll'IB~ 1LUll,L1t\t~G~ tl~blLfl.l,!IA.1G~ l!l~it1t~Ul\.~fl.1LU~t:-GB~ 

bl fl.L )!l tit ~1LII\~ fl.1LU ~ ~G ~L )'l 1L U ll,L1 fl C.P,f\ U,. t fl Lrtll\fl.B rtfl. ,!, ~\ blfl.L )!l ti t~tlL~U ,(1,M.[!lW 

. ~ . tllA.111LUll,L1L"1.U_!,~ » 1.1ft 1LUll,L1~\!fl.llsLrtL~ft'L l!l11 [:Bill\ (u,) ::bl11 (GJ) ftLl!ltl(!l::1f1.~[:[ttt!l!.U 

tl[!1::1fl.~tlf,} 11!ltlll\L~fl Lrtll\!iU 

~rtLl!lblfl.L)!ltlt~1Lll\~fl.1LU ~~Gbl11 l!lfl.,VL~ ~ » 1.~L ,t\11\~,(1,Qfl. ("') rtLl!ltl[!1::1fl. ~ [:ftlJ!lW 

Ll!.fu,(1,fl.~~,(1,l!l,V~»tlt~B~blfl.LJ.,ltlC.~tlL~U,ti,M.fl._!,11\Lj.! ~BUBill\U,ti,Lj.!Lf'-1fl.fl~1 
p • • 

::t1L!!:rtlA.tlB~LflBGll,Ufl111A.1LUll,L1t\t~Lt\ll\tll\B111\ rnusLUfltt\LBHG111\ UtlL~sLUllttlLBH (u,) Pf" f' I f" P' f' I t1 A p O ,t p ,a o a l'I 
~ . ~GU G111\UtlL"LIA.1fl.fllA.1 :ltlL!!:mmG~LflBGll,Ufl 111A.sLUll,L1tlt~Ltlll\tll\B111\ ~BU1LUfl ttlLBH P n O I ,._ Pf" f" I f' p, f' I l'I n P O t1 

• U ,tl,Lj.!1LUfl ttlL~ ~ blfl.LJ.,ltlt ~1Lll\~fl.1LU ~ ~Gl!l ,llfl.rn1n. ,!,11\Lj.! blfl.LJ.,ltlt ~sLll\~fl.1LU ~~Bl!l ,\lfl. ( GJ) 

blfl.LJ.,ltlC.~1Lll\~fl.1LU~rnl!l,\lfl,fl._!,II\Lj.! blfl.LJ.,ltlC.~1Lll\~fl.1LU~~BUflLtl ("') 

~fl. t G)'l~~ blfl.LJ.,ltlt~tlL~U,(1,M.~Bll,tlL~~Qfl.1LUblHtl[!rnsfl,~ QC!) BJJ,,, 

tllA.11t}fl.\G)'l 

rtLtYBJJ,JJ, U,. 1Jlbl11 ~;:>;:>G] "l,j"M, blfl.LJ.,ltlC.~tlL~U ,tl,M.~Bll,tlL~ ~Qf\1LUblHtl(!l:l1fl.1LU£!::lbl11 y,ruu,u ,11111,rt'_vw ~, 

fl.\C.~11,lllt t:-G~1 bln.LJ.,ltlt~~blU1LUrt11U::rtlYl,!LU:l~ °"' BJl,11,tn:Ltl,IUg\Ufl»t ~ GJJ, 

"o;:, ::blfl B,!,fl.B U :l1fl.~~B:l bl)'l11~Gll,tltl 11::Ytlt~l!li[:fll!ll :ltlll11rt~Bill\1LUll,L1~Qf\1LUrt1!.U~UM.:lbl11 

tlL~~G!l._l!IA.UrtiblHtl(!l:lsfl.»t tl(!l:11~LUfl.B1t11.~B1LUll,L1~L~~~fl.t:-Gbll!llA.Lblt1::ll::1[:Gill\ 1LUll,L1~L~~Qfl. 

~Bbl l!l lA.~L~ll\::1 ~ BB ill\ ftll\ t ~11fl.~bl fl.L J.,l ti t~tlL ~U ,ti,M.~Bll, tlL~~ ~fl.1 LU bl H tl[!1 :l1fl.1LU [!l1 U 

:ltlll11rt~ u, L~UllB,tJ,ftttlttlL.\" tlL~llL~L.\":l1f\:ltlll11rt~:lbl11 :ltlll11rt~ ;:> tltt\L.\" U_\lll\:ltlll11rt~ 

llt);lfl.GU:l1fl. :ltlll11rt~tl[!1:l1fl.» t fl. t t~IA.U'1 :l1fl.~fl,II\ 11 LJ.,l::bl11 1LULl!.!:IA.U'1 :l1f\~fl,II\ 11L!/)[!l!.U 
• :ltlll11rt~ ~ tlttlL.\" 1Lll\~fl.~L.\":l1f\:ltlll11rt~:lbl11 :ltlll11rt~ ;:> tlttlL.\" U_\lll\:ltlll11rt~ llt);lfl.BU:l1fl.· 

:ltlll11rt~tl(!l:l1fl.»1. tll)~B~LUlltt\L~IA.U'1:l1f\~fl,ll\11L!/):lbl11 tll)~G~Lll\~fl.lA.U'1:l1f\~fl,ll\11LJ.,l[!l!.U 
' ' 

µ 11);1\ l!l tlll\L~ blfl.L J.,l ti t~tlL W ,ti M.~L blU 1 LU rt1!.U:: ru l,I ~ ~ fl,11\ 11 L !/) l!l tlll\L ~ t1Lif 11ll Lrt rtLl!l:ltlll11 rt~ UL I!,, 

tl[!1:l1fl.» 1. ou, :lblflG}U,tl,11\L,rttlt~l!li~» 1. :ltlll11rt~B~ll\1LUll,L1~~fl.1LUrt1!.U~UM. (GJ) 
• 

Bt1mBJJ,Bill\;l,1,!~lli!:tl L Btl~1 ~l!l,t,jt~rtLl!l 

I!,,~ 1 Lj.!blH ~\:l l!,,L~U tll!,,f\ t l!l»~ _!,Y:lbl11 ti,(\~ ,!,Ytl[!1 :l1fl.1LUtl 1. tlL~~B!l.£1A.UftiblH tl[!1 :l1f\1LUfl.BU :l1fl.~~Gtli; 1 
' ... ,.., , 

l!l tlll\L~ Lrt tL ~U ~ ~ tlL~Ltl 11,l k'-1 LU tit B tl~1 GJJ, Gill\;1,1,! ~ fl i !:L !1-» L tlL~L tll1,lk'o1 LU ti 1. Bt1~1B JJ,Bill\ ;1,1,! ~fl i !: 
• B tl~11LU [:ll l!ll ti~~ ~n.~ :l1Bill\~fl,II\ 11 L!/) ~1L)!l» t~ l')~ )'l111LU fl.,!,);lt blfl.L!/)tlt~tlL~U ,(\M.[!l!.U 

• • 
~J-YB)'ltlL~blH G] L~U llB,tJ,ftt I!,,~ 1Lj.!rtLC.Yl!lk,jC.Jl1l!ltlll\L~fl.,VrtB}M.tlL~~Gll,_l!IA.UftiblHl!ltlll\L~» t 

• [!l!.U )'l 11 t ~11 !.U Lil M._!,IA.}J, 1.1 LU ~B fl, L )el ft,\-! rt L tY Bi II\ 

l,\_@ll\::1fl.1LUBill\ l!ltlll\L!J ~LblU rtLl!l~11!l1LU Gill\ t~ 1 l!l t1rtLtY Gill\ tlL~~B!l.M.LU'rtl YB ill\ tlL~blHrtlLrt~fl.rtLl!l 

tlL~~,(1,Qfl.1LUULl!,,blHtl(:1::1fl.lll!ll 01-0 ::blll B}U,(\11\L,rttlt~l!l,I!~» b tlL~~G!l.£1A.UrtjblH ("') . , 
t}fl.tG)'l~~ n.au::sfl.~~Gl:»t tlL~~~fl.1LUblHtl(!l::1f1.1LU l-0 BJJ,,, 
• 

tllA.11t}f\ t G)'l 
• 

rtL C,l,I GJJ,JJ, U,. 1Jlbl11 ~;:>;:>G] • l,f M. blfl.L!/) tlt~tlL~U ,(\M.~ B ll,tlL ~ ~ ~fl.1 LU blHtl(!l:l1f\1LU £!::lbl11 y,ruu, U ,11111,n._v W ~1 

fl.\t~f'1.Lifsli!Lrt t:-G~1 blfl.LJ.,ltlt~t\LW~blU1LUrt11U::rtlYl,!LU:l1fl.t:-Gll, l-0 GJJ,tltn:Ltl,IUg!Ufl»t;:, BJJ, 

-G]-
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mru"r11Jn~1'1Jel'l'IJ\111'Ula h'i1il'IJ'Vl~ilEJ11'J'Vll;l,1'1J~ 0) il'IJ1Fl:U 'Vl~il'l'IJ~ 0) ti'IJl'J11'J'IJ 1i~i.h:;i,iju 

e.mm-:rt.15'U°1i,1'1JL'IJrnl'lmru~'V11'i"el'l'IJ\111'Ula~'IJi,tii11L~l.Jb'U'IJ~tl'i"::lii'IJr,mm-:rt.lij1J.i,1'1J'llm"Vrurn1'1Jel'l'IJ\111'Ula~'7'1J 

LLii'l:5'\ila~.ilam'i"tl'i"~lii'IJm'i"tlfliT.i~'IJbibbtimflmM'Vl1'IB'l'IJ~OOl'l ITTtlbVll'l'U1'1 mt1mflm'i"'U~'Vml11'l.lrii1'Uia~'l.l 
4 t 4 1 d .J ~I II u u "I, 1 ..ii,...,, 1 """ II 

'Vl'i"ila'l'IJ'i"'l'!ln1'i" 'Vl'i"il'Vl'IJ'l~il'IJ 'Ylb'u'IJ\il'IJiNn\ilb'VIU b'Yi mJ'i":::nil'Un1'i""r1'il1'i"W1\i\1lJ'llil ct:" 

'iji) .;1imliinFl'l1:I.J1mil = ~mi'l~nTIUm'i"~rn1'1Ja'l'IJWl'Ula ~™ "1\il'i"~'lLtl 

b~EJ'lti'U'Vll;l mnru-ii bbia~16n7'i"tl'i"::i,ij'IJ.Jlan7'i"tlij1J.i,1'1J'llil,'YiUn,1'1Jel'l'IJ\111'Ula 'Yt i'l, i!:,ct:ct:o; bbla:! L m "Hif ilFl'l1lJ 
• 

~ilLtlUbb'Yl'IJ 

"ii il "'"' m'i"tlwL:ii'IJ.Jla m1tlfi ,j'~ ~1 'IJ'II il,'Yiu rn 1'1J a,u 1111'\Jla ti 1111 L ilu m'i"mu.ff u \ii il'IJ 

bbla~16n1'i" lli',~ilLtliJ 

(c;i) 1111'J 1 'IJb~'iiJ'IJti'IJEJ1EJ'IJ'llil,'YI ntJ L ~tl~l'l n1'i"'U~'Vl1'i"el'l'IJ\111'Ulatl'i"~n1i'l'Vll;l mnru-ii bbla:!16 n1'i" • 
t11~i,ij u.ilam1tlfiir.i,1utl'i::'i11i'.ft i'Yiu rn1ua1ui;11'Ula 1 u« ,ti \ilm1'U Li11EJvi,tiu 

(i!:,) 1 '1Jbb~la::'iil'Un1'itl'i":Jb:ii'IJ 1 ~~tl'i::b:ii'IJ bbla:J~f'Um'itlWLii'IJ il'Vl1J1~ fl1'Vl'IJ\ilbbla~<ij\11'111 
" " 

'ijiJ\ilnla,'l'll.Jti'IJ 1 'IJbb 'U'Utl'i::b:ii'IJ.Jlan7'itlfi,j'~,1'1J L"1bbf1 fl1'Vl'IJ\11.Jlail.J']'Ylil'llil,~1'1J b 'U1'Vl:I.J1EJ blla::1li'1.:ff 1\11 
0 .,: "'I o u 4 u 3u o d • fl ., I "" u 

Fl'l1l.!i'l1 b 'i 'ii 'Vl'i"iln1'Vl'IJ\il'Vlla n,lj1'1J 'Vl'i" il\i\'l'!!'l \11Fl'l1l.Ji'l1 b 'i 'il'llil~,1'1J il El 1~ bu 'IJ~ uli'i'il.J bbla:; b 'Vl:I.J1 ::i'll.J n'Ula m1ru::~1'1J 

.11 LL 'Vl'W~Lbla::'i::lli''U 'i,:u-X~ n7'Vl'IJl'l'Yi']~ n'iw m'i"tlfi1J.i'i1'!!m'i'Vl~ili'IU'i'i'1'1J:: « l'lel'l'IJ FhJ'1V1u n Lbla::'i::lli''U 
d ~ 
'YI Fl1\il'Vl'l ~ 

i1'Vlf'U n7'ifl1'Vl'IJ\il.Jlaiu']'Ylil'llil,,1'1J Lbla::lli'1:f 1 \ii 1 ~Yl'i11'i"ru11ilm'in1 EJ'Ylillil'il1n'U'IJla~~ 1, 

L ti 'IJ'VI~ nnilu 1 umw-vfuJm,i;T1 L ilum'i 1"'1''Vl~il 'W L Yl m'Yiil il1'i1Lii il n1ilm'i"n1'Vl'IJ\i\1li'1il1 i111il'li111il'Vlil, 'Vl~il'Vlla1EJ1il 
.J 4 ..:. """ 4 0 U ~U c;;: U ~ U I U 

'Ylb'Vl:I.J1::i'lubb'Yl'IJ'Vl'i"ilb'Yil.Jb\ill.J 'Vl'i"ilil1'iln1'Vl'IJ\11\11'l'!!'l\ilbiJ'IJ'i::\11'Uil,Flm 'i::\il'Ui'l'l'IJ'i1'!!n1'i bbla::'i"::\11'U'i"1El1.JF1Flla 

(01) L'IJLL~la::'iil'Um'i"tl'i"::i,ijut~~tl'i::liiu ilV11J1~ tl1::liiu.ilam'itlijir.i~1'1J'!lil~~f'Um'i"tl'i::i,ij'IJ 

mu'Vlii' n Lnru-ii Lbla::1ilm'i"~tlw mi'! n1'Vl'IJ \ii LL la ::muiiil\il nla~ 1 'W LL 'U'Utl 1:: Lii'IJ.Jla m'itl 5'U1i~1'1J~1"'1''5'1ii'Yi111 

ti'U~f'Um'itl'i:H:ii'IJ 
" 

mruilm'i"L till l'J'IJbb tlla~ b :a~'IJ bl'J'U1 EJ 'Vl~il~1'1Jffi"1f'Ul.Jil'U'Vl:I.J1 l'J 'Vl~ililm'i"EJ1EJL tlllEJ'IJ\111 bb 'Vl'U~ 

'Vl~il'Vl1J1~Fl'l1uf'U1'.i \il'!!il'U 1 ~ ~tl1~1ii 'IJLLla::~fo m-:rt.11::: tii'IJ -J,u ti 'Wil ,1'iru1tlf 'UL till EJ'Wii iltll nla~.Jla m'i"tlij iT.i ,1'1J 
, • I Q ~ •1 1 ••• I Q -fl Od • ,. - • Id • I • b'IJ'i"::EJ::m'i u'i"::UJ'IJ b\11 \ill'J b'Vl.l u'i::UJ'IJbu'IJ.ll.Jil1'1J1'il b'1Jn1'i"il'IJ:Utll bula l'J'Ubb'ula~'llil\ilnla, 

" " . 
( ) 

, , ., A , ••., Q " • .i 1 • .. ,d • .. .!{ 1 • , 
Ci'. b'IJ'i"::'Vl'l1,'iil'Un1'i"u'i~bl.J'Ub'Vl~u'i::bl.J'IJ l.J'Vl'IJ1'1'1 'VIFl1u'iff'e/1 bb'IJ::'IJ1 'Vl'iil'!!bb'il, 'Vlbbn 

~f'Um-:rt.l'i::lii'IJ LYiiltlfotl'i~ bbffi'II bl.lalm.iJ'IJ1.Jlail.Jfj'Ylil'llil~~1'1J bbfl~'Yi']~n'i"'i":1.J'Vl~ili'll.J'i'i{l'IJ::1um-:rt.lijir.i'i1'!!n1'i 

bl.la::cil ili1 'IJ'iil'Un1'ru'i::lii'IJ 1 i ~ f 'Um-:rt.l'i::liiubli'l~'Vll;l nli1'1JFl'l1Uii1L ~'il'llrn~1'1J~ il~ tl'i::i,ij 'IJ 1 \ii El 'Yi 1 n 1 'i1 b Fl 'i1:; '11 
" Q " 

.l la .i1 b ~'il'llm~1'1J bbla::Fl::bb 'IJ'IJm"1 f 'U ii1'Vlf 'Um'itl 'i:l: i,ij'U'Yi']~ n'i"'il.Jn7'itl5 'U1i 'i"1'!!n1'i'VI~ ili'll.J'i'i{l'IJ:; Li~ tl'i":: i,iju 
l', •. I A -~ • I Q d ,. - IA -bu 'IJ.l u'i::UJ 'IJi'll.J'i'i{l'IJ::'IJil,.J'i'U n1'i u'i::UJ'IJ'Ylbl.i'l\11~ililn b 'Un1 a u{! 'U\i\~1'1J 

" " . 
(ct:) L '1Jn1'itl'i:; b:ii'IJ.Jlan1'itlfi'U°1i,1'1Jbb~la:; Flf ~ ti ~tl'i:: b:ii'IJ tll1:U'Dil c;io bb ~~.lla n1'itl'i:; Lii'IJ 

ti ~f'Um'itl'i:J Lii'IJ'Yl'i1'U b 'U'IJ'i1 l'J\j Fl Flia b\ilEJ 1 i~f 'Um'itl'i:: Lii'IJla~la1 EJi'iil~ilf'U'Yl'i1'U.lla m'itl'i:: Lii'IJ mw~ 

~fum-:rt.l'i::i,ij'W'WfiuEJill.!la~mEJi'iil~ilfom1'U.ilam-:rt.l'i"::liiu 1~"r1urn1ua1ui;11'Ulail~1,1JilEJ'V!il~F1'1Jla~mEJilil~il 

b 'U'IJ'YiEJ1'1J'l11"'1'ilm'ibb ~~.lla m'itl'i:: Lii'IJlli'~n~11 bl~'l"1'll'J 

(bl 1 i~tl'i~Lii'IJ b\11EJFl'l1UL 'l'.iu'!!il'U'llil~~ ,j'~fi''U,j'l\!'!11 L 'V!ifa{u1 ti~ niu'VI~~ (t.i'1il) '5'1iia~ 

.J lam 'itl 'i:: i,iju .i lam 'itl fiir.i, 1'1J'II il~'Yi u n ,1 u a, 'IJ .I 1'Ula 1 'IJ'Vl'U'l El ~1'1J 'llil ~ tll'IJ Li'l'IJil~ il Fl ru:: n'i'il.! m'i n i 'IJ mil, 

m-:rt.l'i::uiu.ilam'itlfiir.i,1'1J'!lil,il,l'lm'i'U~'Vl1'ia1ui;11'Ulaflil'IJ\J1Li'l'IJil~il'IJ7EJnil,l'lm'iu~'Vl1'iel'l'IJvl1'Ula'Vl,1'iru1 
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(.;) 1 vi,M l'1m11.J~'l-111,hw 1)111.J <ttl 1:, m l'111 l'J zj !lYl\J n' 1'W?f 11J 1)111.J i;l ~:il t:,/i;l m 1tlfiu~' 11J 

!l ~1 uw~u~hl1iu1 uv1L tliabt:,1 l'J 1 viV1111.1 fa EJvi1 ~1J. b ~m tlurnwmia, 'lll.J b 'il l'J bb<l :,1'111, bb 1,~,1'il 1 V1'W\llJ1J1 

t:,1<1m1tlfi~,11J11J1!l1.Jm1tlw Liiu.ia 1 '1.11 vi~1i,:iiu" 

'U!l ~1vimizinl'Yl1l.Jb1J'U!l (;)Sll '1Jrntl1:,ml'll'l~mwm1nm,wwm11J?f11Jl)111.Jla b~~ l.J1\ll1'ii11Jvi11tl 
~ 

b~l'J11l1.J'Vllmnru<n bb<1:,15rn1tl1:,biJ1Jt:,1<1m1tlfi~,11J'IJ!l,W1Jn,71J?f11Jl)111.J<l W.1'1. i!'.lcl'.cl'.~ bb<t:,1vfl-if-if!ll'111l.J 

.ia1tlilbb'Vl1J 

"-ifo ®m 1viu11'Jn!l,l'lm11.1~V111?111J{)111.J<1bb.i,;Y,1-1ru:,m1l-lm1niuma,m1tl1:,biJ1Jt:,1<1 

m1tlfi~,11J'IJ!l,W'Wn,1u?i11Jl)171.J<1 ilwu1~ -w,111ru1niurna,t:,1<11'1:>bb1J1Jrn1tlfi~,11J m1,1<1a1.1V1ln5!11J 
4 ...,,lf,,,,,J,,., D1Vtl ti.... d d Q,I ~t 

'V11!l~ 1'll1 ia'Vl,I ia'Vl1 1 Wn!l1.J f111 1:>bl.J 1J bL<l:>b'11J!ll'111l.J b 'V11Jbn l'J1 n 1.Jl.J1 '11,ll11J bbi;l :>1'111l.Jb u 1Jii11l.J'IJ !l, m1 

ti 1:> bU 1J t:,ii;l n71tl fi 1.J°'&i, 11J'IJ !l, W'W n, 11J?f 11J 1)111.J<l '1 ntl 1:, bfl 'VI 1)11 bb 'Vl'W, bb<l:, 1:,~1.J 1)11 bb 'Vl'W, ti 1:, n !l 1.J (;11 l'J 

(®) tlliaa, l'lm11.1~V111?i11Jl)111.111 b tlutl1:,011Jrn1l-lm1 

(i!'.l) 11J,tl ii' ia!l, fl m11.1~V111?111Jl)171.J 11 'Vl5!l ~ !l1u1 l'J m 1.i1"W n 'Vf 5 !l ~ !l1 u1 l'J m 1n!l, • • 
'Vl5!l'V!1'Vl'IJ7?111J11'ilm1~b51'Jnzjria~1,~1J~:w:;nu:,b'Yil'J1.1bvh.i1,rnV15!ln!l, 'il1mu'Wti!ll'Jffl7i'l~l'11J bti1Jm1l-lm1 

~ 

( m) W'Wn,11J?f11J{)111.J<l~fo~ia'il!l1.J,71Jf111b ~1'Vl'IJ1~ 'iJ11J11J'Vlii,1-1u b U1Jb<l'IJ11Jn71 
' ~,if !l,l'lm11.J~V111?i1ulli11.111m,1111V11Jia1vi:il1-1ru:,m1l-lm1'li11'J-w,111ru1nium~m1tl1:,biJw.m 

m1tlfiu~, 11J b ~!) 1 'Vlb iiia1-111m i'luo11l.Jb 1J1:,~1.J .i1'U n'Vl5!l n !l, 'Vl5!l ?f 11J~1'lln71~ b ~ l'J nzj!l !) ~1,~ 1J 

1 u a, l'1 n 111.1~V111?i1ul)111.111ili11'Jmr;i'" 

tl1:,rnl'I ru ·fovl ( :W1J11'll.J w.1'1. i!'.lcl'.bm 

Wlab!ln 7_.f/4/ 
(!l'4W,'M b~1~1Ji;J7) 

t5ll.J1J~~·:h rn1rn:,V111"l.JV111a 1 'V! l'J 

tl1:,011Jn11l.Jrn1n<11,W"Wn,1u?i11Jl)111.J<1 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) 

 

รอบการประเมิน   ❑  ครั้งที่ 1      วันที่  1  ตุลาคม 25..     ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที่ 2      วันที่  1  เมษายน 25..    ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................  

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................  

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      
 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 70 - - - - - 

 
หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ     
                  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
 2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้  

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

(I)=(C) x (H) 
     5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

 (H) = (B) x (G) 
             5 

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำผู้บริหาร        

1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง        

2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ        

3. ความสามารถในการพัฒนาคน        

4. การคิดเชิงกลยุทธ์        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)  
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล ................................. ......................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

                               วันที่...........................                                                                     วันที่................................. 
 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใช้          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 
                    (.......................................................) 

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                 
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
                  (.........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................................                 
                                    พยาน 
                      วันที่................................. 

 
 
 

❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                          รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................  

 
              ลงชื่อ.................................................................... 

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนีร้้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
         ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                      รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ.................................................................... 
                    (............................................................... ....) 

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 



1 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

รอบการประเมิน   ❑  ครั้งที่ 1      วันที่  1  ตุลาคม 25..     ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที่ 2      วันที่  1  เมษายน 25..    ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      
 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 70 - - - - - 

 
หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ     
                  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
 2. กรณชี่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้  

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

(I)=(C) x (H) 
     5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

(H) = (B) x (G) 
5 

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. ..............................................................        

2. ..............................................................        

3. ...............................................................        

4. ...............................................................        

5. ...............................................................        

รวม 30 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐) 
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล .......................................................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่ .. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

                               วันที่...........................                                                                     วันที่................................. 
 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70   ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใช้          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100  

 
 

     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 
                    (.......................................................) 

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                 
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
                  (.........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................................                 
                                    พยาน 
                      วันที่................................. 

 
 
 

❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                          รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................  

 
              ลงชื่อ.................................................................... 

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
         ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                      รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ.................................................................... 
                    (............................................................... ....) 

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) 

 

รอบการประเมิน   ❑  ครั้งที่ 1      วันที่  1  ตุลาคม 25..     ถึง  31  มีนาคม 25.. 
❑  ครั้งที่ 2      วันที่  1  เมษายน 25..    ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................. ระดับ............................................................................... เลขทีต่ำแหน่ง................................................................................. 

งาน................................................................................. ส่วน/ฝ่าย......................................................................... สำนัก/กอง..................................................................................... 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน................................................. ชื่อ-นามสกลุ.................................................................... ตำแหน่ง........................................................................................ 

ตำแหน่งประเภท............................................................ ระดับ  ........................................................................... สำนัก/กอง.....................................................................................  
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      
 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 รวม 50 - - - - - 

 
หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ     
                  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
 2. กรณชี่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้  

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๕๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน  

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

(I)=(C) x (H) 
     5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 รวม - -  

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่แสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

(H) = (B) x (G) 
5 

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์        

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม        

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน        

4. การบริการเป็นเลิศ        

5. การทำงานเป็นทีม        

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. ..............................................................        

2. ..............................................................        

3. ...............................................................        

4. ...............................................................        

5. ...............................................................        

รวม 50 - - - - -  

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๕๐) 
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้น ระหว่างชื ่อ-นามสกุล .......................................................ตำแหน่ง................................... ................... 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล ..............................................................................ตำแหน่ง………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที่.. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ........................................................(ผู้ประเมิน) 
                       (…………...............................………)                           (.....................................................)  
                   ตำแหน่ง...............................................                                ตำแหน่ง.................................................  

                               วันที่...........................                                                                     วันที่................................. 
 

 
 

4.1 ผลการประเมินตนเอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน      
                   (.......................................................)  

       ตำแหน่ง...................................................... 
              วันที่............................................. 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 50   ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใช้          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 50  

รวม 100  

 
     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ประเมิน 
                    (.......................................................) 

       ตำแหน่ง...................................................... 
        วันที่.............................................. 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
 
 
 
 
 

   

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                          รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................  

 
              ลงชื่อ.................................................................... 

                                                                                       (...................................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง.................................................................... 
                                                                                                  วันที่................................. 

 

❑ ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ..........................................................  
            (.........................................................) 
ตำแหน่ง...............................................................                
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่................................. 
 

❑ ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
              (.........................................................)  
ตำแหน่ง...............................................................               
                          ผู้รับการประเมิน 
                   วันที่................................. 

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
                  (.........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................................                 
                                    พยาน 
                      วันที่................................. 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
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❑ เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ..................................................................... 
                   (...................................................................) 
                 ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.  
          ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที.่................................ 

 
 
 

❑ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล............................................................... .................................................................... 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                      รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 
 

             ลงชื่อ.................................................................... 
                    (...................................................................) 

                                                                                  ตำแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
                                                                                                วันที่................................. 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 

 

รอบการประเมิน    ครั้งที่ 1      วันที่  1  ตุลาคม 2562   ถึง  31  มีนาคม 2563 
❑  ครั้งที่ 2      วันที่  1  เมษายน 25..    ถึง  30  กันยายน 25.. 
 

ผู้รับการประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X ชื่อ-นามสกุล นายศักดา ชูวงศ์                          . ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล                                      . 

ตำแหน่งประเภท วิชาการ                               . ระดับ ชำนาญการ                                        . เลขที่ตำแหน่ง XX X XXXX XXXXX                            .  

งาน........................................................................... ส่วน/ฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ                              . สำนัก/กอง สำนักปลัด                                              . 

ผู้ประเมิน 

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X    . ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร สุนทรวิภาต                  . ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                                       . 

ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น                   . ระดับ  ต้น                                                .    สำนัก/กอง สำนักปลัด                                              . 
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  1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน   
 

ลำดับ 
ที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด 
 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 
 

ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

1 2 3 4 5 
 (A) (B) (C)      

1 
 
 
 

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ในระบบ LHR มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

25 80 85 90 95 100 

2 
 
 
 

แผนอ ั ตรากำล ั ง ม ี ประส ิทธ ิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล 

ร ้อยละของผ ู ้ท ี ่ผ ่านเกณฑ์คะแนนในการ
ประเมินค่างาน 

25 40 50 60 70 80 

3 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จำนวนข้าราชการที่มีการจัดทำข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

20 5 10 15 20 25 

 รวม 70 - - - - - 

 
หมายเหตุ  1. ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการ     
                  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
 2. กรณีช่อง “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หรือช่อง “ตัวชี้วัด” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดได้พอ อาจทำเป็นหลักฐานแนบท้ายแบบประเมินได้  

 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) 
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  1.2 หลังส้ินรอบการประเมิน   

 

ลำดับ การประเมินตนเอง ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
ที่สำเร็จตามตัวชี้วัด 

(E) 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(G) 

ของผู้ประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

(H) 

(I)=(C) x (H) 
     5 

1 
 
 

90 
 
 
 
 

1. แผนอัตรากำลังสามปี  
2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้าง 
3. ข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) ว่ามีจำนวนกรอบอัตรากำลัง มีคนครอง อัตราว่าง และ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตรงกับแผนอัตรากำลัง บัญชีลงเวลา และ
คำสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน  

3 3 15 

2 
 
 
 

70 
 
 
 
 

บัญชีหรือตารางการประเมินค่างาน/โปรแกรมประเมินค่างาน 4 4 20 

3 
 
 
 

25 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 5 20 

 รวม - - 55 

 
หมายเหตุ  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยันต่อผู้ประเมินว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จอยู่ในระดับคะแนนและค่าเป้าหมายใด 
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สมรรถนะ 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 

ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ 
เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ คะแนน 

ที่ได้ 
ตามตาราง

เปรียบเทียบ 
 

ผลคะแนน 
ที่ได้ 

 (H) = (B) x (G) 
             5 

การประเมนิตนเอง 
ผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
(ระดับ) 

(ระดับ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  

สมรรถนะหลัก        

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 3 โครงการปรับปรุงการทำงาน 3 3 4 4 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 4 2 รายงานการประชุม 2 2 4 3.20 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 4 2 ระบบฐานกฎหมาย 1 1 3 2.40 

4. การบริการเป็นเลิศ 5 2 ทะเบียนผู้ขอคำปรึกษา 3 3 5 5 

5. การทำงานเป็นทีม 4 2 เป็นจิตอาสา 4 4 5 4 

สมรรถนะประจำสายงาน        

1. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 2 2 การแก้ไขปัญหาร้องเรยีน 2 2 4 1.60 

2. การคิดวิเคราะห์ 2 2 แผนอัตรากำลัง 3 3 5 2 

3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 2 2 ระบบการสั่งงาน 3 3 5 2 

4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 2 2 งานทีน่ำเสนอ 2 2 4 1.60 

รวม 30 - - - - - 25.80 

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ ๓๐)  
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ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่างชื่อ-นามสกุล   นายศักดา ชูวงศ์     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                      . 

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับการประเมิน กับชื่อ-นามสกุล          นายอดิศร สุนทรวิภาต                       ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด                     ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ได้มีข้อตกลงร่วมกันกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 

เพ่ือใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ครั้งที ่  2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยผู้รับการประเมินขอให้ข้อตกลงว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามที่ได้ตกลงไว้ และผู้ประเมินขอให้ข้อตกลงว่า ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน และจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยทั้งสองฝ่ายไดร้ับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
    ลงชื่อ               ศักดา                 (ผู้รับการประเมิน)        ลงชื่อ            อดิศร                     (ผู้ประเมิน) 
                       (         นายศักดา  ชูวงศ์         )                             (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต       )  
             ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               ตำแหน่ง      หัวหน้าสำนักปลัด               .  

                                     วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563                                                                 วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563                                                                      
                      

 
 

 
         4.1 ผลการประเมินตนเอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ประเมินตนเองตามเอกสารหรือหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่มีอยู่จริง 
 

ลงชื่อ            ศักดา                   (ผู้รับการประเมิน)         
                                                       (         นายศักดา  ชูวงศ์         )                       
                                             ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               .  

                                                            วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  

ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2 ผลการประเมินของผู้ประเมิน 
              

รายการ คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 55  ดีเด่น          ตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 
 ดีมาก          ตั้งแตร่้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ดี               ตั้งแตร่้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
 พอใช้          ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30 25.80 

รวม 100 80.80 

 
ลงชื่อ            อดิศร                   (ผู้ประเมิน)         

                                                       (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต     )                       
                                                ตำแหน่ง     หัวหน้าสำนักปลัด                                    .  

                                                           วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2563   
 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือสมรรถนะ 
ที่เลือกพัฒนา 

(ก) 

วิธีการพัฒนา 
 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 
การพัฒนา 

(ค) 

วิธีการวัดผลในการพัฒนา 
 

(ง) 
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 

ฝึกอบรม พฤศจิกายน 2563 จัดทำโครงการพัฒนาระบบ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ส่วนที่  5  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ  
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 ได้แจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว   
 
       ลงชื่อ               อดิศร                  .                       
            (     นายอดิศร  สุนทรวิภาต        ) 
ตำแหน่ง       หัวหน้าสำนักปลัด            .                         
                          ผู้ประเมิน 
               วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว 
 
       ลงชื่อ            ศักดา               .                       
            (     นายศักดา  ชูวงศ์        ) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             
                    ผู้รับการประเมิน 
           วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 ได้แจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่.............................. 
     แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนามรับทราบ 
     โดยมี..........................................เป็นพยาน 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
                  (.........................................................) 
ตำแหน่ง........................................................................                 
                                    พยาน 
                      วันที่................................. 

 
 
 

 เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้ประเมิน 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                          รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ..........................  

 
              ลงชื่อ                    โควิด                  . 

                                                                                       (          นายโควิด  แน่มาก           ) 
                                                                              ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 
                                                                                                  วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) 

 ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 



8 
 
 
 
 

 
 เห็นชอบกับผลคะแนนของ  ผู้ประเมิน ตามส่วนที่ 4   หรือ  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามส่วนที่ 7 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 
                                                 รวมคะแนนที่ควรได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

              
               ลงชื่อ                         โควิด                  . 

                                                                                       (               นายโควิด  แน่มาก           ) 
                                                                              ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 

          ประธานกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                              วันที ่ 3  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
❑ มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล....................................................................................................................... ............ 

                             2. สมรรถนะ           ควรได้คะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................................................  
                                                      รวมคะแนนที่ได้ครั้งนี้ร้อยละ......................... 

 
               ลงชื่อ                   บุญรักษา                  . 

                                                                                       (         นายบุญรักษา  โชคช่วย           )                                                                                   
                                                                              ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันลือโลก 
                                                                                                วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
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คำอธิบาย 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินผลฯ 
ที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสาร 
และเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เริ่มใช้แบบ
ประเมินผลฯ นี้ ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 10 รายการ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน 
๒. ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓. ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
๔. ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
๖. ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
๗. ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
๘. ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ันไป (ถ้ามี) 
๙. ส่วนที ่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑๐. ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 

หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกหรือระบรุายการ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ รอบการประเมิน ข้อมูลของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน  
รอบการประเมิน  
 ให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุว่าเป็น รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป หรือครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ของปีเดียวกัน  

ผู้รับการประเมิน  
ผู้รับการประเมิน หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถูกประเมิน โดยให้

ดำเนินการบันทึก หรือระบุข้อมูล ได้แก่  
- เลขประจำตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
- ชื่อ นามสกุลของผู้รับการประเมิน  
- ตำแหน่ง หมายถึง ให้ระบุชื่อตำแหน่งในการบริหารงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น เช่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด หรือให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เช่น นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 

- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริหารท้อ งถิ่น หรือตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป 

- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ระดับชำนาญการ ระดับ
ปฏิบัติงาน 
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- เลขที่ตำแหน่ง หมายถึง เลขที่ตำแหน่ง 12 หลัก ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 
หรือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด 

- งาน หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับงาน 
- ส่วน/ฝ่าย หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับส่วน หรือฝ่าย 
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้รับการประเมินระดับสำนัก หรือกอง  

ผู้ประเมิน 
ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้รับการประเมินบันทึกหรือระบุข้อมูลของผู้ประเมิน ได้แก่  

- เลขประจำตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
- ชื่อ นามสกุล ของผู้ประเมิน  
- ตำแหน่ง หมายถึง ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 
- ตำแหน่งประเภท หมายถึง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่น หรือตำแหน่งประเภท

อำนวยการท้องถิ่น  
- ระดับ หมายถึง ระดับของตำแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง 
- สำนัก/กอง หมายถึง ส่วนราชการที่สังกัดของผู้ประเมินระดับสำนัก หรือกอง  

2. ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1.1 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน  

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่า 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในกรณีมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือระดับสูงขึ้น ให้นำวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางานมากำหนดเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมินครั้งนั้น และ
ครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

- ตัวชี้วัด (KPIs) หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น  
โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ โดยกำหนด
เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ฯลฯ  

- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่าน้ำหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 70 หรือร้อยละ 50 
แล้วแต่กรณี 

- ระดับคะแนนและค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับค่าคะแนน ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ให้
คะแนนทีผู่้รับการประเมินและผู้ประเมินตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับที่ 5 หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าค่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากและท้าทาย หากทำไดส้ำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 5 คะแนน   

2) ระดับท่ี ๔ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ดีกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความยากในระดับหนึ่ง หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 4 คะแนน  

3) ระดับท่ี ๓ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายค่ากลาง ทีเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่จะทำใหส้ำเร็จหรือตั้งไว้  หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 3 คะแนน 

4) ระดับที่ ๒ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความง่าย หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 2 คะแนน  
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5) ระดับที่ ๑ หมายถึง ระดับค่าคะแนนและค่าเป้าหมายที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เป็นค่าเป้าหมาย
ที่มีความง่ายท่ีสุด หากทำได้สำเร็จตามค่าเป้าหมายกำหนดจะได้ 1 คะแนน 

1.2 หลังสิ้นรอบการประเมิน  
-  ลำดับตัวชี้วัด หมายถึง ลำดับตัวชี้วัดที่กำหนดตามข้อ 1.1 เมื่อครั้งก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

- ผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด หมายถึง ระดับค่าเป้าหมายที่ผู้รับการประเมินทำสำเร็จ  
- หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน/เอกสารที่ผู้รับการประเมินแสดงยืนยัน

ต่อผู้ประเมินว่า ที่ผู้รับการประเมินได้ประเมินผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีหลักฐาน/เอกสารใด
เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินผลตนเอง 

- ผลการประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยการ
เทียบผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามตัวชี้วัด (E) กับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินกำหนด (D) 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมิน โดยการ
เทียบกับระดับคะแนนและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนด (D) 

- คะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณตามสูตรที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก  
  สูตร = ค่าน้ำหนัก x ผลการประเมินของผู้ประเมิน(ระดับคะแนน)  
                                           5 

3. ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้รับการประเมิน 

เมื่อเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะที่กำหนด โดยก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินร่วมกับผู้ประเมนิ
กำหนดสมรรถนะ น้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง  

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหารสำหรับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น  หรือสมรรถนะประจำสายงาน สำหรับตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

1) สมรรถนะหลัก (Competency) หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที ่กำหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ดังนั้น ให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม และค่านิยมที่พึง
ประกาศร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบด้วย  

• การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
• การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
• การบริการเป็นเลิศ 
• การทำงานเป็นทีม 

2) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ
ตำแหน่งประเภททั่วไป มีการประเมินสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

3) สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่น และ
อำนวยการท้องถิ่น มีการประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
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• การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
• ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
• ความสามารถในการพัฒนาคน  
• การคิดเชิงกลยุทธ์  

- น้ำหนัก หมายถึง การกำหนดค่าน้ำหนักของสมรรถนะแต่ละตัว ตามลำดับความสำคัญของ
สมรรถนะ โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ ค่าน้ำหนักรวมกันแล้วต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 30 หรือร้อยละ 50 แล้วแต่กรณี 

- ระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หมายถึง ระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ 
ตามทีม่าตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและแต่ละระดับกำหนด 

- ระดับสมรรถนะท่ีค้นพบเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมินแสดงออกเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ ตั้งแต่ระดับ 0 (ศูนย์) - 
ระดับ 5 

- หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หมายถึง หลักฐาน หรือเอกสาร หรือขอมลูเชิงประจักษหรือ
ค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวบ่งชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินใช้ประเมินตนเอง วาเปนไปตามสมรรถนะและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร 

- ผลการประเมิน (ระดับ) หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผู้รับ
การประเมิน ประเมินตนเองตามหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จเมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมี
สมรรถนะตั้งแต่ระดับ 0 (ศูนย์) - ระดับ 5 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน หมายถึง ระดับสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่
ผู้ประเมินสังเกตเห็นของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ โดยมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ 0(ศูนย์) - 
ระดับ 5 

- คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 

ระดับท่ี
คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะที่ประเมินได้ 
0 1 2 3 4 5 

1 ได้ 0 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
2 ได้ 0 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
3 ได้ 0 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
4 ได้ 0 คะแนน ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ได้ 5 คะแนน 
5 ได้ 0 คะแนน ได้ 0 คะแนน ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน 

 
โดยการนำระดับทีผู่้ประเมิน ประเมินได้มาเทียบกับระดับที่คาดหวัง เช่น หากมีระดับสมรรถนะที่

ประเมินได้ ระดับ 2 และมีระดับที่คาดหวังระดับที่ 2 จะได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน หรือหากมีระดับที่ประเมินได้
มากกว่าระดับที่ต้องการ 1 ระดับข้ึนไป จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน เป็นต้น  

- ผลคะแนนที่ได้ หมายถึง การนำผลคะแนนที่ได้จากตารางเปรียบเทียบมาคำนวณตามสูตร
ที่กำหนด โดยคิดคำนวณจาก  

สูตร = ค่าน้ำหนัก x คะแนนที่ได้ตามตารางเปรียบเทียบ  
                                           5 
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4. ส่วนที่ 3 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมินดำเนินการบันทึก/ระบุข้อมูลชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 
รอบการประเมินครั้งที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ที่มีการจัดทำข้อตกลง แล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน  

5. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
- ผลการประเมินตนเอง ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับรองผลการประเมินตนเอง และเอกสาร

หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จ 

- ผลการประเมินของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินจากส่วนที่ 1 การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ แล้วรวมคะแนนผลการประเมิน คะแนนโดยมีหน่วย
เป็นร้อยละ   

- ระดับผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินระบุระดับผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

6. ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ให้ผู ้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ดำเนินการพิจารณากำหนดกิจกรรมในการพัฒนางาน/

สมรรถนะของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินถัดไป โดยควรเลือกงาน/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดี
ขึ้น ซึ่งควรเป็นงาน/สมรรถนะ ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับเป้าหมาย หากไม่มี ให้เลือกงาน/สมรรถนะที่
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตหรือที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว  ให้ดำเนินการ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้ง   

7. ส่วนที่ 6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมิน 
เมื่อสิ้นรอบการประเมินในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วแจ้งผล

การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

8. ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
ให้ผู ้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไป (ถ้ามี) เป็นผู ้พิจารณา และให้ความเห็นเกี ่ยวกับผลการประเมิน

ปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

9. ส่วนที่ 8 ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ให้ประธานกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงนาม ตามมติหรือความเห็นของการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ก่อนนำเสนอนายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. แล้วแต่กรณี 

10. ส่วนที่ 9 ผลการพิจารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
ในส่วนนี้ให้นายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป็นผู้พิจารณาการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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fl11~-r'U~ ~"lleJ'U ~m~H:lJ~~l'U~~ eJ ~'lJ~,j'&i m1~ ~ 1n bb"'~ ~ ru.n l~"lJeJ ~~1'U bb",~'lJ~~l ru~l'UlJl "'eJ ~~~.n1~~ 

~11 i~1~"lJeJ~eJ~Flm~'U~'Vl1~~1'U~~'Vl1 ~~~m~l ~1'U~l'U'Uflfl'"• 
n1~rl1'Vl'U~~1'U1'U~'I1n~1'U~1~1Jl1~1~~fl'Vl~ ~ 'Vl1f1 bu'U ~'I1n~l'U~l~'lJ~~ b.n'VI~'I1n~l'U~l~ 

~b~~1"lllqjV1 b~~ m~rl1'Vl'U~~1'U1'U1-H'bu'U1'lJ1Jl1~~1~ 1~'1~ ~"lJeJ~tJ~~l'U~l"lJeJ~eJ~Fl m~'U~'Vl1~~1'U~~'Vl1~ 
"'.¥ 
~~'U 

(@l) eJ~FlfI1~'U~'Vl1~~1'U~~'Vl1~~ij~1~hlhh1~ @l00 ~1'U'U1'V1~'U1'lJb~'UeJ~'Vl'U'U~~bb~ 
ij~'I1m1'U~1~~b~m"lllqjV1 b~~l~'Vl~~fl'U 

(!!J) eJ~ Flfl1~'U~'Vl1~~1'U~~'Vl1~~ij~1 ~hlhh1~ b~'UeJ~'Vl'U'U~~ bb~ !!Joo ~1'U'U1'V1~'Ul 'lJ 
ij~um1'U~1~~b~~1"ll1 qjV1 b~~l~lhn'U"'l~fl'U" 
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~eJ\Jl1 bb 'Vlll~~ij~n~ru~ b"li'Ub~~1 n'U-if1~1"1ln1~ ~1'U~'I1n~1'U~1~1Jl1~.n1~n'11 'U n 1~rl1'Vl'U~~eJ911bb 'Vlll~ 
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~1V1-r'U ~'11n ~ 1'U~1~1Jl1~ .n1~n'11 'U \Jl1bbV111~~1'U1"1l1"ii~ b1:J~ 1~ ~ ~ij'lJ~~"''U fI1~rulJl~ ~1Jl1~ 

~n~ru~~l'U 1'U\Jl1bbV111~~l~-rtJ fI1~11~1~ 1m~-r'U fI1~'lJ-r'U~llJleJ'U bb'VI'Ub~~~'U~eJ ~"'~ et ~eJ~n'lJ~~"'tJfI1~ru 
!!J tJ bblJllm~-r'U~1IJleJ'Ubb'VI'Ub~~~'U"'~"'Vll~bn'U et "li1~" 

'U • 

"-ifeJ !!J'" 'Vl~mnrusvlm~b~eJ'U~llJleJ'Ubb'VI'U'lJ~~~ltJ 
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~",m~'lJ~~biJ'Um~'lJ~'tJ'&i~1'U ~~d 
(@l) ~ eJ~ij~~~~b1 "'11'U n1~'lJ~,j'&i ~1'U 1 'U ~eJtJtJ~ bb~1~11 'U\Jl1 bb V111~~'1 ~ b~eJ'U 

~1IJleJtJbb'VI'U1~,j'eJ~n11 ~ b~eJ'U (@l ~"'lfl~ 5~ Q10 n'U~l~'U) b~eJ~~h1-H'~un~1'U~1~~'lJ~,j'&i~1'U"lJeJ~IJl'U 
1~eJ~1~ij'lJ~~~'VIB.n1~bb",~'lJ~~~'VIB~",~1'U1'U~ @l 1Jl"'1fl~ "lJeJ~'VIntJ 

/ (!!J) V1'11~ru1 ... 
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~,r'U1~-r'U m)'W'll)rur lL~a'U 1"111'!a'U LL'Vl'U1'U~f1~ru~~l'U,r'UIJl1~ ~(;lm)'I.J)~ L:n'Um)'I.J~,j'~~l'UlJll~'VI~ f1m) 

1'UsUa ~~ 1~" 

"ia '11m 1 ~V'jirf1~1'U..ijl~1~-r'U~'Vl5'I.J)~lEJ"ll11LL(;l~ij'VI,J1~~a~'I.J~,j'~1Jl1~f1~'VI~lEJ11~JEJ 

f11)'I.J)~n'UG1~I")~ " 
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f11)'I.J~'lJ&i~1'U f11 EJ1~'VI~ f1m)~'l ~'I.J)~ L:n'U~(;l m)'I.J~tr~~l'U'U'U«'U 3Il'U"Va~ ~(;l ~1 L~'l LL(;l~~(;lG1~~'VlB"Va~~l'U 
1~EJa~r1f11)'U~'VI1)?iJ'U~~'VI1~nl'V1'U~~J~1~~(;lf11)'I.J~'U1i~1'U~ijI")Jl~i~L'l'U " 

"sUa m~ m)'I.J)~Lij'U~(;lm)'I.J~tr~~1'U"Va~V'jirml'U..ijl~m~f11)n'lLL(;l~V'jirml'U..ijl~vi'Jl'I.J 

1~'I.J)~ Lij 'U'l1 f1~ (;l ~1'U LL(;l~1") ru~f1~f;)J~ 1'Um)'I.J fi,j'~~1'U"Va~V'j irf1~ l'U..ijl ~~,r'U 1~ EJ~ ~ L,J'U ~(;lG1~ n'VlB"Va~ ~1'U 
q d..J '\J 1 v I 

LL(;l~V'j~~ f1))~11'U m)'I.J~'U1i~l'U l~EJnl'V1'U~ 1~ijG1~?iJ'U"Va~ ~(;lG1~~'VlB"Va~~l'U1~,JaEJf111~aEJ(;l~ ~o 
~ ~ 

(<9)) f11)'I.J)~L:n'U~(;lG1~~'Vl5"Va~~1'U 1~'W'l1)f;)Jl'l1f1a~fi'I.J)~f1a'U ~~ti 

(f1) 'I.J~~lru~(;l~l'U 

("V) I")ruf11V'j~(;l~1'U• 
(I")) I")Jl~)J~L~J'VI~aml~IJl)~~mJ(;ll 

(~) m)1i'Vl-rV'jEJlf1)a~1~A'~1"11• 
(~) m)'I.J)~Lij'UV'j~~m)~m)'I.J~,j'~~l'U 1~a~r1m)'U~'VI1)?iJ'U~~'VI1~nl'V1'U~ 

?I~))~'U~~ LMEJJsUa ~n'U m )'I.J~,j'~ ~1'U~?i ~ ~ (;l ~ aI")Jl~~l L~'l"V a~ ~ l'U LL (;l~)~'4V'j ~ ~ m )~tJ ~~~~~'I.J )~?I~ fi 
"Va~LL~(;l~?I~))~'U~ LL~J1~'I.J)~ Lij'UV'j~~ f1))~~LL?I~~aaf11 'Um)'I.J~m~l'U'l~~"Va~V'jirf1~l'U..ijl~L 'I.J~EJ'ULV1EJ'U 
v .Q, I ~d 0 

f1'U ?I~))~'U~ LL(;l ~V'j ~ IJl f1))~'U ~"1l'Vl f11 'VI'U~ 

1'U LL ~ (;l ~ ) a 'U f11 ) 'I.J ) ~ Lij 'U 1 ~ a ~ r1 f11 ) 'U ~ 'VI 1 ) ?i J 'U ~~ 'VI 1 ~ '\11 ~ (;ll") ~ LL'U 'U 

m)'I.J)~Lij'U~(;lm)'I.J~,j'~~l'U"Va~V'jirf1~l'U..ijl~~l~~f1~~m~~(;lI")~LL'U'ULtJ'U et )~~'U fia ~L~'U ~~1f1 ~ 

V'ja1i 'I.J-r'U'I.J)~ l~EJnl'V1'U~·lh~I")~LL'U'U'I.J)~Lij'U"Va~LL~(;l~)~~'U~(;lf11)'I.J)~Lij'U~~if• 
/ ~L~'U ... 
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~ct - (9)00 Pi~bb'U'U 

Pi~bbbb'U .. 
~ ~ct - ~~ Pi~bb'U'U 

'V'I'eJli ~ct - ~~ Pi~bb'U'U 

'tH\.J'tJ'j~ "Jm.Jfl11 ~ct Pi~bb'U'U• 
bb'tJ'tJ'tJ 'j~ b~'Ut-J '1 fl1'j'tJ l]'U'~ ~1'U"lJ€J ~'V'nrfI ~1'U..ij 1~ (Jl1~J.fl1'j n~ bb'l ~'V'l,j'fI~1'U ..ij1~~11 'tJ 

€J~fi fI1'j'tJ ~'VI1'j~1 'U'Oij~'VI1 ~€l1~~~ 1'j~\.n1i(Jl1~ bb'tJ'tJ bb'U'tJ.yh~'tJ 'j~ fI1P1.Q 'VI~€J €l1~'tJ -r'tJ1i(Jl1~ Pi11~ b'VI~1~,",~ 
"lJ€J~~mm.l~~1'Ubb'l~i5~ €J~fi fI1'j'tJ~'VI1'j~1'U'Oij~'VI1~ ba €Jfllm'Ufl1'j'tJ 'j~ bii'U t-J '1 fI1'j'tJ ~~~1'U"lJ€J~'V'l,j'm1'U..ij1~ 

n1~ ~~d fI1'j'tJ'j~b~'U~~flci11~€J~m€J'tJPi'l~~1'U/.fI1'jn~~1~-r'tJ~€J'tJ'VI~1~ fI11~~1b ~~'tJm~1'U t-J'lt-J~(Jl~• 
m~'VI1~~1f1f11'j'tJ~~~1'U bb'l~\Ji'1:ff1~t-J'lfl1'j'tJ~tm~1'U 

(rn) fI1'j'tJ'j~ b~'U t-J '1 fl1'j'tJ~'IJ~ ~1'U"lJ m'V'l,j'fI ~1'U..ij 1~ (Jl1W11'jn~ bb'l~'V'l,j'fI~ 1'U..ij1~ 

~11'tJ t ~~1bij'UfI1'j(Jl1~i5f11'j~~~€Jl'tJd 

(fI) "li1~ b~~'j€J'tJfl1'j'tJ'j~ b~'U 1~mfi fl1'j'tJ~'VI1'j~1'U'Oij~'VI1'~n1'VI'U~b ih'VI~1V 
t-J'l~1b ~~"lJ€J~~1'U1'U.fI1'V'l'j1~"lJ€J~€J~fifl1'j'tJ~'VI1'j~1'U'Oij~'VI1~~~~~€J'tJ'VI~1V1~'V'l,j'fI~1'U..ij1~'tJll~ ~1f1~'U1~ 
~'IJ~ f)'tJ'IJf11"/j 1~ ~ b-u'U ~'tJ 'j ~ b~'U bb'l ~'V'l,j' fI ~ 1'U..ij1 ~ bb~ '1 ~ Pi'U ~1~ tl'U 11~ bbt-J 'U fI1 'j'tJ Ii 'IJ~ ~ 1'U b~ €It~'tJ 'j'j'l
'\I g~ " dJ 'I 

bil1'VI~1~ bb'l~/'VI~€JfI11~~1b~~"lJ€J~ ~1'U~~'V'l,j'm1'U..ij1~ ~~'U ~m-r'tJt3 ~"/j€J'tJ1'U'j€J'tJfI1'j'tJ'j~ b~'U~'U 1~ ~ n1'VI'U~ 
\J 

~"/jij:ff1~'VI~€J'VI~mi1'U-U ~:ffPi11~~~1 b~~"lJ€J~~1'U mh~ b-u'U 'j'tJ5'j'j~ 'j1~~ ~'j~'tJ'V'lf)~ fI'j'j~l 'UfI1'j'Vh~1'U 
~ '\I 'I DI.., ... ... 

V1m~'VI1~~1V 

("lJ) t 'U 'j~ 'VI11 ~'j €J'tJ fl1 'j'tJ 'j~ b~'U1 ~ ~'IJ~ f)'tJ'IJru"1J 1~ ~ b-u 'U~'tJ 'j~ b~'U ~ ~ (Jl1~ 
\J v \J 

fI11~ tl11'V1"J1l'U fl1'j'tJ ll'IJ~ ~ 1'U 1Jl1~ bbt-J 'U fI1'j'tJ ll'IJ~ ~1'U (Jl1~ (fI) 'j1~~~ Pi €I ~ t ~fl1 bb 'U~'I11 bb'l ~"li1 ~ b'VIa €I 

t 'UfI1'jbbm"1JU'lj'VI11'Ufl1'j'tJll'IJ~~1'U b~€Jt ~'V'l,j'm1'U..ij1~,",1~1'j(l'tJll'IJ~~1'Ut ~'tJ'j'j~b il1'VI~1mb'l~t-J'l~1b ~~ 
..I 0 

"lJ€J~~1'UVlfI1'V1'U~ 

(9)) 'tJ'j~ bii'Ut-J'l fI1'j'tJll'IJ~~1'U"lJ€J ~'V'l,j'fI~1'U..ij 1~1Jl1~'VI~ fI bflruVi bb'l~i5f11'j~ 
f' Q, I CIJ Q.I 0 

€J~Pifl1'j'tJ'j'VI1'j,",1'U~~'VI1~fl1'VI'U~ 

(~) 'Oij~'Vh'IJ'lj~h1~~€J'V'lUm1'U..ij1~1Jl1~~1~'tJPi~bb'U'Ut-J'lfl1'j'tJ'j~bii'U 

(rn) b,",'U €J'IJ'lj"8'j1 ~~€J'V'l,j'm1'U..ij1 ~(Jl1~ ~ 1~'tJ Pi ~ bb'U'Ut-J '1 fI1'j'tJ'j~ bii'U1~ 

Piru~fI'j'j~fI1'jfl~'UfI'j€J ~fI1'j'tJ'j~ bii'Ut-J'l fI1'j'tJll'IJ~ ~1'U ~~1'jru1~1(Jl'j~1'U fI11~ 1'tJ~ ~l,",bb'l~ b-U'U5'j'j~"1J€J~ 

fI1'j'tJ'j~ b~'U ti€J'U~~ ~ b,",'U €I t-J '1 fI1'j'tJ 'j~ b~'U ~ €J'U1 VfI€J~ fifl1'j'tJ~'VI1'j~1'U'Oij~'VI1~ b~ml11'tJ1m'U fI1'jb~€J'U B(Jl'j1 

1"l1(Jl€J'tJ bbV1'Ubb'l~fl1'j'tJ~'VI1'j ~1'U'tJPiPi'l ~€Jl 'tJ " • 
"orr €I ~~ fI 'j ru ~ ~ ~n fl1 'j~ €I '"qj qj 1..ij1 ~'V'l UfI ~ 1'U..ij1 ~ 1 ~ €I ~ fi fl1 'j'tJ ~'VI1'j ~1 'U 'Oij ~'VI1 ~ 

" 
~1b ij'UfI1'j~~'i1 

(9)) €J~ fifl1'j'tJ~'VI1'j~1'U'Oij~'VI1 ~~~ ~€J~n fI'j€J'tJB1Jl'j1n1~~"1J€J~'V'l,r m 1'U..ij1~ ~~~ ~ 

,",1~1'j(l~1bij'UfI1'j~€J"'qjqj1..ij1~1~ 
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(~) a-:lRm';j'IJ~'Vl1';j~1'U~-:I'Vl1~~ ~~a-:lijmr fHi1'U1~ ~(;'1 ~ b8 ~~i~ b~'U~ bbt'l~-:l11 

'U1~'lJ1~ bb~'U-:l1'U 'Vl~a 1f1';j,m1';j~~1 b'U'Ufl1';ja ~,r'U rJ-:lfl.:jij fl1';j~1b 'U'Ufl1~~mb(;'1~:iJ1b tI'U~a-:l1 i~ilfl,n'U~1-:1 
'IJ 

'tJ~U~-:l1'U~a 1'tJ 'Vl1fla-:lRm';j'IJ~'Vl1';j~d'U~-:I'Vl1~ hjijbb~'U-:l1'U'Vl~a 1fl';j-:lfl1';j~:iJ1 btI'U~a-:l'tJ~u~ 'Vl~ahjij 

'Vl~flj11'Ubbt'l~.:j1~ ~i~ b~'U 1lXb~ fl~1-:1~ilfl-:l1'U~1-:1 bb~~a-:l1~~'lJm1~b~'U"1la'IJ~1flflru~ m';j~fl1';joiJ1';j1"1lfl1';j 
,. ClIt, I ClJ' ClJ 

a-:lflfl1';j'IJ';j'Vl1';jt'ld'U~-:I'Vld~ 

(bfl) 1lX'Ll1 ~ (;'1 fl1 ';j'tJ ';j ~ bij'U fl1 ';j'tJ ~ U~ -:11 'U"lJ a.:j~ ilfl-:l1 'U ~1-:1 ~ ,r'U~1 'tJ ';j ~ fl a'IJ 

fl1';jVl~1';jf;)J11 'U fl1';j~ mrqjqj 1~1-:1 1~ e.1~~1~~'IJ fl1';jVl~1';jf1111lX~ m,qj qj1~1-:1 ~ ~ ~a -:lij ~(;'1 fl1';j'tJ';j ~ bij'U~(;'1 

fl1';j'tJ~U~-:l1'Ub\J~mJa'U'Vl~-:I ~ tJ 1~~1fl11';j~~'IJ~ ~-:ld m';j~ai1qjqj1~1-:11lX~u-:I~'lJuqj"1l1'Yhm1~b~'U 
bt'l'U a'U1 ~ fla -:lR fl1';j'IJ~'Vl1';j~d'U~ -:I'Vl1~ b~aVl ~1';jru1i-:I~1-:1 1~ ~ ~ ~ ~a -:l1~~'IJ fld1~b~'U"1la'IJ ~1 flflru~ m';j~ fl1';j 

oiJ1';j1"1lfl1';ja-:lRfl1';j'IJ~'Vl1';j~d'U~.:j'Vl1~" 

"oiJa ~<t m';j'tJ ';j~ bij'U~(;'1 fl1';j'tJ ~u~ -:I 1 'U"lJ a -:I~ilfl.:j1'U ~1-:1~ b~ ~d"1l1qjVl bl3l~ tlXn1'Vl'U~ 

'Vl~fl bflru;jbb(;'1~15fl1';j'tJ';j~ bij'U~(;'1 fl1';j'tJ ~'IThi -:l1'U1Jl1~bb 'UTYl1-:1~-:I~a 1'tJd 

((9)) 1lX'U1~ fla-:lRm';j'IJ~'Vl1';j~d'U~-:I'Vl1 ~ bb(;'1~~~'IJ ~~"1la'IJ -:l1'U/1fl';j-:lfl1';j~d~tl'U 
'IJ 

'tJ';j~ bij'U~(;'1 fl1';j'tJ ~'IThi -:I1'U"lJa -:I~irfl-:l1'U ~1-:1 ~b~ m"1l1qjVl bl3l~ 

(~) fl1';j'tJ';j~ bij'U~(;'1 fl1';j'tJ ~U~ -:l1'U"lJa -:I~ir fl-:l1'U~1-:1~ b~~d"1l1qjVl bl3l~ tlX'tJ';j~ bij'U 

~1fl~(;'1fl1';j'tJ~U~-:l1'U1Jl1~ b,j1'Vl~1 ~ ~'1~fl';j';j~bb(;'1~ ~ru~fl~ru~fl1';j'tJ ~U~-:l1'U 1~~t'la~~'IJ tl'IJoiJalJl fl(;'1-:1/ 

b~a'U1"lJt'Ui1qjqj1~1.:j ~-:lffi~~n1'Vl'U~1lXiji1~~d'U"lJm~(;'1i1~'1'Yl~"lJa-:l-:l1'U1~,j'a~fl11'ra ~(;'1~ ~o 

(bfl) 1lXa.:j R fl1 ';j 'IJ ~ 'Vl1 ';j ~ d 'U ~-:I 'Vl1~ n 1 'Vl 'U ~ ';j ~ ~ ~ bd (;'1 11'U fl1 ';j 'tJ ';j ~ bij 'U ~ (;'1 fl1 ';j 

'tJ~'IThi-:l1'U"lJa-:l~ilfl-:l1'U~1-:1~b ~~d'1J1qjVlbl3l~b tI'U';j1m~a'U 'Vl~m tJ'U';j~ ~~ I bija.:j1'U/1fl';j-:lfl1';j 1~~1b'U'Ufl1';j 

o ~ ~. I """" "" "" "" .. d 1 .. .. .., .'1
t'l1b';j~~ubb(;'1d';ja~(;'1~ ~et ';ja~(;'1~ eto ';ja~(;'1~ gV<t bb(;'1~';ja~(;'1~ (9)00 'Vl';jaa'U I ~m'Yl~'lJbfl~-:lfl'IJblJ1'Vl~1~"lJa-:l 

-:I1'U/1fl';j.:j fl1';j" 

"oiJa '0(9) fl1';j(;'11~fl~a'U'tJ';j~:iJ1tJ"lJa-:lVlirm1'U~1-:1 m1'Ylfi(;'11~fI~a'U 1~~1 'Vli.~~'IJ~1IJla'IJ bb'Yl'U 

';j~'Vl11-:1(;'11tJ'Vl~.:j 1~ bn'U (9)0 1'U'vhfl1';j G11'Vl~'IJ1'UtJ bb ';jfl~1~~'IJ fl1';j~1-:1 btI'U~irfl-:l1'U ~1-:1rJ -:l1~ fl';j'IJ '0 b~a'U 

1~m1'Ylfim~fl~a'U b1'Ubb~~~bfl~1~~'lJfl1';j~1.:jb tI'UVlirfl-:l1'U~1.:j~1bb~d1~,j'a~fl11 '0 b~a'U bb(;'1~1~~'U~1fl 
'IJ 

f)1';jbtI'U~ilfl-:l1'U~1-:11 'tJ bb~d bb~~a~11~~'IJ fl1';j~1.:j btI'U~ilm1'U~1-:11'Ua-:lRfl1';j'IJ~'Vl1';j~d'U~-:I'Vl1~b~~8fl 

"oiJa b~ fl1';j(;'11fl(;'1a~'lJIJl';j"lJa-:l~irm1'U~1-:1 ij~'Ylfi(;'11fl(;'1a~'lJ1Jl';j1~ ~o 1'U il'\J';jd~1'U'Vl~~ 

'tJ';j~:iJ1i1'tJm~bb(;'1~1'U'Vl~~Vlbl3l~1 'U';j~'Vl11-:1(;'111~~1~~'IJ~1IJla'IJ bb'Yl'U';j~'Vl11.:j(;'11 hibn'U ~<t 1'U bb(;'1~m1'Ylfi1~~'IJ• 
b~'Ut'I-:lbfl';j1:mm';j'Vl~ ~ -:l1'U bvJa m';j fl(;'1 a ~'IJ 1Jl';j~1 flfla -:I'Yl'U'tJ';j~tl'U i1-:1 fl~ ~-:ld 1Jl1~'Vl~flbfl ru,; bb(;'1 ~ b1a'U1"lJ 

lJl1~fl~'Vl~1~11~d~'tJ';j~tl'Ui1-:1fl~" 

"oiJa '0'0 fl1';j(;'11 'Uaflb'Vl'Ua~1fl~n1'Vl'U~ 111'U'tJ';j~ml3lm lXa~1 'U~(;'1Vl'U~"lJa-:l'U1~fla-:lRfl1';j 
'IJ • 

'IJ~'Vl1';j~d'U~-:I'Vl1~ bblJl1~1 'Vli.~~'\J ~1IJla'IJ bb'Yl'U';j~'Vl11.:j(;'11 

1"""" "" 1"".F1 ~.I .., ~clfl1';ja'4qj11Jl 'Vl(;'111Jl1~"lJa et~, '00, '0(9), bb(;'1~"lJa b~ 'Vlbu'U ~uIJl1~'Vl(;'1flbflru'rl'Yl 

flru~ m';j~ fl1';j fl(;'1 1-:1oiJ1';j1'1J fl1';ja.:j Rfl1';j'IJ~'Vl1';j~d'U ~-:I'Vl1~ n1'Vl'U~ " 
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'U 

't1.:J~'U L~€1t ~V'l'lJn.:J1'U~1.:J~t1'U1~-r'Uf'i1 ~ €I'll LL 'Vl'U'V!~.:J fl1':i'1l~ L'1l fJ ~€I.:Jhh7eJ fJ n11 m~-r'U fl1':i11~1.:JLtJ'UV'l'lJn.:J1'U 
'U 'U 

~rl.:Jt'V!1J ':i1fJ'l~LmfJ~G'f~':i1'Ufl1':if'11'U'J~.yhfJu':i~fl1P1d 
'U 

~ 

0~~r< 
~ 

('U1fJ1'U'l6 G'f.:J'J'UV'l.:JPl)
'U 

U~~m~'Vl':i'J.:J1J'V!1~ 1'VlfJ u~llib1·/.fn1':iLL'Vl'U 

-r~1J'U~~11fl1':im~'Vl':i'J.:J1J'V!1~ 1'VlfJ... 
U':i~51'Un':i':i1Jn1':in'l1.:J-if1':i1'1ln1':ieJ.:JRn1':i'U~'V!1':i~'J'U~.:J'V!1~ 
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Jl1 EJ b~'U,UJfl1';jtJ~'lJe:i'~';j1fi1 ~€I'IJ bb'Vl'Uvnj'm 1'U~l.:1t ~6'l €I VI fl6'1€1.:1 n'IJ'ULEJ'lJ1 EJ"U€I.:I~~'lJl6'l... 
bb6'l~ bb'U1 'Vl 1.:1 f11 ';jtJ ';j~ bij'U~ 6'l f11 ';jtJ~'IJ~.:I1'U LVI EJ* b,j''U ~6'l61~'l'Vl~"U €I.:1.:11'U bb6'l~ V'l'l ~ f1':i';j~ t 'U f11';jtJ~'IJ~ .:I1'U 

~6'l€lVl"iJ'U b~€1t ~€I.:1 flf1';jtJ f1fl';j€l.:l?l1'UVi€I.:1 ~'Uijf11 ';j1 1.:1 bb~'U e:i'~';j1 rl1~.:I€I ~l.:1ijtJ ';j~~'Vl5.n1V'l ';j1~5.:1~'Vl5 

tJ';j~ LEJ"ll'l1 ~ 1.:1 '1 ~.:I'!'U ~ .:I6'l~ fl1 ';jtJ ~'lJtJ ~.:Ifi1 ~€I'IJ bb'Vl'UV'lirm1 'U~1.:1 f11 ';jtJ ';j~ bij'U~ 6'l f11 ';jtJ~'IJ~.:I1'U"U €I.:1 

V'lirm1'U~1.:1 f11';j~VI'01 bb~'Ue:i'~';j1rl1~.:IV'lirm1'U~1.:1 bb6'l~~'Vl5tJ';j~ LEJ"ll'l1 

€I1l3i'EJe:l1'U1"iJ~1~~1~';j1 ~«' 1';j';jflb~VI tJ';j~f1€1'IJ~1~';j1 (9)gJj ((') bb6'l~~1~';j1 ~~ 

bb l1.:1V'l';j~';j1"ll'IJ ru ru~';j~ bUEJ 'IJ'IJ~'VI1';j.:l1 'U'IJ flfl6'l ?l1'UVi€I.:1~'U V'l. 131. ~ct«'~ tJ';j ~ f1€1'IJ n'IJ flru~f1':i';j~f11';jf16'l1.:1
'" '" . 

V'lirm1'Ub'Vlj31'IJ16'lt'Uf11';jtJ';j~"ll~fl~.:I~ (9)O~ctctb bd€l1'U~ (9)b 5'U11fl~ ~ctctb 1J1ij~~tJ~'lJtJ';j.:lfi1~€I'IJbb'Vl'U 
V'lirf1.:11 'U ~1.:1 f11 ';jtJ ';j ~ bij 'U ~ 6'l f11 ';jtJ ~ 'IJ~.:I1 'U"U €I.:1 V'l irf1.:11 'U ~1.:1 f11 ';j~ VI '01 bb~ 'U e:i'~ ';j 1 rl1 ~.:I V'lirf1.:11 'U ~1.:1 

bb6'l~~'Vl5tJ';j~ LEJ"ll'l1 m~~1~';j~1'U..t1 1tJbMEJ1n'IJV'lirm1'U~1.:1 ~.:I.Q... 
-lJ€I (9) EJ m~ f1'IJqj:afi1 ~ €I'IJ bb'Vl'UV'lirm1'U ~1.:1 bb'U'lJVl1 EJtJ';j~ f11 131 flru~ f1':i';j~f11';jf16'll.:1V'lirm1'U 

b'Vlj31'IJl6'l b~€I.:1 ~1~';j.;I1'U..t11tJbMEJ1n'IJV'lirm1'U~1.:1 (u'IJ'IJ~ ~) 6'l.:l1'U~ «' ~.:I'VI1fl~ ~ctct«' bb6'l~ti'IJqj:a 

rl1'V1'UVle:i'~';j1fi1~€I'IJbb'Vl'U"U€I.:ImJl~'lJtJ~ruru1tJ';j~f11j31ijEJ'IJ~';j1"ll1:aV'l~ f1.V'l. f1."iJ. f1.'Vl. bb6'l~ f1.€I'IJ~. ~'IJ';jm
" '" '" 

flru1~.. 'VI~mmV1f1~~tJ';j~6'l'IJf11';jrubb'U'lJVl1EJtJ';j~f11j31.Qbb'Vl'U" 
-lJ€I ~ t ~EJ m ~ f1 m 1~t 'U-lJ€I (9) 1 ';j ';j fl bbtJ VI -lJ€I gJj -lJ€I (9) ~ -lJ€I (9) Q'l -lJ€I (9)«' -lJ€I (9)ct -lJ€I (9) gJj 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

"U€I ~c;i "U€I ~ci "U€I Q'lO "U€I Q'l(9) "U€I Q'l~ "U€I Q'lQ'l "U€I Q'lc;i "U€I Q'lci "U€I «'«' "U€I «'ct "U€I b(9) "U€I b~ "U€I bb 

"U€I.:ItJ ';j~ f11 131 fl ru~ f1 ';j';j~ f11 ';j f16'l1.:1V'lirf1.:11'U b'Vl j3l'IJ 16'l b~€I.:1 ~ 1~ ';j ~1 'U..t11tJ bMEJ 1 n 'lJV'l irf1.:11'U ~1.:1 6'l.:l1'U~... 
(9)~ V'l'l~.n1fl~ ~ct«'gJj bb6'l~-lJ€I ~c;i (Q'l) "U€I.:ItJ';j~f11j31flru~f1':i';j~f11';jf16'l1.:1V'lirm1'Ub'Vlj31'IJ16'l b~m ~1~';j.;I1'U 

..t11tJbMmn'IJV'lirf1.:11'U~1.:1 (u'IJ'IJ~ ~) 6'l.:l1'U~ «' ~.:I'VI1fl~ ~ctct«' bb6'l~tmi-lJ€lm1~~€I1tJ.Qbb'Vl'U 
"-lJ€I (9) 1';j';jflbbtJVI "fi1~€I'IJbb'Vl'U~bj31~ 'VI~lEJfl11~';i1 b~'U~~lmvl~t~n'IJV'lirm1'U~1.:1 

mJl~'lJe:i'~';j1fi1~€I'IJ bb'Vl'U5.:1~'U6'l.:l"UmIJ11 bb'VI'll.:l,!'U "iJ'U'Wm"iJ1J1~'lJf11';jb~€I'Ue:i'~';j1fi1~€I'IJbb'Vl'U 1J1" 
" 

"-lJ€I gJj t ~b'Vlj31'IJ16'l~VI'01 bb~'U5~';j1rl1~.:IV'lirm1'U~l.:1b tJ'U';j~EJ~ bd6'l16'l1~tJ LV1EJt~6'l€lVlfl6'1m 

ntl biJ1'V1~1 EJ f11';jtJ~'IJ~ ';j1"llf11 ';j"U €I.:1 b'Vlj31'IJ 16'l bb6'l~.:I'lJtJ';j~~l ru ..r.:l.Q~ 1~ bb'U1 'Vl1.:1 f11 ';j~ VI'0r lbb~'Ue)~';j1 rl1~.:1 
V'lirm1'U~l.:1~rl1'V1'UVIt 'U 'VI~1V1 Q'l" 

"'VI~1V1 Q'l f11';j~VI'01bb~'U5~';j1rl1~.:IV'lir f1.:11'U~l.:1" 

"-lJ€I (9)~ f11';jrl1'V1'UVI"il1'U1'Ubb6'l~~1 bb 'VI 'Il.:lV'lirm1'U~1.:1 b'Vlj31'IJ16'lt 'U?l1'U';j1"llf11';j~1.:1 '1 "Um 

b'Vlj31'IJ16'lt ~ b'Vlj31'IJ16'l~VI'01 btJ'U bb~'U5 ~';j1rl1~.:I"Um b'Vlj31'IJl6'l b~€1 btJ'U f1':i€l'IJt 'U f11';j rl1 'VI'U VI 1Jl1 bb'VI'Il.:l bb6'l~f11';jt i 
~h bb'VI'Il.:lV'lirf1.:11'U ~1.:1 b'Vl j3l'IJ 16'l bb6'11 b6'l 'U €It ~flru~ f1 ';j';j~ f11 ';jV'lirf1.:11'U b'Vl j3l'IJ 16'l (f1. 'Vl. "iJ.) ~"iJ 1';jru1t ~fl11 ~ 

b~'U"ll€l'IJ LV1EJt~~VI'01bb6'l~rl1'V1'UVI';j1~ 111'Ubb~'U5~';j1rl1~.:IV'lirm1'Ub'Vlj31'IJ16'l" 

I "-lJ€I (9)Q'l f11';j ... 



• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

- l!> 

"oV 8 (9) m fll ';i~~'Yh LLe.JtJ a IJl ';il nl ~\ll'l'LJfl \lltJ ~ 1 \11 ~f'11'U \15 \I.fl1':ifi '<iJ altJ 1'<iJ 'VIU 1~ 

m 1:lJ-r'U ~ ~"II8'U ~fl ~t:IJ~\lltJ~~8nJn u&i m 1:lJ ~ 1 fl LL"'~fJ t:IJ.flll'l"lJ 8\1 \lltJ LL'" ~'lJ~:lJl t:IJ\lltJ 1Jl'" 8~~\I.fll';i~ 

f>111i~1~"lJ8\1L 'Vl~'Ul"'~~8\1~1~ 1tJ~ltJ'Uflfl'"• 
fl1';i nl 'VItJ ~~ltJ1 tJl'l'LJfl \lltJ ~1\llJll:lJ1 ';i';ifl'VIl1\I 'VI1 fl LtJtJ l'l'LJfl \lltJ ~1\I 'lJ';i~ L.fl'Vll'l 'LJfl \lltJ~1\I 

~L~m"lllqjiiL~~ fl1';inl'V1tJ~~ltJ1tJ 1~LtJtJ1'lJlJll:lJ';il~1~'<iJ~\I"lJ8\1tJ~~ltJ:lJl"lJ8\1L'Vl~'Ul'" ~\ld 
(9») L'Vl~'Ul",~ii';il~1~hh1:lJL~tJ8~'VItJtJ~\lLL~ "'ltJ'Ul'Vl~tJl'lJ iil'l'LJfl\lltJ~l\1(9)00 

~L~~1"t11qjiiL~~1~'VIl1\1fltJ 

(l!» L'Vl ~'U 1'" ~ii';il ~ 1~hh1:lJL~tJ 8 ~'VItJtJ ~\I LL~ l!>o a '"ltJ 'U l'Vl~tJl 'lJ iil'l'LJfl \lltJ ~1 \I 
~L~~1"111qjiiL~~lm~LntJ?l1:lJfltJ " 

"oV8 (9)~ fll';i'lJ-r'U'lJ ';i \I~l LL 'VI'll\ll'l'LJfl \lltJ ~1\11~fl ';i~Vh1~ Lul'll~fll';i'lJ-r'U'lJ ';i \I~l LL'VI'll\l 

l'l'LJfl\IltJ ~l\1vh1'lJ LtJtJl'l'LJfl \lltJ ~l\1lJll:lJ.fll';in'<iJ~l'V1-r'U~1 LL'VI'll \I ~iiYi'fl~~~ LtJtJ1'lJ 1'11:lJ:lJ&i flru~ fl';i';i:lJfll';i fl"'l \I 
'IJ 

l'l'LJfl\lltJL'Vl~'Ul'" 1~~'<iJ~~8\1iiL'VI\1Ie.J'" LL",~ml:lJ~l LtJtJ1tJ fll';iii'<iJl';irul~'<iJ~~ 8\11~-r'Uml:lJL i1tJ"II8'U'<iJlfl• 
flt:IJ~fl';i';i:lJfll';il'l'LJfl\lltJ L'Vl~'Ul'" ri 8tJ5\1'<iJ~'lJ-r'U'lJ';i \I ~1 LL'VI'll\ll~ LL'" ~~811 LtJtJ fll';i'lJ -r'U'lJ';i \I LLe.JtJ a\Jl';ilnl~ \I 

?ll:lJtrltJ fl';i11 L~mtltJ 

~ 1'V1-r'U l'l'LJfl \11 tJ ~1 \I'lJ ';i ~ L.fl'Vl ~tJ ~1:lJ'lJ -r'U 'lJ ';i \I ~ 1 LL'VI 'll\l LL ~ 'VI 1 flii.fll ';i n'<iJ ~ L~:lJ:lJ 1 fl~tJ• 
1tJ~1tJ';il"11fl1';i~tJ a1'<iJ:lJ 8'U'VI:lJ1 ~1m'lJ"ti1 ~'lJn'lJ&i\lltJ 1~" 

"oV8 (9)~ fl1';i~m11 LLe.JtJ alJl ';il nl~\ll'l'LJfl\lltJ ~1 \I fl';irul'l'LJfl \lltJ ~1\1~11'lJ~l:lJnl'V1tJ~ 

~8~1 LL 'VI'll \I~ii ~fl~ru~ LodtJ L~ ~1 tl'UoVl ';il"11 fll ';i ~1 tJl'l'LJfl\lltJ ~1 \l1Jl1:lJ.fll';i n '<iJ1 tJ fl1';i n l'V1tJ ~ ~8 ~1 LL'VI'll\l 

1~ LtJtJ1 'lJ 1'11:lJoV8 m ~ fl Ll'tJl'l'LJfl\lltJ ~1 \llJll:lJ.fll';i n '<iJ ~ 1 LL 'VI'll\l ~1'V1 -r'U ~iiYi' fl~~ 1~nl'V1tJ~ ~8~1 LL'VI'll\l 

1~?l8~fl"'8\1lJll:lJ~fl~ru~\lltJ~'lJn'lii " 
"oV8 l!>~ 1~l'l'LJfl\IltJ~l\11~-r'UalJl';ilf>111Jl8'U LL'VltJlJl1:lJUqj~ LLtJ'UYfl~'lJ';i~fl1~d 

l'l'LJfl \lltJ ~1 \I~fl~ru~ \lltJ1~~\liifJru?l:lJU&]Lul'll~1tJ fl';iru1~ '<iJ ~ 1~-r'U f>111Jl 8'U LL'VltJ 

~ltJ1tJL 'Yh1~ 1~LtJtJ1'lJlJll:lJ~flru~fl';i';i:lJfl1';ifl"'l\1l'l'LJfl\IltJL'Vl~'Ul'"nl'V1tJ~lJll:lJUqj~Yfl~'lJ';i~fl1~d 
1tJfl1';inl'V1tJ~f>111Jl 8'U LL'VltJ"lJ8\1l'l'LJfl\IltJ~l\1~fl~ru~\lltJ 1~1~ii'<iJl';irul'<iJlflflru1~fl1';iPifl~1

Yi'fl~~ 'lJ';i~?l'Ufl1';iru LL"'~e.J"'\lltJ 1~~f'1l'u\l5\1\1'U'lJ';i~:lJlru"lJ8\1L'Vl~'Ul'" 

~1'V1-r'U l'l 'LJfl \lltJ ~ 1 \llJll:lJ .fll';i n'<iJ1 tJ ~ 1 LL 'VI'll \I \I ltJ1 "111 ~l'l Lul'll~ ~\lii 'lJ ';i~?l'U fll ';iru 

1Jl';i\llJll:lJ~fl~ru~\lltJ1tJ~l LL 'VI'll\l~l~-r'U fll';i11~1\1 1 m~-r'U fll ';i'lJ -r'U f>111Jl 8 'U LL 'VltJ L~:lJ~tJ ~8 ~"'~ ~ 
~8'Vlfl'lJ';i~?l'Ufl1';iru l!> tJ LLIJl"lm~-r'Uf>111Jl8'U LL'VltJL~:lJ~tJ?l\l?l~ l~LntJ ~ "ti1\1" 

•	 'IJ • 

"oV8 l!>~ 'VI~mflt:IJ';fl1';iL~8tJf>111Jl8'U LL'VltJ'lJ';i~lihtJ 

1 ~l'l'LJfl \lltJ ~1 \I L1'tJ LL~l'l'LJ fl\IltJ ~1\1~11'lJ 1~-r'U fl1 ';iii '<iJ 1 ';i t:lJl L~ 8tJ f>111Jl 8'U LL'VltJ 

e.J"'fl1';i'lJ';i~ LijtJ fl1';i'lJn'U'1i\lltJ ~\ld 
(9») ~ 8\1ii';i~ ~~ L1"'11tJ fl1';i'lJn u~ \lltJ1tJ';i8'UtJ~LL"'1:lJ 11tJ~ 1 LL 'VI'll\l~'<iJ~ L~ 8tJ 

f>111Jl8'ULL'VltJl~U8~fl11~ L~8tJ (9) lJl"'lfl:lJ 5\1 mo tltJ~l~tJ) L~8'<iJ\lh1~l'l'LJfl\lltJ~l\1~'lJnU&]\ll'U"lJ8\1lJltJ
•	 'IJ :w 

1~8~l\1ii'lJ';i~~'Vl5.flll'lLL",~'lJ';i~~'Vl5e.J"'~	 1tJ1tJ~ (9) lJl"'lfl:lJ "lJ8\1'VlfltJ 

(l!» ii'<iJ1 ';irurl L~ 8tJ f>111Jl 8'U LL'Vl tJl'l'LJfl\lltJ~1 \I~ii e.J '" fll ';i'lJn u&] \lltJ1~ ~1 fl11';i~~'U ~ 
lm~LntJalJl';il~8~"'~ b "lJ8\1~ltJf>111Jl8'ULL'VltJ IJll:lJe.J"'fl1';i'lJn'lJ&i\lltJ 



- rn 

...Y.:Id 1"11 'U '"pn .:I L~'U.:I'U'tJ~~1J1run1'H~a'U 1"111Jla'U LL 'VI'UL'U1.:1L~'UhJLn'U~ewm~ <r 
cv I Q,I '" cvd QJ 

"lJmalJl~11"11IJla'ULL'VI'UV'l'Um1'U'<iJ1.:1ru 1'U'VI C9l n'U~.mJ'U 

mruV'ltJm1'U~1.:11~f'U1"11IJla'ULL 'VI'U5.:1~'U~.:I"lJma 1Jl~11"11IJla'U LL'VI'U Lm~f'U alJl~11"11IJla'U LL'VI'U 
" 

ViLl'I1~1~AbJLn'Uam1~mJI;!~ b "lJmalJl~11"11IJla'ULL'VI'U~'U~.:I~1LL'Vltl.:lt1'U 1~fJ'<iJ~1~f'U1"11IJla'ULL'VI'UViLl'I1mr.:lLL~1'U~ 
" :;'1..1"" .1 .. d '" :;'1'" 1. 1

C9l 1Jl1;!11"11J"lJa.:lu'VI1Jm~u'j~L1J'U m rno n'UmfJ'U"lJa.:luCl~u", 
II' ,. .c:iId.c:il 0 d alV Q,I I d d I 

""lJ a rno b'U n~ru'VI1J n1~1"I1'U1 ruL V'l a u ~'U a 1Jl~11"111Jl a'U LL 'VI'U 'Vl~ aLI;! a'U1"I11Jl a'U LL'VI'U 

'Vl1nI"i1'U1ruLL~1ijLl'I1~1~5.:1~'U'U1'V1 1~'tJf'U L~1J~'ULiJ'U C9l0 'U1'V1" 

"-ifa Q1C9l 1~L 'VIl'11'U11;!~~'VhI"i1i.:l L~a'U1"11IJla'U LL'VI'U"lJa.:lV'ltJn.:l1'U~1.:11Jl11Jm~'tJ~~ LijW.J1;! 

m~'tJlj'Ul1.:11'U 1'U-ifa l!>~" 

"-ifa rnl!> V'ltJn.:l1'U~~1'Um~'tJ~~ Lij'U~l;!m~'tJlj,r~.:I1'U L~a~a"''Y'Y1~1.:11~ 1~V'ltJm1'U~1.:1 
~t1'U1~f'U m~Vi'<iJ1~ru1 L~a'U1"111Jl a'U LL'VI'U1'U~n~ru~.:I1'Ut1'U1Jl11J ~l;!m~'tJ~~ Lij'U m~'tJlj,r~ .:I1'U1Jl11J'Vl~ nm~ 
1'U-ifa l!>~ 1~" 

"-ifa rnrn 1~V'ltJn.:l1'U ~1.:11~f'U~'VIB'tJ ~~lfJ"IltJLLI;! ~ij'Vl'U 1~~m'tJlj~ 1Jl11Jn!l'Vl1J1 fJ';h~1 fJ m~ 

"-ifa rn~ 1~L'VIl'I1'U1I;!n1'Vl'U~'Vl~mnru"LLI;!~1fim~'tJ~~Lij'U~l;!m~'tJlj,r~.:I1'U fl1fJ1~'Vl~nm'j 

~'<iJ ~'tJ~~ Lij'U~1;! m~'tJlj,r~.:I1'U'U'U~'U]1'U"lJa.:l~1;!~1 L~'<iJ LLI;!~~ 1;!"'1J'l'VI~"lJa.:l.:l1'U 1~ fJ L'VI l'I1'U1I;! n1'Vl'U~~1~1~ 
~l;!m'j'tJlj~.:I1'U~ijI"l111J~~ L'<iJ'U" 

"-ifa rn~ m~'tJ~~ Lij'U~l;!m~'tJlj,r~.:I1'U"lJa.:lV'ltJm1'U~1.:11Jl11Jfl1~n'<iJ LLI;!~V'ltJn.:l1'U~1.:1...t11 'tJ 

1~'tJ ~~ Lij'U'<iJ1 n~ 1;!.:I1'U LLI;! ~I"I ru ~n~ru~ L'U m~'tJ n,r~ .:I1'U"lJa .:IV'ltJn .:I1'U ~1.:1~t1 'U 1~ fJ~.:I LtJ'U~ 1;!"'1Jf1'V1~"lJm .:I1'U
II 6.J ...... VI 

LLI;!~V'l'l~m~1J 1'U m~'tJlj'Ul1.:11'U l~fJ n1'Vl'U~ 1~ij"'~~1'U"lJa.:l~1;! "'1J'l'VI~"lJa.:l.:l1'U1~tJa fJ n11~a fJl;!~ ~o 
(C9l) m~'tJ~~ Lij'U~I;!"'1J'l'VI~"lJa.:l.:l1'U 1~Vi'<iJ1'jru1'<iJ1 na.:lI"l'tJ~~ na'U ~.:Id 

(n) 'tJ~1J1ru~I;!.:I1'U 

("lJ) I"lrufl1V'l~1;!.:I1'U 

(1"1) 1"1111J~1~L~1'Vl~aI"l111J1Jl~.:I~aL11;!1 

(.:I) m'j1otl'VIfV'lmma ~1.:1fi'1J1"11, 
(l!» m'j'tJ'j~ Lij'UV'l'l~ m~1Jm~'tJlj,r~.:I1'U 1~L 'VI l'I1'U1 I;! n1'Vl'U~~1J~~Cl'U~~ LMfJ1-i1a.:l 

fl'U m~'tJlj ,r~.:I1'U~ ~.:I ~ I;! ~ a 1"1111J ~rl L~~"lJ a.:l.:l1'U LLI;! ~~ ~'4V'l '1 ~ n ~~1J'l1.:1~~Vi.:l'tJ ~~~ .:I1"l"lJ a.:l LL~ I;! ~ ~ 1J~~Cl'U~ 
LL~11 ~'tJ~~ Lij'UV'l'l~ n~~1J~ LL~ ~ .:Iaa n1'U m~'tJlj,r~.:I1'U '<iJ~ .:I"lJa.:lV'ltJn.:l1'U ~1.:1 L'tJ~fJ'U LVi fJ'U fl'U~1J~~Cl'U~ 

1', 
oQ, I .4::iI.c:lI 0 

LLI;! ~V'l'l1Jl m~1J 'U.:I"Il'VIm'Vl'U~ 

L'U LL~ ~~~a'U m~'tJ~~ Lij'U L~L'VIl'11'U1ml1~ ~I"I~ LL'U'U m~'tJ'j~ Lij'U~ ~ m~'tJlj,r~.:I1'U 

"lJa.:lV'ltJn.:l1'U~1.:11J1~~mi1Jm1J~~I"I~LL'U'ULiJ'U et ~~~'U fia ~L~'U ~1J1n ~ V'la1i 'tJf'U'tJ~.:Il~fJn1'Vl'U~, , 
"li1.:1I"1~LL'U'U'tJ~~Lij'U"lJa.:lLL~~~~~~'U~~m'j'tJ~~Lij'U ~.:Id 

~et - C9l00 I"I~LL'U'U 

~et - ~<r I"I~LLLL'U 

t'liet - ~<r I"I~LL'U'U 

bet - t'li<r I"I~LL'U'U 

... , 
'UafJn11 bet I"I~LL'U'U 



"'~;D B~" / 

" I;!Ln.le!1A.mU·U,t1.Ml;,LUrtl;,W ~ro~UL~n.BIl.f'L~'rtLt~n.k~tt'B~~~~ ~l t'L~t'~Lrol;,L~~B~,~~nrtle!1A.'U~ LnBn~, 

n~mLt~L!A-LQ.fu,(\n.~t',(\~~1 t'L~Lfufu~B~l;,LU p.t'~ ~n.~~l;,L~UL~['tt Q <:it t'~l.1.nB~~~t!mLt'~,(\~rULU 

I;!l';1n~'~l;,rULUI;!I';1~t'B~~~ t'L~Lfufu~B~~lLrol;,L~~l;,LUn.k~t~~~~l t'L~Lmm~B~l;,LunlLrol;,L~~l;,LU 

n.BU ~l;, [1Lrtn,t1.~ t'L~ nLt'U,t1.Mt'B Il.nLt'~,(\~ [1l;,LU n~, ~l;, [1l;,LU I;! 1';1 L!1.~ 1 (LG) ,. 
I;!Ln.le! IA.mLt'u,t1.Ml;,Lurtl;,W~ro~uL~n.BQ.n~, rtLt~n.k~tt'B~~" t'L~nLt'u,t1.M 

t'L~U~'~ 1 n~1 ~~~~lt'~~,mL~u~1.1.~['tt B~1.1. ~,(\~[1t'B~nr;'L~~l;,LUt' l;,~l B~l.1.nLt'nl';1"rJ['tt I;!Ln.le!IA.1ULI.1. 

[1t B~nLt'~,(\~[1t'L~nLt'u,t1.M~lt'B~nr;'L~~I;!" B~l;,LunG'L~l;,LU~t'~t'Q n,t1.~Bl;,LunG'L~~l;,Lut'l;,~lB~1.1. ,. , 

nLt'nl';1'1 ~Ln.~ln L~t'~~11~n~'~~~~~1~1;!~~lnL~u~I.1.~t'B~~~I;!Ln.le!IA.' (<:it) 

~tt'L~Lfum~B~ 

l;,LUnm L~lll;,LrtL~~~t'~ t'L~nLt'UnMt'BIl.t'I;!LU Ll;,~ Bn.BWrtt'B~~~I;!L n.le! IA.1 (~) 't:o'o 6='11 ~ ~o". 1='11 

p.t'~l;,LUnG1L~ I;!Ln.le!1A.1~1 t'L~nLt'U,t1.Mt'L~Lfufu~B~l;,LU~~~~~W;D;D B~" 
• ,,[1t B~I;!~~n.nLt'l;,LI.1.~n.l;,LU~1;!11 

nlA.11 n.B~L~Ll;,~~nB~1l;,LUn U-Vl.t L!1.B~ 1~~ nrtle!1A.1U~ LnB~n~1~l;,[1l;,LUI;!I';1B n~, ~~~nB~ n~1~l;,[1l;,LUt'BIl. 

rtl;,l;,fmr;1~1;!11 ~1t'~[11rtLt~ nL~l;,~LrtLrol;,L~~ nLt'~,(\~[1l;,LUl;!l';1n~'~l;,[1l;,Lut'Bwn~Ul;,LUrtl;,W~ro~~l 

n~'~l;,[1l;,LU I;! 1';1nn11 ~~n.~L~rtL~t'L~nLt'U,t1.MB~~Ll;,~fu,(\Bn~, (LG) 

n~1~l;,[1l;,LUl;!l';1nn11~~n.~L~rtL~t'L~nLt'U,t1.MB~~Ll;,~fu,(\L!A-~~ (<:it) 

~nI.1.LUI;!Ln.le!1A. 11A. • F' 

l;,LU£~~1;!11~roU1U~l.1.rtL~t'L~nLt'U,t1.Mt'Bll.nLt'~,(\~[1l;,LUl;!l';1n~1~l;,[1 (~) 

nt'~
,... '" ,.. ~. ,..

l;,LUnG1L~n~1 ~l;,[1~nr;1t'~LQ.1l3,(\n.~t',(\~~1 n~1 ~l;,[1l;,LUn.Bl;,n.l;,~BP1 (~) 

~nI.1.LUlA.nLt't'BIl. 
• F' 

~~ 1L~I;!I';1~1;!11 ~ Lrtl.1.LQo1~l;,l;,n.~1nLt'~n.~[1lll;,LrtL~t'L~nLt'u,t1.M~ t B~1 nLt'~,(\~[1l;,LUn t Ll.1.fuQ.Il.1.V'1l;,LUnt 

B~1.1.1~ tP.~1;!11 L!1.~n 11 L~~ l~B~t'~rttl;, (U) rtL~nLt'~,(\~[1l;,LUnl';11mL~ nLt'~,(\~[1l;,LUn lL~l.1.tL,VrtLt~ 
,.. ,. ,.. 

rtL~~~n~1~l;,[1~nr; 1t'~LQ.fu,(\n.~t',(\~~ ln~1 ~l;,[1UUn.Bl;,t'L~I.1.~l;,n 1 (Il.) 

, ~ t~t'l-I.1.~L~~nLt'L!A-l;,LUn tltl;,w~bMn.~l;,t'~rttl;, rtl;,l;,g[1~nr;'t'L~BnLt't'BIl. , ,. ~ ,.. 
~~ 1L~rtLt~~t'f1nL!}U~I.1.B~I.1.~l-~t!-Q.~~nI.1.L~ ~ ~l n,t1.n.~, ~l;, [1l;,LU n.Bl;, n.t n.BIl.~~ n.kt'B~ n.,t1.~ t'L~n.Lt'U,t1.Mt'~ 

n.Lt't'BIl.~~1~~rtLt~B~I.1./~1;!11 ~L·rtI.1.LQo1~l;,l;,n.~1B~1~Lt'\Wo~[1l;,LUn.1';111t'Ltn.,Vrtt~ n.~~I;!~~1t'L~n.Lt'U,t1.M~I;!;1 
n.~1 ~l;,[1~n.r; 1t'~LQ.fu,(\n.~t',(\~~In.:rUL~ ~,(\~[1t'L~n.Lt'U,t1.M~l~Lrtl.1.n.Brt~ ~~I;!Ln.le!1A. 1t'Bll.rttl;,MLlJn.l 

n.Lt't'BIl.~~1L~I;!I';1I~LrtI.1.LQo 1~n.I.1.L~I;!Ln.le!1A.1~1 n.~1~l;,[1l;,LUn.Bl;,rt~1 t'tp. (U) 

t!-[1tB~t'~l;,LU£~rtL~l;,Lun.G1L~~1 [1tt~ 

t'L~n.Lt'U,t1.M~1;!1' ~~l;,LlJrtL~ t'L~n.Lt'U,t1.Mt'B Il.n.Lt'~,(\~[1l;,LU I;! 1';1 n.~~ ~l;,[1l;,LU (LG) , 

n.Lt'\Wo~[1l;,LUI;!I';1~l-~t~~1;!11 

n.Lt' ~,(\~[1l;,LU UL~t'l-I.1.~L~ ~~ ~1';11;! 1';1 n.Lt't'B Il.~~1L~rtLt~ ~ Lrtl.1.n.B rtn.k~t~~~l;, LlJ/n.Lt'rt~~ n.~l;,~t'B~ 
tL~Ut'~n.~1 ~l;,[1l;,LU p.t'~ ~W t'L~n.Lt'U,t1.Mt'Bll.nLt'~,(\~[1l;,LU 1;!1';1n.~1 ~l;,[1l;,LU n.U-t UB ~1 I;!Ln.le!1A.1 ~£~~1;!11 

n.Lt'~ro~U~t'Bll.rt~~Lrtl.1. mLt~rtL~~ In.k[1~LBB~1.1. t!-le!LU~l;,[1~L~n.n. l'n.n.1mL~~lLrol;,L~~~LBI;!Ln.le!1A. 1 

[1t t~t'L~ n.Lt'U,t1.M~ 1;!'1 ~~ l;,L lJrtL~ t'L~ n.Lt'U,t1.Mt'BIl.n.L~ ~,(\~[1l;,LU 1;!1';1n.~1 ~l;, [1 n. n." 

-;D 



• • • 

• •• 

- <:t 

"erra ~<:t n1'nh:HihJe.J~ f11~tJnU~\l1'U"lJa\lVfUn,n'U~1\1~L~ ~1"111'YVlLl"l~ 1~fhvf'U~ 

'VIammlJ';LL~:::15f11~tJ~::: Lij'Ue.J~ f11~tJn~\l1'U1J11~1 LL'U1Vl1\1~\I~ a1tJ.Q 

(9)) 1~'U 1 ~ f1L Vll"l1J'U IJ1 ~ LL~::: eB't1 ~~"11 a'U \l1'U/l~ ~ \I n 1 ~~1 1J n'U tJ~::: Lij'U e.J ~ 
'\J 

m~tJn~\l1'U"lJa\lVlirn\l1'U~1\1~L~m"1l1'YVlLl"l~ 

(tv) f11~tJ~::: Lij'Ue.J~ m~tJnU~\l1'U"lJa\lVlirn\l1'U~1\1~L~ ~1"111'YVl Ll"l~ 1~tJ~::: Lij'U 

'l1 n e.J~ f11~tJnu~ \l1'Um1J Lt11'V11J1 ~ Vl '1~ m~1J LL~::: ~ ru an~ru::: f11~tJ nu~ \l1'U 1~ ~ G'la ~-r'U n'UerralJ1 n~ \II 

L~a'U1"lJ1'Ui1'Y'Y1~1\1 ,x\lffi~~n1'V1'U~1~iji1~G'i1'U"lJa\le.J~i11J'1Vl~"lJa\l\l1'Ul1J'l!a~n11~a~~::: cia 

(r;n) 1~LVll"l'U1~n1'V1'U~~:::~:::L1m1'Um~tJ~::: Lij'Ue.J~ m~tJnU~\l1'U"lJa\lVlirn\l1'U~1\1 

erL~~1"111ruVlLl"l~LtJ'U~1m~a'U 'VI~mtJ'U~:::~::: i Lda\l1'U/l~~\lf11~ 1~~1LU'Um~~1L~'lltJLLa1~a~~::: tv<:t 
'\J '"
 

II II II 4 d 1 q q QJ Ali ~
 
~a~~::: <:to ~a~~::: ~<:t LL~:::~a~~::: (9)00 'VI~aa'U i ~mVl~'UL~~\ln'ULu1'V11J1~"lJa\l\l1'Uh~~\lm~" 

"erra b(9) m~m~n~a'UtJ~:::'<ihtJ"lJa\lVlirn\l1'U~1\1 ij~Vlfi~1~n~a'U 1~~1m~-r'U~1IJ1a'U LLVl'U 

~:::'VI11\1~1tJ'VI~\ll1JLn'U (9)0 1'Uvl1f11~ ~1'V1-r'U1 'UtJ LL ~n~1~-r'Uf11~~1\1 LiJ'UVlirn\l1'U~1\1~\ll1J~~'U b L~a'U 

l1Jij~Vlfim~n~a'U L1'U LL~~~ L~ ~1~-r'U m~~1\1 LtJ'UVlirn\l1'U~1\11J1LLa1l1J'l!a ~ n11 b L~a'U LL~:::1~~'U'l1n 

m~LtJ'UVlirn\l1'U~1\11tJ LLa1 LL~~ a1J11~-r'Um~~1\1 LtJ'UVlirn\l1'U~1\11'ULVll"l'U1~ L~1Jan 

"erra btv m~m~~a~'UIJ1~"lJa\lVlirn\l1'U~1\1ij~Vlfi~1~~a~'Uml~cia 1'U ir'U~11J1'U'VI~~ 

tJ~:::'<i11i1tJ~1~ LL~:::1'U'VI~~Vl Ll"l~1'U~:::'VI11\1ml~ ~ll~-r'U ~11J1 a'U LLVl'U~:::'VI11\1~111J Ln'U ~<:t 1'U LL~ :::ij~Vlfil~-r'U• 
L~'UG'l\l L~~1:::~ n 1~'VI ~ ~\l1'U L~a n1~~~ a ~'U IJ1 ~'l1nna\lVl'UtJ ~:::n'U i1\1 ~1J ,x\l.Q1J111J'VIan Lnru,; LL~::: L~a'U1"lJ 

1J111Jno1J'VI1J1~11~1~tJ~:::n'Ui1\1~1J" 

"erra bb m~~1 'Uam'VIija'l1n~n1'V1'U~1n'UtJ~:::ml"lm~a~1'U~~VlU'l"lJa\I'U1~mVll"l1J'UIJ1~ 
'\J • 

LLIJ111J1m~-r'U ~1IJ1a'U LLVl'U~:::'VI11\1m 

n1~a'4'Y11J11~~11J111Jerra <:tci, bo, b(9), LL~:::erra btv 1~LtJ'UltJIJ111J'VIafILnru,; 
, 

Vi~ru:::m~1Jm~n~1\1Vlirf1\l1'ULVll"l'U1~n1'V1'U~ " 

erra r;n Vlirf1\I1'U~1\1~tJnU~\l1'Ua~1'U1'U~tJ~:::f11l"l.Qije.J~1iU\l~'U 1m~-r'U~1IJ1a'U LLVl'U 

L~a"1l ~ L"1I ~ ~1'V1-r'UVlirf1\I1'U ~1\1~1~-r'U e.J ~ n ~:::Vl'U ~\I LtJ 'UVlirn\l1'U~1\1~1 ~-r'U n 1~~1\1a ~ ri a'U1'U~tJ~::: ml"l.Q 

ije.J~1iU\I~'U L~a1~Vlirf1\l1'U~1\1ert!'U 1~-r'U~1IJ1a'U LL Vl'U'VIa\lm~"1l~ L"1l~~a\ll1J'l! a~ n11er1~-r'Um~11~1\1 
'\J '\J 

LtJ'UVlirn\l1'U~1\11 'VI1J ~1~~:::La~~G'lIJ1~ 1'Um~l"11'U1ruvh~tJ~:::ml"l.Q 
'\J 

tJtJtJ I
 
QJ.o=:::IQJ IQ,lq
 

Vl\l'U IJ1\1LLIJ11'UVl (9) 1Jm1~1J Vl.l"l tv<:t<:tg}l 

tJ~:::ml"l ru 1'U~ ~o mno1J1~1J Vl.l"l. tv<:t<:tll11 

~ 

0~~~ , 
('U1~1'U~~ G'l\l1'UVl\ll31)

'\J 

tJa~m:::Vl~1\11J'VI1~11 Vl~ tJn~~1"1lm~LLVl'U 

-r~1J'U1J1~11n1~n~:::Vl~1\11J'VI1~lVl~... 
tJ~:::li1'Um~1Jm~n~1\1Vlir n\l1'ULVll"l'U1~ 
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...!!t-~ I 
"" 

nLt-~n.gfl.'!;'LU~l':1rtL~ nlA.,mB~L!elnL~t-BIl. c. :::~~B~L,!;,~~n~'rt'J.!i1t 

~n.~~'!;'L~UL~rtt nLt-~,C\gfl.'!;'LU ~1':1~~t-L~nLt-U,t\M.nlA." n.B~L!elnB~' Lm'!;'L~~ ((8)) 

f,1UiA.t-BIl. rt~L~~ @ ~n,t-nt ~~I':1£IA.~~,!;,fl.~~"M.Ll!£IA.~:::,!;,fl.~t-L~B~t 

n~t-Bll.nLt-~,C\gfl.~t-L~nLt-U,t\M.~t~tt-~B~' (n~Lrm,V OLG t-12 rt~L~~ @) nB~' ~ L~U~Bl\rttnlA.,mB~L!el 

nB~' ~ ~~t-J'l.V1." L~n tL rttJf" ~f,1n.B,!;,ntnLt-~,C\g fl.,!;, LU n t L~t' ~~::: ,!;,~t-B ~ (@) 

!!t-~ nLt-~gfl.'!;'LUn~':::,!;,fl.'!;'LU~1':1 
" 

nlA.,mB~L!elnB~'Lm'!;'L~~'!;'LUn.k~t fl. tt~t-L~nLt-U,t\M.!fl,m,¥ 't-L~nLt-U,t\M.~ t 

f,1L~:::,!;,fl.nlA.,mB~L!elnB~''!;'LU~mU'U~V1. ~(8) BJ!o" 
• n. 

"t-tp. ~ n~'rtt~~t-~n~rt~mlA.,mB~L!eln.k~Wt~"r,} (8)
",

• tu'!;'LUn.~:::,!;,fl.UIA.B!fl ~ :::~~B~n~rt~mlA.,mB~L!eln.kfl.'!;'LUn.k~Wt t-L~L~'!;'LU n.k~t~t-J'l.V1." L~nt n.Lt-~mf>bU~ 

rtL~t-,!;,~tu'!;'LU n.~:::,!;,fl.~t-~ :::LM.m M.~LQ.~nLt-t-J'l.V1." L~nt ~~'!;'Ll!rtL ~t-L~nLt-u,t\M.n.kV1.L~ 

~n.L~nt~'!;'LV1.~n.'!;'Lu~t-Bt-Bll.mLrt:::,!;,fl.n.t-t-12t-nL~~~l nLt-~I':1:::~" tu'!;'LUn.~:::,!;,fl. :::f>bUX\ 

Lf>bU~'!;'LU~tm~UL~Lm'!;'L~~~t ~tnLt-:::mf>bU~t-L~nLt-U,t\M.t-Bll.nlA." n.B ~L!el~nV1.LlJ'!;'LUn t 

!!klLU:::,!;,fl.~L~~fu,C\rtL~~nV1.LlJ ~n.L~nt~nLt-U,t\M.t-L~U'!;'LU rt,!;,W:::m~~rtL~ fl.t nr;'~t ~lL!AmtnL~
",

• nlA." n.B~L!eln.k~t~~~tWWn t:::LM.m ~,C\rt~m~~t-~~tnLt-:::mf>bU~t-L~nLt-U,t\M. 

!!klLU~,!;,fl.~L~n.n,,~fu,C\rtL~nlA.,mB~L!elL,!;,~~n.k~tt-L~nLt-u,t\M.~1~(8) BJ!o" 
" 

" ~gfl.~nLt-:::mRU~rtL~t-BJf~~B~~t 

t-J'l.V1." L~B ~~nV1.LlJ~ t :::f>bU~~~ n.kV1.L~ t-J'l.V1." L~ ~~'!;'L l!rt L~ t-L~ nLt-u,t\M.n,¥, U ~ LG BJ!ortL ~ fl.t nr;'~ t 

t-J'l.V1." L~B~~nV1.LlJ'!;'Lu nt ~~'!;'Ll!rtL~t-L~nLt-u,t\M.nt~ ,!;,LUQ.L,!;,LJ!on.,V t~ ~mp.' :::mf>bU~~~t-J'l.V1. "L~B~ 

~nV1.LlJrtL~fl. tt~t-L~nLt-u,t1.M.WW t-L~nLt-u,t\M.t-~LlJL,!;,~~nl':1" L!f1.~~'!;'LU ~@ BJ!o" 

,,~tnLt-~gfl.~ tp.fl.W t ~ LrtV1.n.B rt~LB n~'!;'LuQ.L,!;,nt~n t 

• n~u Lrtrt~' ~~~'!;'L l!~U LM.!fl" t-J'l.V1." L~t-,!;,fl.n.kfl.rtL~ n~ 1A.l!' :::,!;,fl.t-L~nLt-U,t\M.n.kV1.L~ 

n,Vw~1tL,!;,~nmrtL~ 

t-~LlJL'!;'~~ nl':1" t-,!;,fl.n.kfl.,!;,LUnr;,L~B ~::: ~" ~tt-J'l.V1." L~t-,!;, fl.n.k fl.::: ~t-12nB~ ~ n.L~ nt~nLt-U ,t\M.,!;,LU rt,!;,w :::m~ 

• uL~n.BQ.n~, rtLt~n.k~tt-B~:::~~Lm'!;'L~~'!;'Luntnr;'L~rtLt~:::~" ~1':1~V1.,~t-B~:::~~~l ~n.L~nt~nLt-U,t\M. 

n. 
t-L~U'!;'Lurt,!;,w:::m~~rtrtL~ fl.t nr;' ~:::RUX\~~t-J'l.M." L~ n.kV1.L~~~'!;'Ll!rtL~t-L~nLt-u,t\M.nr;'fl.t tX\t-L~nLt-U,t\M. 

,0 

t-J'l.V1." L~ t-,!;,fl.n.k fl.,!;,Lu:::LM. m~t L!f1.:::,!;, U~1t-L~ nL t-U,t\M.t-J'l.V1." L~ t-,!;, fl.n.k fl.,!;,LU ;Jl@ BJ!o" 

"n~rtL~n~'rt'J.!i1tf>bkl' ~fuLQ.t~~ '~t-L~nLt-u,t\M.~ 
fl. tn~IA.Ln.nL~ 00(8) !fl"t-rnnV1.~Bntmt,!;,rt~t~L,!;,~~~n.L~nt~'!;'LV1.~n.'!;'LU~t-B((8)) 

n~t-p.V1.~t f>bkl' ~fuLQ.t~~ '~t-L~nLt-u,t\M.~ 

fl. tn~IA.Ln.nLJf oo@ !fl"t-~nnV1.~Bntmt,!;,rt~t~L,!;,~~~n.L~nt~'!;'LM.~n.'!;'LU~t-B(@)
"" , 

nt-~ .. ,.. 

~n.L~nt~'!;'LV1.~n.'!;'LU ~t-Bt-B Il.LrtnL~ ~f,1t-BIl.t-~~~t ~L,!;,rtL~ fl.t nr;'~t ntnL~~nV1.LlJ'!;'LU f>bkl' ~fuLQ.t~"~'~ 
t-L~ nLt-u,t\M.IA.l!' :::,!;,fl.t-L~ nLt-U,t\M.nr;'ULV1. t-p.V1.~'!;''!;' trtL~ t-L~ nLt-U,t1.M.ntnL~~ nV1.LlJ,!;,LU 

• ~~~n.nL~nt ~L~t-B~~~n.L~ nt~'!;'LV1.~n.'!;'LU~t-Bt-BIl.~L~~t L!el 

~'!;'L l!t-~~B~ ~ nLt-mLrt~fl.~~,mLt-t-B Il.M.L lIm ~:::~" UL ~ rtL t~ ~,C\gfl.t-B~ ~nLt-~mf>bU~ n.BQ.~~ n.krtLt~ 

~Ll\V1. ~LnL~ ~ ~ n l! t-12 t-nL ~~ VL~ nL t-U,t\M.t-~ LlJ L'!;' ~~ nl':1" L!f1. ~~n U LG@ BEo" 

-(8) 



···n.!!'~l;,r,n.m, / 
• n.m'~61 ;p~ U..urmn. t-l;,r,n.kr, , ,. 

n.m'~61 ;JJfL3 -;p~ R-1BM. 

n.m'~61 ;JJ~ -;PfL3 ~
.. ;JJ~ -;p~ ULrt~ m"'~61 .. 

n.m'~61 OOI§) -;p~ 
, ..

n.~,~ 

t!-t-)p n.!!, ~l;,r,l;,LU~t:l n.)p~l;,~~~" t-Bll.n.!!, ~l;,r,n.n." ~61N"P.~n.~L1J~~l 

t-tr,n.kr, R-1BM. ~ ULrt~ n.~,~ B~ n.)p~l;, ; n.O'mm'~61~t:lrtL~rt~U~~Lrtt-L~n.Lt-U,t1oM.t-Bll.n.Lt-~~r,l;,LU~t:l 
n.!!'~l;,r,l;,LUn.n." ~61~t:lL!'L~n.L~n.l~l;,LIII.~n.l;,LUJlt-B~1 n.!!'~l;,r,l;,LUn.Bl;,~~~,m1 

~n.III.LUIA.R.t-n.rtl;,l;,U~~M.~~,,~nlll;,l;,rt~n.U o F'~ I 't::::r I'b 

n.~~,n.~~r,'t-L~n.Lt-u,t1oM.t-Bll.t-~llInLt-~,Cl.~r,l;,Lun.1IJBBt-~~"~nlll;,l;,rt~~~~" t-Bll. ~rtl;,W~~M.n.!!,~l;,r,~ll~" 

Jlt-~~l;,r,t-M-~~t-[l.rtl;,W~~M.n.~l;,~~" nLt-t-Bll.llI~'L~rtLl6lB~~t:lt-~~nLt-~,Cl.~r,l;,LUn.,Vt-B~w~,~~nlll;,l;,rt~ 

~nIll.L1J ~n.L~nl~l;,LIII.~n.l;,LUJlt-B ~1 nLt-~,Cl.~r,l;,LUrtl;,W ~~M.n!!, ~l;,r,l;,LU (Cit) 

L~rt~t-L~BWL~M.klA.~ll;,LU (t-) 

L~l 'B~t-l;,~rtLl6lBl;,lII.ll;,~ '~ll;,rtLl61 (61) , .. • nLt-~t:lM.LlJm61 (ll.) 

nLt-~t:lmLrt~r, (U) 

t!-t-)p n.BU~l;,r,Jlt-BuLllILml;,LllI~~l nLt-t-Bll.glA.~rt~~t:ln!!'~l;,r,l;,LU (I§») ,. , 
o~ ~~~BkL,w~B~fttnLt-t-Bll.glA.~rt~~t:lt-Bll.n.l~~~!:~l~n.III.L1J~~l n.Lt-~~r,l;,Lunlrtl;,w~~M.~~" , 

I.• n. ~ • 
nLt-t-Bll.glA.urt~~t:ln~, t-ft~ ~l n,t1o~t-L~nLt-u,t1oM.t-Bll.nLt-~,Cl.~r,l;,LUn1~mf'l.u12m6l~~,mLt-~t:luLllIn!!, ~l;,r,~1 , ,. 
r,tl~t-L~nLt-U,t1oM.~~"llI~l;,LlJrtL~t-L~nLt-U,t1oM.t-Bll.nLt-~,Cl.~r,l;,LU~t:ln.!!,~l;,r,l;,LU ~w B~" 

" n.llI'~£ortLl6l!:~nLt-!&....n.~r,l;,LU~t:l~k-~l~~n.III.L1J~n.L~nl~l;,LIII.~n.l;,LuJlt-B~~1 

n.Lt-t-Bll.~IA.~ rt~~t:l~ ~" llI~ ' L~ ~t:lt-Bll.nL,[n~n~n.Lt-!&....n.~r,l;,LU ~t:l n.!!~ ~l;,r,~ III ~l;,LU U12111.~1~ LlJ nLt-~ ~r,l;,LU 
~ t:ln!!, ~l;,r,uu£~~~" ibm uw12111.~nIll.L1J~n.L~nl~UIII.~n.UUJlt-B~1 ~w B~" 

" rt6lt-~n,V~l;,r,l;,LU 

~l~L~~Lrtlll.[jurtL~~,Cl.~r,t-B~~L~~!:~~"!\R.~Pl;,r,glA.~n.k~tt-L~nLt-U,t1oM.~1 ww B~" 

,,~t ~Cit B~nl 

l;,LUu12~rtL~nLt-~,Cl.~r,l;,Lun!!'~l;,r,l;,Lu~t:lrtL~n~nLt-~mf'l.U12nln.IA."n.B~L~nB~'Lml;,LllI~l;,Lun.k~tn~~ 

t-L~nLt-u,t1oM.~ 1 ~tt-L~L1b1b~B~B~mLt-~,Cl.~r,l;,LU~t:ln!!, ~l;,r,l;,Lun.Lf'J~nLt-u,t1oM. Citw B~" 

,,~Cit B~n In.Lt-!&....n.~r,l;,Lu~t:ln!!'~l;,r,l;,LurtL~ 

t-L~n.Lt-U,t1oM.t-Bll.n.IA." n.B~ L~nB~' t-~L~L!A.~~~n.L~n.l~l;,L.~~n.l;,LUJlt-B~ 1 I§)W B~" 

"IA.Ln. Ol§) nO'm!l=rt~mkr,~lIA.Ln.n.~t-12fttf'l.kl'~l~"mlnL~uL~ ,. , 

nlA." n.B ~L6InB~' Bl;,~ nlA." n.B ~ L6ILl;,~ Bn.l;,n BM.,m In.L6IUUrtlA.ml;,Un' ow Bll." I p Jj:::II' I I'b /"bID P 0 1I=7F'1I=7 It 1'1 

• "n'~llnt-Bll.n~L~nU ow t-ll n.m~l;,nl;,LUrtlA.nt-Bll.rt6lL~~ I§) lUI. (1) I': I'b IP 't:Ir lID 1CrF'1,: 
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ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เรื่อง ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลต าบลพิกุลออก    

อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก 
 

*************************** 
 

           โดยท่ีข้าราชการของเทศบาลต าบลพิกุลออก  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนา
ประเทศรวมท้ังการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่อให้พนักงานเทศบาล        
มีความประพฤติส านึกในหน้าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับ เทศบาลต าบลพิกุลออก  ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการไว้เป็น
ประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการเทศบาล
ต าบลพิกุลออก จะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป  จึงออกข้อบังคับว่า      
ด้วยจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลต าบลพิกุลออก  ไว้โดยต่อไปนี้ 
 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความช่ัวทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมท้ังส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการท างาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือ

พวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเทศบาลต าบล         

พิกุลออก เส่ือมเสียช่ือเสียง 
           ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

๘. หลีกเล่ียงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/
หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลต าบลพิกุลออก ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าหน้าท่ีและ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลต าบลพิกุลออก  

๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ ส้ินเปลือง 
 
 
 



 
-๒- 

 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 

 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห ์
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและพิจารณาน าไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการส่ังการของผู้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกท่ีควร หลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน 
ท่ีขา้มข้ันตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 
ข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอ่ืน ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ 
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลต าบลพิกุลออก  มีอ านาจเหนือกว่า
ใหเ้กียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพเรียบร้อย ช้ีแจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่ง 
ต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

              จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

  



 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

 
 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน ประกอบกบักฎหมาย วา่

ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินทกุรูปแบบใหมี้ทิศทางที่เหมาะสม

และเป็นธรรม 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้มติในการประชุม คร้ังที่ 6/2544 

เม่ือวนัที่ 14 มิถุนายน 2544 ใหป้ระกาศก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 

"พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน" หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังาน เทศบาล พนกังาน

ส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้ง ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหป้ฏิบติัราชการโดยได ้รับ

เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวด 

เงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาจดัเป็น 

เงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 



ขอ้ 3 พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรฐานทัว่ไปที่

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนดแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 

(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรค

การเมือง 

ทั้งน้ี การก าหนดคุณสมบติัทัว่ไปและลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรฐานทัว่ไป ที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการ

หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนดตอ้งเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน ของขา้ราชการพลเรือน 

หมวด 2 

การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

การก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

ขอ้ 4 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการ ก าหนดต าแหน่ง โดย

ค านึงถึงอ านาจหนา้ที่และปริมาณงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ภายใตก้รอบมาตรฐานทัว่ไปที่

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

เพือ่ใหก้ารด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผน

อตัราก าลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ และจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดต าแหน่งให้เป็นไป ตาม

แผนอตัราก าลงัดงักล่าว 

แผนอตัราก าลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการ

กลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 



ขอ้ 5 การก าหนดมาตรฐานของต าแหน่งและอตัราต าแหน่ง ให้จ  าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตาม

ลกัษณะงาน และจดัต าแหน่งในประเภทเดียวกนัและสายงานเดียวกนัที่คุณภาพของงานอยูใ่นระดบัเดียวกนั

โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกนัและระดบัเดียวกนั โดยค านึงถึงลกัษณะหนา้ที่ความรับผดิชอบและคุณภาพ

ของงาน ความกา้วหนา้ในสายงานของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประกอบกบัความตอ้งการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีขนาดแตกต่างกนัดว้ย โดยมาตรฐานดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากวา่มาตรฐานที่ ก.พ.ก าหนด ทั้งน้ี 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

หมวด 3 

โครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ขอ้ 6 การจดัโครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ใหค้  านึงถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละต าแหน่ง ใหมี้สดัส่วนที่เหมาะสมแก่รายไดแ้ละการ

พฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อตัราเงินเดือน อตัราเงินประจ าต  าแหน่งของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน

และเงินประจ าต  าแหน่งที่ก  าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครู แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม 

ขอ้ 7 ใหมี้การจดัประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คง สร้าง

ขวญัและแรงจูงใจใหก้บัพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่บริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจา้งไดต้  ่า

กวา่ทีก่  าหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 สามารถจดั

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นพเิศษอีกก็ได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

หมวด 4 

การสรรหาบุคคล 

ขอ้ 8 การสรรหาบุคคลเขา้รับราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหใ้ชว้ิธีการสอบ แข่งขนัหรือการ

คดัเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค ในโอกาสแก่



บุคคลที่มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั เพือ่ใหไ้ดผู้ท้ี่มีความรู้เหมาะสมกบัต าแหน่งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 9 การสอบแข่งขนั อยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัน้ี 

(1) หลกัสูตรการสอบแข่งขนั อยา่งนอ้ยตอ้งมี 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาคความรู้

ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

(2) การก าหนดหลกัสูตร วธีิการสอบแข่งขนัและวธีิด าเนินการเก่ียวกบัการสอบแข่งขนั ตลอดจนเกณฑก์าร

ตดัสิน การขึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้การน ารายช่ือผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งหน่ึง ไปขึ้นบญัชีเป็นผู ้

สอบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งอ่ืนและการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

(3) ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก  าหนด

ไวใ้นมาตรฐานของต าแหน่งนั้น 

การด าเนินการสอบแข่งขนั ใหด้ าเนินการเป็นการทัว่ไปอยา่งเปิดเผย โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได ้โดย

ค านึงถึงหลกัวชิาการวดัผล การประกาศผลการสอบใหด้ าเนินการอยา่งเปิดเผย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัไดจ้ากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือส่วน

ราชการอ่ืน ซ่ึงมีหลกัสูตร หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานการสอบเทียบเท่ากบัมาตรฐานของ ก.พ. มาบรรจุเขา้รับ

ราชการได ้โดยความยนิยอมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือส่วนราชการนั้น และเป็นไปตามความ

สมคัรใจของผูส้อบแข่งขนัไดต้ามล าดบัที่ในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้และตอ้งเป็นบญัชีผูส้อบแข่งขนัต าแหน่ง

เดียวกบัต าแหน่งที่จะบรรจุเขา้รับราชการ เวน้แต่ คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 10 การคดัเลือก ใหค้  านึงถึง ความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ใหเ้หมาะสม กบัต าแหน่ง และ

ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน 

การด าเนินการคดัเลือกอาจกระท าโดยการสอบสมัภาษณ์ สอบขอ้เขียน สอบปฏิบตัิ หรือทดลองปฏิบตัิงาน

อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งก็ได ้และใหน้ าความในขอ้ 9 (2) และขอ้ 9 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัในกรณี

ดงักล่าวดว้ย 



การคดัเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเขา้รับราชการในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูช้  านาญการ ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุพเิศษไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั อาจคดัเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเขา้รับราชการและ

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด โดยค านึงถึงมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดดว้ย 

หมวด 5 

การแต่งตั้งและการใหพ้น้จากต าแหน่ง 

ขอ้ 11 การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งพนักงานส่วนทอ้งถ่ินต าแหน่งใด ใหค้  านึงถึง ความรู้

ความสามารถ คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งใหพ้ิจารณาถึงคุณลกัษณะความจ าเป็นอ่ืน ที่ตอ้งใช้

ในการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้น ตามลกัษณะงานของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ใหบ้รรจุและ

แต่งตั้ง จาก 

(1) ผูส้อบแข่งขนัไดต้ามล าดบัที่การขึ้นบญัชี ตามขอ้ 9 (2) 

(2) ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ตามขอ้ 10 

(3) กรณีอ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้ 12 การยา้ยพนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ปด ารงต าแหน่งใด ใหเ้ป็นไปตามคุณสมบติัเฉพาะ ส าหรับต าแหน่ง

นั้น โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพือ่ประโยชน์แก่การบริหารงานของ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินและการพฒันาพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

การยา้ยพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูด้  ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนภายในองคก์ร ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแห่งเดียวกนั ตอ้งยา้ยไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนั เวน้แต่กรณีการยา้ย ไปแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งในระดบัที่ต  ่ากวา่เดิม ตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูน้ั้นและเป็นไป

ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 



ขอ้ 13 การโอน การรับโอน พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ ขา้ราชการการเมือง 

หรือขา้ราชการวสิามญั สามารถกระท าไดเ้พือ่ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการพฒันาพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

การโอน การรับโอน พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ิน 

ก าหนดหลกัเกณฑใ์หพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบติัหนา้ที่ในระหวา่งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน 

การรับโอนขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่ขา้ราชการการเมือง หรือขา้ราชการวสิามญั มาบรรจุเป็น

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน อาจท าไดถ้า้เจา้ตวัสมคัรใจ โดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูมี้อ  านาจตามกฎหมายที่จะรับ

โอนท าความตกลงกบัผูมี้อ  านาจสัง่บรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสงักดัเดิม แลว้เสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

การรับโอน ใหรั้บโอนมาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่ไม่สูงกวา่เดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูง

กวา่เดิม เวน้แต่การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูส้อบแข่งขนัได ้ผูส้อบ

คดัเลือกไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือก ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

เพือ่ประโยชน์ในการนบัเวลาราชการ ใหถื้อเวลาราชการของผูท้ี่โอนมาในขณะที่เป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

หรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการในสงักดัใหม่ดว้ย 

ขอ้ 14 การเล่ือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินขึ้นแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึ้น ใหพ้จิารณาจาก

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม และ

ประวติัการปฏิบติัราชการ ตลอดจนประโยชน์ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพงึจะไดรั้บ 

 

การเล่ือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินขึ้นแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สูงขึ้น ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งจากผู ้

สอบแข่งขนัได ้ผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งนั้น 

ขอ้ 15 การออกจากราชการของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการ

กลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนดไวแ้ลว้พนกังานส่วนทอ้งถ่ินออกจากราชการเม่ือ 



(1) ตาย 

(2) ลาออก และไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 

(3) เป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ขอ้ 3 

หมวด 6 

การเพิม่พนูประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการ 

และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ขอ้ 16 ใหมี้การเพิม่พนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่เป็นการเสริมสร้าง

และพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการและปฏิบติัตนของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานทัว่ไป

ที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้ 17 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และ ปฏิบติัราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทางราชการถือวา่ผูน้ั้นมีความชอบ จะไดรั้บ

บ าเหน็จความชอบซ่ึงอาจเป็นค าชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ รางวลั ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน หรือการ ไดเ้ล่ือน

ขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วน 

ทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้ 18 การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและ

ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดป้ฏิบตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏิบตัิงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวนิยัที่เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินทีอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ ์ใหมี้คณะกรรมการขึ้นพจิารณาโดยใช้

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นมาตรฐานเดียวกบัที่ ก.พ. ก าหนด 

ส าหรับโควตาการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพเิศษ ใหเ้ป็นตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการ

หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด โดยค านึงถึงมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดงักล่าว 



ขอ้ 19 การพฒันาบุคคล ใหมี้การพฒันาผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก่อน

มอบหมายหนา้ที่ใหป้ฏิบตัิ เพือ่ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลกัและวธีิปฏิบตัิราชการ บทบาท

และหนา้ที่ของขา้ราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบตัิ

ตนเพือ่เป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินที่ดี 

ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่พฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพือ่เพิม่พนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติที่ดี คุณธรรมและ

จริยธรรม อนัจะท าใหป้ฏิบติัหนา้ที่ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจดัใหมี้การพฒันาพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ผูจ้ะไดรั้บการเล่ือน

ต าแหน่งเพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อนัจะ ท าใหป้ฏิบติัหนา้ที่

ราชการในต าแหน่งนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนใหมี้การพฒันาพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไดมี้โอกาส เพิม่พนูความรู้

ความสามารถในการปฏิบตัิงานดว้ย 

ขอ้ 20 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิ ราชการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาแต่งตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน พฒันาพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ิน 

เพิม่พนูประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และมีหนา้ที่เสริมสร้างแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตน

เหมาะกบัการเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินและปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหค้  านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานที่

ไดป้ฏิบตัิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ความมีคุณธรรมและ จริยธรรม ตลอดจน

การรักษาวนิยัที่เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน โดยจดัท าการประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ

เปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมิน ช้ีแจง หรือขอค าปรึกษาดว้ย 

หมวด 7 

วนิยั การรักษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิัย 

ขอ้ 21 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรักษาวนิยัตามทีก่  าหนดเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัโดย เคร่งครัดอยูเ่สมอ 

ขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ใหมี้มาตรฐานเดียวกบัที่บญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ

พลเรือน 



ขอ้ 22 ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่เสริมสร้างและพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ป้องกนั มิให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั และด าเนินการทางวนิยัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลที่ควร กล่าวหา

วา่กระท าผดิวนิยั 

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ที่ตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวโดยไม่ สุจริต ใหถื้อวา่ผู ้

นั้นกระท าผดิวนิยั 

ขอ้ 23 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทางวนิยั ผูน้ั้น เป็นผูก้ระท าผดิ

วนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวนิัย เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษ ทั้งน้ี การลงโทษทางวนิัยใหมี้ มาตรฐานเดียวกบั

ที่บญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 

ขอ้ 24 การด าเนินการทางวนิยัแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั ให้

สอบสวนเพือ่ใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่ เป็นกรณีที่ไม่จ  าเป็นตอ้ง สอบสวน ซ่ึงไม่ท า

ใหเ้สียความเป็นธรรม และจะสัง่ให้ผูถู้กกล่าวหาพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อน เพือ่รอฟังผล

การสอบสวนพจิารณาก็ได ้

การสอบสวนตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยตอ้งมีการแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน ที่สนบัสนุนขอ้

กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ เพือ่ใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหา และการใหสิ้ทธิผู ้

ถูกกล่าวหาน าที่ปรึกษาหรือทนายความเขา้ฟังในการช้ีแจง หรือใหป้ากค าของตน 

กระบวนการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้ 25 ผูส้ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษให้เหมาะสมกบัความผดิและมิใหเ้ป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดย

โทสะจริตหรือลงโทษผูท้ี่ไม่มีความผดิ 

การลงโทษพนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหท้  าเป็นค าสัง่ ในค าสัง่ลงโทษใหแ้สดงขอ้เทจ็จริง พฤติการณ์การกระท า

ผดิ ขอ้กฎหมายและขอ้พจิารณา ทั้งน้ี ใหร้ะบุสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไวใ้น

ค าสัง่ลงโทษดว้ย 



ขอ้ 26 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่ กระท าหรือละเวน้กระท าการใดที่พงึเห็นไดว้า่เป็น

ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือต่อผูมี้ หนา้ที่

สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็น

หนงัสือโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา เวน้แต่

ความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาททีไ่ม่เก่ียวกบัราชการหรือความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจาก 

ราชการไปแลว้ เวน้แต่ออกจากราชการเพราะตาย ก็ใหมี้การสืบสวนหรือพจิารณาและด าเนินการทางวนิยั 

ต่อไปได ้เสมือนวา่ผูน้ั้นยงัมิไดอ้อกจากราชการ 

ขอ้ 27 เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้ าเนินการทางวนิยัหรือสัง่ใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินออกจากราชการไปแลว้ ใหมี้

การรายงานการด าเนินการทางวนิยั หรือการสัง่ใหอ้อกจากราชการดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

เพือ่พจิารณาหรือตรวจสอบตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนด 

ขอ้ 28 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูใ้ดมี

กรณีกระท าผดิวนิยัอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูน้ั้นด าเนินการทาง

วนิยัต่อไปได ้

หมวด 8 

การอุทธรณ์ 

ขอ้ 29 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษทางวนิยัใหมี้สิทธิอุทธรณ์ได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอุทธรณ์ และการพจิารณาอุทธรณ์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่ คณะกรรมการ

กลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัในเร่ือง สิทธิในการ

อุทธรณ์ สิทธิในการคดัคา้นผูพ้จิารณาอุทธรณ์ดว้ยเหตุอนัสมควร สิทธิในการช้ีแจงหรือแถลง ขอ้เทจ็จริง

เพิม่เติมตามความจ าเป็น สิทธิการถอนอุทธรณ์ และการก าหนดระยะเวลาการพจิารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไป

ดว้ยความรวดเร็วและเป็นธรรม 

ขอ้ 30 พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ผูใ้ดถูก

สัง่ลงโทษทางวนิยัอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุและผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดต้ามกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบ



ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินที่โอนมานั้นแต่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดงักล่าว หรือไดใ้ช้

สิทธิอุทธรณ์แต่การพจิารณายงัไม่แลว้เสร็จ ก็ให้ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ หรือมีสิทธิไดรั้บการพจิารณาอุทธรณ์

ต่อไปไดแ้ลว้แต่กรณี 

หมวด 9 

การร้องทุกข ์

ขอ้ 31 พนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการหรือเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ที่ปฏิบติั

ต่อตนโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย หรือมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการ

ปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตน ใหผู้น้ั้นมีสิทธิร้องทุกขไ์ด ้

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการร้องทุกขแ์ละการพจิารณาเร่ืองร้องทุกข ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปที่

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนด โดยมีหลกัประกนัและหลกัเกณฑพ์ื้นฐาน

เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ เวน้แต่การร้องทุกขก์รณีพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ินเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ที่ปฏิบติัต่อตนโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมายหรือมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏบิติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตน อาจก าหนดขั้นตอนการท า

ความเขา้ใจกนัระหวา่งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูน้ั้นกบัผูบ้งัคบับญัชาเพือ่แกปั้ญหาในชั้นตน้ก่อนกไ็ด ้

หมวด 10 

การบริหารงานบุคคลของพนกังานครูส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 32 พนกังานครูส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูส้อนประจ าใน

สถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนซ่ึงมีหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารหรือใหก้ารศึกษา

ในสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือด ารงต าแหน่งที่มีหนา้ที่เก่ียวกบัการใหก้ารศึกษา ซ่ึงไม่

สงักดัสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินน ากฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ ขา้ราชการครู ใน

ส่วนที่เก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานครูส่วนทอ้งถ่ิน โดยอนุโลม 

 



หมวด 11 

การบริหารงานบุคคลของลูกจา้ง 

ขอ้ 33 การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้ณะกรรมการกลาง

ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินก าหนดมาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะการปฏิบติังานของลูกจา้งในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ใหน้ าขอ้ก าหนดในประกาศ

ฉบบัน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 34 ผูใ้ดเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินวสิามญัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2506 ประกอบกบัพระราชกฤษฎีการะเบียบ

พนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 อยูใ่นวนัที่ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั้นเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน วสิามญั

ตามกฎหมายนั้นต่อไป 

ขอ้ 35 การใดที่ไดด้ าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินที่ใชอ้ยูก่่อน

วนัที่ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบัและมิไดก้ าหนดไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัไดต่้อไป เท่าที่ไม่ขดัหรือ

แยง้กบัประกาศฉบบัน้ี 

 

. .  

ประกาศ ณ วนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

. .  

(ลงช่ือ) นายอาษา เมฆสวรรค ์

(นายอาษา เมฆสวรรค)์ 

ประธานกรรมการมาตรฐาน 



การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 




















































































