
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
เร่ือง   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

………………………………………….. 
การประการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นอ านาจของ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2554  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขอองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒542 โดยเป็นบุคคลซึ่งไต้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไซนี้ 
“พนักงานจ้างตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจ้างท่ีมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ

ท างานของพนักงานส่วนต าบล หรืองานท่ีใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
“พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ”หมายความถึง พนักงานจ้างท่ีมีลักษณะงานเป็นท่ีปรึกษาโดยเป็นผู้ท่ีมี

ความเชียวชาญเป็นพิเศษ หรือความช านาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะต้านอันเป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาการหรือในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านนั้น ๆ 

“พนักงานจ้างท่ัวไป” หมายความว่า พนักงานจ้างท่ีมีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานท่ัวไปซึ่งไม่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะเฉพาะค้นในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงส้ัน ๆ ไม่เกิน ๑ ปี 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่าเงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามอัตราท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 

“ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น 

“การสรรหา” หมายความว่า การประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งองค์กรบริหารส่วนต าบล ก าหนดจ านวนหนึ่ง เพื่อท าการเลือกสรร 

“การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลท่ีได้ท าการสรรหาท้ังหมด และท าการคัดเลือกเพื่อให้
ได้บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ข้อ ๒ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรฐานท่ัวไป 
หลักเกณฑ์หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลท่ีก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรืองใดให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย ท้ังนี้ เว้นแต่เรื่องได้ก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือ
เป็นกรณีคณะกรรมกรกลางพนักงานส่วนต าบล ประกาศก าหนดให้หนักงานจ้างประเภทใดหรือต าแหน่งใน
ลักษณะงานใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้างขงองค์การบริหารส่วนต าบล
ในบางเรื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ข้อ ๓ พนักงานจ้าง… 
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หมวด 1 
พนักงานจ้าง 

ข้อ ๓ พนักงานจ้างมีสามประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนักงานจ้างตามภารกิจ 
(๒) หนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
(๓) พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีช่ือตามลักษณะงานนั้น กรณีท่ีมีลักษณะงานสนับสนุนหรือ

ส่งเสริมการท างานของพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด จะมีช่ือผู้ช่วยหนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งงานนั้น 
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะไต้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
หมวด 4 

การสรรหา และการเลือกสรร 
                    ข้อ 1๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานโดย
ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการท่ีได้
มาตรฐานยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข้อ 19 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลเห็นขอบให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงาน
จ้าง ลักษณะงาน ช่ือต าแหน่ง ความรับผิดซองของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแหนท่ีจะได้รับ คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรหา เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ 
ตลอดจนก าหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 
ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยเป็นการท่ัวไป มีระยะลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการก่อนก าหนดวันรับสมัคร 

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละไม่เกิน     
๑๐๐ บาท ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๓) องค์กรบริหารส่วนต าบล… 
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(๓) องค์กรบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสมแต่ท้ังนี้ต้องไม่

น้อยกว่า 7 วันท าการ 
(๔) หลักเกณฑ์การเลือกสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ 
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคดท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
(๕) ให้ก าหนดคะแนนเต็มของสมรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจ าเป็นและความสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 

ท้ังนี้ สมรรถนะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุดควรมีน้ าหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด 
(6) วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง ให้องค์การบริหารสวนต าบลเป็นผู้ก าหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง

สามารถระเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ
ประเมินเดียวกัน ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าวได้แก่ การสอบข้อเขียน 
การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดลองด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง หรืออื่น ๆ  
ท้ังนี้ ได้ก าหนดแบบตัวอย่างการก าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารที่แนบท้ายหลักเกณฑ์และเงือนไขนี้ 

(7) เกณฑ์การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์กบริหารสวนต าบลก าหนดตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 

(๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

(ก) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนท่ีได้รับผิดชอบงาน  เป็นกรรมการ 

หรือโครงการของต าแหน่งท่ีจะสรรหาหรือสรรหา 
(ค) หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้ท่ีไต้รับมอบหมาย        เป็นกรรมการ/เลขานุการในการเลือกสรรต าแหน่งท่ี

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น ท้ัง
จากภายในหรือภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการด้วย 
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการสรรหารและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดใน
ประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๘ 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จส้ินแล้วให้รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารสนต าบล เพื่อประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและด าเนินการจัดจ้าง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลต่อไป 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศบัญชีรายข่ือผู้ผ่านการเลือกสรร โดยก าหนดให้บัญชีอายุตามท่ีเห็นสมควร แต่
ท้ังนี้ต้องไม่เกินกว่า ๑ ปี 

ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน
ได้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 

ข้อ ๒1 การสรรหา... 
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ข้อ ๒1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการส่วนต าบลและ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังนี้ 

(๑) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหน่งท่ีจะสรรหาหรือ
เลือกสรร ก าหนดขอบข่ายงานของต าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง คุณสมบัติของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างค่าตอบแทนท่ี
จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร โดยให้จัดท าเป็นประกาศรับสมัครปิดไว้ในท่ี
เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ ก่อนก าหนดวันรับสมัคร 

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาทได้ 
(๓) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร ให้น าข้อ 19(3), (4). (5), (6) และ (๗) มาใช้โดยอนุโลม 
(๔) ภายหลังประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาและเลือกสรร จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย 
(ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลท่ีนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในต้นท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีจะสรรหาและเลือกสรร จ านวน

อย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการของต าแหน่งท่ีจะสรรหาและ

เลือกสรร  เป็นกรรมการ 
(ง) ปลัดองศ์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรการ มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
รับสมัคร ภายให้หลักการตามข้อ 1๘ 

ข้อ ๒๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษแล้ว ให้
นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลด าเนินการจ้างโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุตามท่ีเห็นสมควร 
แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 6๐ วัน 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบท่ีก าหนดแนบ
ท้ายมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 (นายคูณ  อุ่นค า) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
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" " 

n1'Sfll'ILaeimvJmL\;l.:J~.:i1 i~1'S.:1~1LL Vl'U.:11 'U'S~~'U~'1.:i('U i.:i-d' 1 i1L U'U 1 'U\;\1lJ'Vlamnru'f!LLa~L1eJ'U 1 'll~ L~E.11,, e).:J\Jl1lJ 
" 

F1ru~m-s11m-snm.:ii1-s1"!!m-se.1.:iFi m-su~vi1-sa1'Ui.:iV111'1 (n. '1.) n1V1'\Jl'l 

/(l!:i) m-s1ei'U ... 



- l!:i -

(l!:i) fl1iLB'ULLm:fo1a'U1'U~1LL'Vli.J-:Ji.h::IJ1'VI a1EJ.:i1'U i::~u LLa::~1LL'Vli.J.:JL~mn'U1'U~1LL'Vli.J.:J 11-:i 

(m) fl1iLtl'ULL'1::fu1a'UL(,lEJfl1i'1'ULi.J~mJn'U1'U~1LL'Vli.J.:Ji.h::IJ1'VI '11EJ.:J1'U i::~u LLa::~1LL \J-:JL~hJ 

i::'Vl11-:itl-:Jfl fl1~~'Vl1ia1'U~.:J'Vl1 t,\ 'Vl~tltl-:Jfl fl~flPlirna1U-Vlel.:J~°LJ~'U 

(<i.'.) fl1i 1a'ULL'1::½' u 1a'U 1 u~1 LL 'Vli.J-:i i.Ji:: Lfl'VI a1EJ-:i1'U LLa::i::~rn~11 L\,"l EJ~1LL V1i.l-:i~1 11 L~11 

'Vl~tl1J1~11i.:J ~1LL 'Vli.J-:J1 'Ui.Ji:: LiWI '11EJ-:J1'UL~1l Lt,\ EJi::~'U~1fl11L~1l 1 'UtJ.:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1\,"l 'VI~ 

i.JflPlitJ-:Ja1°LJ'Vltl.:J~'U~'U 

(ct) fl1iLa'ULL'1::i'u 1a'U~~~1i.:J~1LL V1i.l-:i~1fl11L~11 ml.I (<i.'.) LL~1i.Ji::a.:if-1'lla 1au'VI~ 
" 1 i.JLLi.:ii-:i 1 'U~1LL'VI\J.:JL~1l 

fl1i Ltl'U LL'1::fu La°LJ 1 ~mfl fl1i'U~'Vl1iri1°LJ'oij.:J'Vf1(,l LLa::v-:ifl m,J flPlia-:ia1uvf a.:i~°LJ~°LJ~ L EJ1'!Je)-:J 

i.J1::a1'Utl°LJ L\,"lEJri1'Vl'Ut,\1'U~fu La°LJLLa:: 1 ma'Uiji:,m 1 °LJ1'UL~ EJ1tl°LJ L ~ma'UaP1ru::fl1i1lfl11'n1i1-Ufl11 .:!fl fl11 

'U~'Vl1ia1°LJ'oij.:J'Vf1\,"l (fl. ,I.,!.) P1N::fl1i1lfl1Wl1Jfl-:J1'UL 'Vll"1U1'1 (fl.VI.,!.) 'Vl~tlP1N::fl111lfl1iW1Jfl-:J1'Ua1 ~1'U'1 

(fl. tl'U\Jl.'oij-:J'Vf1\,"l) LLa,LLimru vl,11iflJ11 ~Pl11l.f Li1'U"lltl'U 

L ~ ai.Ji:: LEJ"ll'U1 'Ufl1i1J'U L 1a1i1-Ufl111 ~~811 L 1a111-Ufl1i'Vl~tl L 1'11'vi1-:J1'U'lltl-:J~~ tl°LJ111 
" 

911l.l~ ri1'Vl°LJ\,"l 1 °LJ'Vl1l1\,"lil 1 'U'UN::~ L 'U°LJW1Jfl.:J1°LJa1'U'Vltl.:J~°LJ~'Ui!'U L 'U°LJL 1a111"llfl1i"!Jtl.:J'!J1i1"llfl1itl.:Jfl fl1 'U~'Vl1i 

a1u~-:i'V11(,l 

'!Jtl \!:)gv fl11Ltl'ULL"1::fl1ii''ULtl'U\Jl1l.l'Htl l!:>b (l!:i) L~tltl-:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1t,\1~'La m~a-:i 

"!Jtl Pl111l L i1°LJ"lltl'U fl11fu Ltl°LJ'!l1i1"ll fl118.:Jflfl11'U~'V111a1°LJ'oij-:J'Vf1(,l 'Vl~elW 'Ufl-:J1'Ua1'U'Vlel-:J~'U~'U111~11-:J 1 LL 'VI\J.:J 

~11-:i P1ru::m111n11'!l1i1"llfl1it1-:ifln11u~V111ri1'Ui-:iV11(,l (fl. ,1. ,1.) m,iij11~ Li1°LJ"llau 1 ~tu 1a'U-ff111"1Jn11 -:Jflfl11 

'U~'Vl1iri1°LJ 'oij-:J'Vl1 (,\ ,I 1 fl e)-:J fl fl 1iU~'Vl11ri1'Ui .:J'Vl1t,\ ~°LJ 'Vl~elW'U fl-:J1'Ua1'UVI a-:i ~'U ,11 fl a-:i fl m,J flPlitJ.:Ja1'UVI -:J~°LJ~'U 

~~1i-:J~1 LL 'VI\J-:Ji.J1:: L.f1'VI '11 EJ-:J1'U 1::~'U LL rt:: ~1 LL 'VI\J-:JL~ EJ1 tl'U flU~1 LL 'VI\J-:J~11-:J LLrt::i.J1::'1-:Jfl"!Jtl La 111 L tl'U 
" 
i111"1Jn11a-:if-1fl11u~vi11a1'U~-:ivi1(,l"!Ja-:ia-:if-1n11u~vi1ia1'U~-:ivi1(,lt1°LJ L\,"lEJ°LJ1EJfla-:if-1fl11u~V111ri1 ~-:i'V11\,"l 

LLrt::'U1EJfltl.:Jf-1 mi.JflP11v-:iri1uvf e),:J~°LJ~ L~ mia-:i 1~9lfl'1-:JV'UEJtll.l 1 'Ufl11 Ltl'ULLa::fo 1aul!°LJLLa1 LLrt::Li1aPiru::n i1lfl11 

'!J1i1"llfl1itl-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'U~-:J'V11\,"l (fl.,J.,J.) Hlvl,111ru11~Pl111lL~°LJ"lltl'ULLa11~°LJ1EJfle)-:Jflfl1iU~'Vl11ri1 ~-:J'Vl1(,l 

aarn··hi-:i½'u Lv°LJ1 ~~1i-:J~1LL'VI\J-:Ji.J1::Lfl'VI '11EJ.:J1'U 1::~'U LL"1::~1LL'VI\J-:JL~ EJ'Jfl'U L\,"1EJ1 m~i''UeJ\Jli1L~°LJL~a L Vl1L~1l 

LLr1::1~LL~.:irhi-:itu1au1'1-1v-:if-1fl1i'U~V11iri1ui-:ivi1(,l 'Vl1vmf-1mi.JnP11a.:iri1uvfa.:i~u~uV1i1u L~aaafl1-11i 1ma'U 

L\,"l EJ,i::~a-:iiji:.m 1 u1°LJL~v1nu 

ia l!:i~ m11a'ULLa::m1fu Ltl'U911l.l'!la l!:ib (m) u1vna.:if-1 fl11'U~V111ri1ui-:ivi1(,l~,1::½'u amLa:: 

°LJ1EJfltl-:Jfl mi.JflP11a-:ia1'UV18-:J~'U~°LJ~ L~EJ'l'!Jtl-:J~a-:i 1 ~m111fj°LJEJt11l 1 °LJfl1i Ltl°LJLLrt::½'u Ltl'U L(,lEJfl11'1'UL ,J~EJ°LJ 1LL'VI\J-:J 

~,:Jfl~11 

~ eJP1ru::m11Jfl1i'!J1i1"llfl118-:Jf-1 fl1 i'U~V111a1'1J'oij-:J'Vl1t,\ (fl. ,J. ,J.) 1~vl ';J1if1.111 '1-1Pl11l.l Li1'U tl'ULLa1 

1 ~'U1EJfltl.:Jf-1fl1iU~'Vl1iri1'U~-:J'Vl1(,ltJtJflf11i-:ifo 1au1 ~~1i-:J~1LL 'VI\J-:J'\.h:: Lfl'VI '11EJ-:J1'U 1::~u LLa::9i°1LL 

Lt,\EJ1 m~i'UeJ\Jli1L~'UL~el'UL V11L~1l LL rt:: 1 ~LL~-:i1-11i-:i½'u Ltl'U 1 ~8-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'Ui-:J'Vl1t,\~°LJ 'Vl~tltl-:Jf-1 m 

ri1u'lii'e1-:i~°LJ~°LJ'V111'U L~tleltlflf11i-:i 1 ma'U L\,"lEJ,J::~a,:iiji:.m 1 °LJ1°LJL~EJ1tl'U 

I iv l!:>~ m11v'U ... 



- m -

-ifo I!>~ n111el'ULLr1::nTi-St1Le.J'U\Jl111-iie.1 l!>b (<i'.) m::vi1hi~mde.1-ii111"!.1n11e.1.:iPi'n11 ~vr11 

ri1'U ';J.:J'V11 ~ 'VI~ avnr n .:i1 'U ri1 'Ur1 e.l.:J fi'U ~'Ucj't!w;1li' m 1,1 1~ tl'U1 ti ne.1.:i Pl n11tl ~'Vl11ri1'U';J .:J'Vl1 ~ LL 1;'I Z'U1 tin .:i Pl m 
" 

tln1-11e.1.:iri1'Ur1a.:ifi'LI~'U~ L~m-iie.1.:i H1\Jlnr1.:i ~'Ut1e.1111 'l.ln11 Le.J'ULLr1::-s't1 Le.J'Ut!'ULL'11 Lde.11-1ru::n1111n11-ii'1 1"!.1n11 

e.1.:iPi'n11t1~'Vl11ri1'U';J.:JV11~ (n. '1. ,1.) hivl,111ru11 "Hm11i L ~'U"!.1e.Jtf LL'11 1 "H'U1t1ne.1.:iPi' n11t1~'Vl11ri1'U .,.:ivr1~ 

e.1e.1mi1i.:i-st1 Le.l'U 1~ tlL mi-st1eJ\Jl11 L~'UL~ e.l'U\Jl11Jtl1::n1f'11-1ru:: m11Jn11nr11.:i-ii'111"!.1n11e.1.:iPi' n11 ~'Vl11 

ri1'U';J.:J'Vl1~ (n. ,1.) L~e.l.:J 1J1(,));51'Ui11 tlL~tl1f1tln11L 'H"a111"!.1n11e.l.:JP!n11tl~'Vl11ri1'U-;j'.:J'Vl1~ 1i-st1L~'UL~e.l'U LLrlZ L \1 .. 
LL1ij.:Jf11i.:i-ru Le.l'U 1 'He.l.:JP1n11tl~V111ri1'U';J.:J'V11~ Vl~e.l e.1.:iPi'mtl n1-11e.1.:iri1'Ur1e.1.:ifi'U~m1111t1 L flmrnn1-11i me.J'U 

1~ t1'1::~e.1.:iijt:.rn L 'U1'UL~ t11f1'U 

-iie.1 I!>~ 'Vl1 m1Le.J'ULLr1::m1-s'u1e.1'U\Jl11J-ae.1 l!>b (ct) 'LI1t1ne.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1'lJf,:m1~e.11,1-st11e.1'U 

'Vl~e.1v1t1cj't!'U1tli11.:i~1LL'Vl'U.:JL~1Jrie.1'LI1i-sum1LL~.:i~~1i Lde.11-1ru::nn1im1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 
- " 

(n. '1. '1.) 1iYl,111ru11 'Hl-1111JL~'U"!.1e.ltfLL~1 L~tl1i-rua\Jl11L~'UL~e.l'UL'VhL~1J 

"a111"!.1n11e.l.:JR n11t1~V111ri1'Uf .:J'Vl1~mi-st1n11LL~.:J ~.:i L ii11.:i~1 LL 'Vl'U.:J 'lh:: L.f1'VI 1 tl.:J1'U 
" 

LLr1::1::~rn~1i 1~t1~1LL 'Vl-u.:iJ1n11L~1J\Jl11J-iie.1 I!>~ 'Vl1ntl1::a.:iPi',1:: 1a'U1 tli11.:i~1LL vr-u.:iL~1Jne.1'LI1ifom LL~.:i~.:i 

1 'Ue.1.:iPi' mtln1-11e.1.:iri1'Ur1 e.1.:ifi'U~'U 'U1t1ne.1.:iPi'm1u~vr11a1'U,1.:iwr~e.11,1ijfi1i.:i 1 ma'U 1 tle.1.:if-1 mtl nF11e.1.:ia1'U ., a.:ifii.i 

~i.i 1i Lde.1F1ru::n111Jm1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1u~m1ri1'Lif .:i'Vl1 ~ (n.'1. ,1_) 1iYl,111ru11 "H1-11111L~'U"!.le.Jt1LL'11 L~t1 11e.1e.1n 

1-11i.:i1me.1'U~e.JLde.11i-stJLL1ij.:Jf11i.:ifo1e.1i.i,11ne.1.:iPi'mtlnf'l1e.J.:iri1'Ur1e.J.:Jfi'U~'ULL'11 

VI 2.1 'l fl <I: 

n T~ Le>'U LLil::i'u fa'U-u111"llnTnh::1J1'VI ~'U 

-ife.1 mo n11Le.l'U"a111"!.1n11e.l.:JPln11tl~'Vl11'11iJ';J.:J'V11~ 1 tlLiJ'U"a111"!.1n11'lhZL.f1'Vl~'U L tll-1111! 

al! F11 h"lle.1.:i cj'"l.la 1 e.J'U Ldaa.:i Pi'n11t1 ~V111ri1i.i -;j'.:i'Vl1 ~ 1i-s't1 'Vli.J.:i~mL 1ij .:i 1-1112..1tl1::a.:i fi-su Le.J'U-a111"!.1 m1 .:i Pi'n11 " . 

tl~'Vl11'11'U f .:JVl1 ~ ITT~ '11 n'11'U11"!.1n11~'U L \1e.l ~ f1 n11tl~'Vl11'11'U ';J.:J'V11 ~ LL r1Z'11'U 11"!.1n11~'U~ L .,i t11"a e.l.:J 
" 

tl1::'11'Uf1'U 1~ tlf11'Vl'U~1'U~'Stl Le.l'ULLrlZ 1 mmJijt:,.Ji;l L 'U1'Ub~ t11f1'U L ~e.lL'1'Ue.ll-lf.lJZn111Jn11-ii'111"!.1n11 .:JPln11 

t1~'Vl11ri1'U'1.:J'Vl1~ (n. ,1_ ,1.) vl,111ru11i1-11111L~'U"!.1t1t1 Lde.1F1ru::m12..1n11-ii'111"!.1n11e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 f.:iV11~ 

(n. '1. ,1.) vl,111ru11 \1Fl111JL ~'U"!.1e.ltfLL'11 L \1'U1tlne.J.:Jfl m1t1~'V111ri1'Uf.:i'Vl1~mm1-11i.:i 1 me.J'ULLrlZLL1ij.:Jf11~ 1 me.J'U 

1 "Hri1'LI11"!.1n11~'U~ L~ t11-ii'e.1.:iL ~e.1e.1e.1n1-11i.:i-st1 Le.J'U 1~t1,1::~e.1.:iijt:-i1;11 'U1'UL~mn'U LLr1:: 1 ~11t1.:i1'UF1ru::n 12..1n11 

-if111"!.1m1e.1-:i1-1m1t1~V111ri1'U-;j'-:iwr~ (n. ,1_ ,1_) 'Vl11t1 



- ~ -

ff1'U~ 11:J 

n11iu le1'U-u111'!fn11th::uw1~'U 

ia '1'1C,) nTsfo LeJ'U"1J111"llm1·th::L.nV1~'Uvfh.i'1 -di111"llnTrn11dja,:i 1i1u11'1 LL'1::LL~ i.:iLiJ'U • 
i111"llm1a.:i1-1 m1u~V111ri1'U~.:iV11~ L~E.Jm11ial!fl1 hi '!lel.:!~'!la Lel'U 1 ~~1 L 'U'Um1.t11 EJ 1i'Vl~mnru,i Lm:: ia'U 1 'll 

'IJ 

~.:i~ahl-d' 

(Cil) m1-ru Lv'Uiti.:imlmEJ 1i'Vl~mnru,i ~.:id 
'IJ 

(n) vi°1LL 'Vl'U.:!~'1::'1.hlJ11 -at 'Uf111fo Lel'U ia.:iL 'U'Ul1i1LL 'Vl'U.:!11.:!~iiai;i11L1'UL~el'U 

('!J) ~~-rum1u11~LL'1::LL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'VllJ.:! ,h::LflVI c'l1EJ.:!1'U LL'1::1::~u1 ia.:iii 

flf\Jl."llJmi \;)'j,:j i;) 1lJ fl (\Ji."flJU1i LQYn ::i1V1-ru \ii1 LL 'VllJ.:! \;)1lJ~ f11'Vl'U ~ 1-n 'U1J1i;)1~1'Uf11'Vl'U~ \ii1 LL 'VllJ.:!i1'U . . ~ 

(fl) "1J111"llf111'lh::LflVl~'U 'Vl1n hlLflEJ 1~-run11U11'1 LL'1::LL\ll.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vl'U.:im fl(l.11~ • • • 
i.:iLL~1::~U'U~f1!qJ1\;l~'Vl~elL viE.Ju 1~~~1n1Tt!'UiJ'U 1 tlL 'U'U~rua1JmiLovn::i1V1-ru~1LL 'VllJ.:!lJ1flel'U 'Vl~el 1~ L El 1~-ru 

LL~.:ii.:i 1~m.mm1aau LL ~.:!'U'U'Vl~am1R~ L~an 1 'Umru~iiL 'Vl\;lW LPl"cl~1~-:S1 L'U'Uiti.:ic'lel'lJLL ~.:i-u'U1 ~~1i.:l\;l1LL 'Vl'U.:! • 
~ ia.:i 1 i1~ i.:i LL~tl~fl!f1!1\;l~'Vl~el L vi EJU 1~~~1n11i!'UL 'U'U~f\Jc'llJmiLuvn::ri1V1-ru 11i1LL 'Vl'U.:!lJ1flel'U 'Vl1n'1 LL\ll.:ii.:i 

1 ~~11.:i\ii1LL '\ll'U.:! 1 'Utl1::LflV11"ll1f111 ~i!'U,i::ia.:i L 'U'U~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m 'Ul1i1LL 'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'U~,J::-ru Lel'U LL ::uru;i 
'IJ 'IJ u 

aarnL~.:i-u'Ui!'Uei'.:i1~E.Jm~n 

(.:i) m1-r'lJLel'UL~elLL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'Vl'U.:!~ia.:i~1Lij'Um1R~L~eln'Vl~elit1.:itl1::Lij Uflfl'1 • 
~'lla1awil::it1.:i~1'Um1R~L~t1n'Vl~t1~1'Um1tl1::Li1'Uuflfl'1na'U 
'IJ • 

(,i) m1-ru LeJ'UL~mL~.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vlll.:i1 'Uc'l1EJ.:!1'UL~ '!Jt1.:ia.:i1-1m1u~V111ri1'U~ V11~1~ 

ia.:i1~ii~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m °LJ~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui!'UiJ'UUnl;i1am1u11'1elU 'Vl~el 1~ii~c'lel'lJR~L~an 1~ VI~ m~-ru 
\j a~ 1 \j \.I " 

m1R~L~an1'U~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui1'UiJ'Uuru-iham1LL~.:ii.:iau u 'IJ 

(l!:>) m1-ru1ti'U"1J111"lln11tl1::LflVl~'Ui;)1lJ (Cil) 1~~1L'U'Un111m'UmM~mruV1~.:i ~.:id 

(n) m1-ru Lel°LJ~c'lel'lJLL ~-l'U'l..11~ m~-rum1R~L~t1n 1 'Ul1i1LL 'Vl'U-l~,J::LL~.:ii.:i L~E.Jn1 foPl"cl 
'IJ 'IJ 

i;i11iit1 Cilo (l!:>) 1~EJ1~~11.:i\ii1LLV1'U.:i~aarnL~.:i-u'U1~ V1~t11~-rum1R~L~ani!t.1 J.:i-d'1~L'U'U1tlmlJ'Vl~mn '1LL'1:: 

Liat.11 'll~ L~mia.:ii;i11iflru::m11J m1n'11.:ii111"llm1a.:iRm1u~V111ri1'U~.:iV11~ (n. ,i .) n1V1'U~ 

( '!J) m1fo Lel'U"1J111"llm1tl1:: LflVl~'Usil.:iii~n"clru::.:i1tJL viEJULfifo.:i 1~ nu\ii1LL 'Vl'U.:!U~'Vl11 

(fl) m1-ru Lt1'U"1J111"1lm1tl1:: LflVl~tJ 1 'Ul1i1LL V1-u.:itl1::L.nV1J11 tlLL'1::tl1::L.nV11"l!1m1 

n11-ru Lel'U"1J111"lln11tl1:: L.f1VI ~°LJ i;)1lJ111fl'VI~.:! lJ1'lJ11'1 Lrn:: LL~.:ii.:i L 'U'U"1l111"lln11 .:i1-1m1 • 
'lJ~'Vl11"11°LJ~.:!'Vl1~ 1 ~e),:jl')f)1'j'lJ~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1::"11'U11"lln11~'U~ L~E.11"1lel.:!tl1::a1t.1n'U 1~ E.Jf11'Vl'U~1 -ru Lel°LJ 

LL'1:: L 'ITTv'Uiii:.J'1 L 'U1'UL~E.11tl°LJL ~ elLc'l'Uelfl ru::m11Jf111"1J111"lln11el-lfl n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ (n. '1. '1.) ~'111ru1 

1 ~fl11lJL ~'U"llelU L~aflru::m11im1i111"llm1a.:i1-1m1U~V111ri1'U~.:iV11~ (n. '1. ,i.) w,111ru11 ~fl11lJL ~'U aULL'11 

1 ~t.11 El nt1.:i1-1n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ele)f)f11i.:i-ru Lel'ULL'1:: LL~.:! i.:i L 'U'U"1J111"lln11el.:!1"1 m1U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1:: 1 ~ 
LL1ij.:!f11i.:i-ru Lel'U 1 ~ri1t.111"lln11~'UV111U L Yiaaanfl1i.:i 1 ma'U L~E.1'1::ia.:iiicm L 'U1'UL~E.11tl'U 

L ~t1tl1:: LEJ"lltl1 'Un11tl'u L 1'1111"llm11 ~~a11 L 1m11"lln11V1~m 1'11vi1.:i1'U'!Ja.:i~ at.11J 1 

i;i11i~ n1V1'U~ 1 'U'VllJ1~il L 'U'!Jru::~L 'U'U"1J111"llm1tl1:: L.f1Vl~'Ui!'U L 'U'UL 1'1111"1ln11'!la.:ii111"llm1a.:i1"1m u~V111 

"11'U~.:!'Vl1~ 



- ct -

-ifo '11~ n11fofa'IJ-ii'111'1Jn11·1.htLflVl~'I.JtJ111J"Uel Q'l(i) (~) ('ll) n1t'V11lmv1EJ1i{LL~.:J 'Vl\11~-rn • 
fl111J--i\'1 L'U'IJ F1111Ji'F1111Ja11J11t:1 'lhtaun11cl'Vl1.:i1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nin11'!lel.:J~~~t•1rn tel'IJ LLat'l.h tEJ'll'\J 

V •~ V 

~VI 1.:i11'1Jn11~t 1~-ru LLatil'Vli1.:i~el-ru1el.:i~1mb'IJ11'1Jn11~'1.Ji.:i nv1~ elel n tv1 EJ~ila1'1.J1~ 1 'IJ n11elelnP11~ u11~ 
V • 

LL\Jl.:ii.:i\Jl11J~ n{l'Vl1J1 EJn1i'U~'Vl1i.:J1'1.J1i flfla'!lel.:J"U1i1'1Jn1i'l.bt LflVli!'IJ 1 f11'Vl'I.Jv111 ~i!'I.JiJan~rut.:J1'1.JL vi 'U LfiEJ.:i 

1~ fl'U i;i1 LL 'Vl'U.:JU~'Vl11~ ~t-r 'U t el'IJ1J1U11~ LL at LL\Jl-:1 i.:i L 'U'IJ-ii'1i1'1Jn11 el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11'1.Ji.:i'Vl1 vi 1 'I.Ji;i 1 LL 'Vl'U.:J it LflVI • 
'U~'Vl1i'Vlel.:J~'IJ '1.htLflVlel1'1.J1fJn1i'Vlel.:J~\J 'Vl~el'11EJ.:J1'1.J'U~'Vl11'1t:11'1.JPin~11 \1-r'U tel'IJLLat LL\Jl.:ii.:i L 'U'IJ-ii'1 1'lln11 

el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11i.Ji.:J'Vl1vl'il1mrl.~,ru n1i19vl L~eln tv1 EJ 1 \11J1~11.:ii;i1 LL 'Vl'U.:J 1 '1.J'lhtLflVI '11EJ-:11'1.J LLatit~'U'ffilJa.:i 
V V 

'Vlamnru'1 n1il9v1L~eln LLat1fin1il9vlL~elnL yjel,r'U tel'IJ 1 \1'U1'Vlamnru'1 LLat1fin11~n1 'I.Jvl 11 

G11V1-r u n1119 v1 L~ el rn!~ 11 .:i i;i 1 LL V1'U.:iu~V111 L vi el LL\Jl.:i i .:i 1 \1il 1 t ~u~ a .:it'IJ \111 lJ ~ n1V1'1.Jv11 'IJ'Vl1J1 v1 Ci) '1 ih EJ 
V V 

m119v1L~eln 1J11 iu.:iRu tv1EJel'I.Jta1J • 
-ii'el '11'11_n11-rutel'IJ-ii'111'1Jm1,.htLflVl~'IJ\Jl11J-ii'el Q'l(i) (~) (fl) nit'V11lmv1EJ'IJ1EJnel.:Jf"1n11 ~'Vl11 

ri1'1.Ji.:iV11v1~~t-r u telmLatri1'1.J11'1Jm1~'1.J~ L~EJ,-ii'el.:i1~ l11na.:ifi'IJEJellJ1 'I.Jm1 tel'I.Ji!'IJLL~1 1 \1el.:i1-1m1 ~V111 

ri1'1.Ji.:iV11v1L'1'1.JeJL~el.:J"lJelfl111JL °'1iJ'llelUm1-ru 1eli.J\Jlelflrutm11J m1-ii'111'llm1el.:i1-1m1u~V111ri1i.Ji.:iV11v1 ( . ~. ~ .) 
tv1 EJ 1 \1{LL~.:J L 'VI\Jl~am111--i\'1 L 'U'IJ fl111li'fl111J'111J1it:l 'l.bt'1'Un1it:lJ'V11.:J1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nl n1i"llel.:J~~ ~t el tel'IJ . ~ -~ ~ 

LLat'l.11t fo'IJ'IJ~V11.:i11'llm1~t 1~-ru L~elflrutn111Jm1-ii'111'llm1el.:ifln11u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1 (n. ~-~.) vi 11ru1 

1 \1fl111JL °'1'1.J'll.el'ULL~1 1 \1iJ1EJnel.:iflm1u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1elel nP11i.:i-ru lai.J G11vi-ru m1~t'U11~ LL at LL\Jl.:ii.:i \1~11.:i • 
i;i1LL 'Vl'U.:J1 \JUitLflVI '11EJ.:J1'1.J LLat1t~u1v1 LL at 1 m~-rrn~'IJL~el\JL'Vh1~ 1 \1flrutn111Jn11-ii'111'1Jn1iel-:lfln11 

'U~'Vl1i'11'1.Ji.:J'Vl1vl (n.~. ~.) L'U'IJ~f11'Vl'I.Jvl 
V 

-uel m~ m1l~-rrn~'IJL~el'IJLLatn111~-rrn~'IJ'IJw--ii1i;i1LL 'Vl'U.:i1 iLtl'IJ1 'l.1l1111J111\Jl1~1'1.Ji1 'IJLLat ... ,, 
'Vlamnru'111~1EJn1ii1'1.J" 

"Uel ~ n111v1~el~1t'Vl11.:J~1L 'U'I.Jn11 'Vl~el~1L 'U\Jn1i\Jl11J1J1\Jli~1'1.Ji, 1 U'Vl~el'Vlamn 
V "" 

1il LL~1La~~ 1 \1~1L il'I.Jn11m1JUV1U.:iRu 1'IJ1J1\Jl1~1'1.Ji11 'IJ'Vl~el'Vl~mnru'1 L~m1'1.JLL~1 La~~ ... 

""'"" 7 i. /4/ 
( el'IJ'VN,_; L~1~'1.J~1) • 

,r~lJ\J\Jl~11n1initVli1.:JlJ'Vl1~ 1 VIEJ ... 



1i;ic.1~L'U'Ufl1'S'1lJl-11'SLLm"lJL~lJL~l.llh::rnP11-Hl.1::n'S'~l.Jn11mn:rvrunnuL'V1PIU1'1 L~eN lJ 1Jl'S;i1'U ... 
vi'1hJLMc.11nuviimnru"fiLL'1::L~e:i'U1"llm1fi'i;iL~e:in m1u11'1LL'1::LL~..:i~..:i n1-s~1c.1 rn11e:i'U m1-rule:i1.J n -sL~B'U • 
1::~u LL'1::fl1'SL~e:J'U.ff'UL1'UL~el'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bctei'.Ci'. LL'1::~LLm"lJL~lJL~lJ LvJmJ ::1cJ"ll'U 

LLfl'S1"!lfl1'SLL'1:: Lni;ii.h::~'Vl 5.fl1'\"l b 'Ufl1'SU~Vl1'S..:J1'U"llel..:JL 'V1131U1m 'U'UG11'U'S1l.l 

m~c.1rl11.J1'11Jl1l.ll'l11l.lb'Ul.l11Jl'S1 b<i'.1-S'Sl'lL~i;i 1.h::n0um1Jl11 c.,lrl (ct) LL-i-i..:i'l"l-s::11"!luqJty~ ::Luc.1u 

U~Vl1'S..:J1'UUl'll'l'1i;'f1'U'Vle)..:J~'U '\"l.131. bct<i:'.b LL'1::lJ~"lJel..:J1'lru::m1l.lfl11nmw1tl'n..:i1'UL 'V1131U1'1 1 'Ufl11i..l-s::"!l l'lf ..:i~ • • 
c.,o/bctbc., -L~01'U~ bet 1Jl'111'll.J 'l"l.131. bctbc., iil-l~b\1i.J,rui.J-s..:iLLm "llU'S::fl1P11'1ru::m-sl.Jm1n'11..:J'l"liJn..:J1'UL PIU1l;'I • • 
L~el..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 i..lLMc.11n'UV1imnru"fiLL'1::L~B'U1"ll~11f\i;iL~eln fl1'S'U'S'S'1LLa::LL~..:J~..:J fl1'S~1c.l m11B'U fl1 fo1v'U ... . 
fl11L~el'U1::~'U LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~B'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~fl1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. LLl;'l::~LLm"llL~lJL~lJ ~..:J 

1

B 1i.Jil 

-ifo Ci) i.J1::mP1dL~c.1n-i1 i.J-s::n1P11"1ru::m-sl.lm-sn'11..:i'V'ltl'n..:i11.JL'VlPl'U1'1 L~v..:i l.l11Jl'S;i 1.Jvi'11i.J ... 
LMc.11n'UV1imnru"flLL'1::L~v'U1"lln1'SRi;iL~Bn fl11'U1'S'1LL'1::LL~..:J~..:J fl11~1tl m11B'U m1-r'Ule:i'U fl1'SL~B • 
LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~ffl.l (U'U'U~ c.,Cil) 'l"l.131. bctbb 

-ifo b i..l1::fl1P1ffim-ffu..:iR'U~..:JLL~1'Uti'i;i-;;,1n11.Jffi~u1::fl1131L'U'U~'U1i.J 

offei m 1i1c.1m~nm1l.lb'U V1l.l1i;i <I:'. m1101.J offei bet offei bb offei bG'ii offei b~ -uei b~ -ff0 o LL'1:: 

'UB Q"IO 'V11 LL'1:: Vll.J'Ji;i ct m1-r'U le:i'U "LJB Q'l(o) "LJB mb "LJe) Q"IQ'l "LJB m<i:'. LL'1::"LJB met "llel..:JU1::n1P11'lru::n 'Sl.lfl11 

n'11..:J'l"liJn..:J1'UL'Vl P1U1l;'I L~B..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 uLMc.11nuviimnru"fi LLl;'l::L~v'U1 "llfl11Ri;iL~Bn fl1'S'U11'1LL'1 LL~..:J~..:J ... . 
m1~1c.1 m-sle:i'U m-s-r'Ule:i'U fl11L~B'U1::~'U LLl;'l::fl11L~v'U.ff'UL1'UL~B'U '1..:J1'Uvi bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. 

LL'1::~ LLm "lJL ~l.J L~l.J LL'1:: 1 m "tll'l11l.J~ei 1 i..1-rl'LL 'Vl'U 

"Vl3J'lfl cc 
m':i1eJ'LILLfl::iu 1e1'Ll'W'Un.:i1whuie1.:i~'U 

"LJe) bet m-s fa'ULL'1::-ru 1eJ'U'l"liJn..:J1'UL'V1PlU1l;'I Vl~eJ'l"liJn..:J1'Ui;'f1'U'VleJ..:J~'U~'U 1i;icJl'l11lJ~lJl'l b,J"l]e)..:J 

~"lleJleJ'U b\1~1L'U'Ufl1-S1m'Umruli;imruwd..:i ~-:id 
'IJ 

(c.,) fl1-:ile:J'ULL'1::-rule:J'U~~elULL"l)..:J"U'U1~ ~~eJ'URi;iL~eJn 1m 'U~1LLVI\J..:J~'1::LL~.:J~-:J Vl~el ~1~-ru 
'IJ 'U 

fl1':iR\;lL~eJmvJmL\9l..:J~..:i1 i1~1-s..:i\J\'1LL vitl-:i1 'U':i::~u~~-:iil'U ,X-:i'll 1 i1L 'U'U 1 i..lml.lviimnru"fiLL'1::L~el'U 1 "ll~ LMc.11 0-:i1Jl1l.l 
'U 

1"1ru::m1~.m11nm-:i'l"li!n.n'UL 'V1Pl'U1'1 (n.vi .) n1vi1.Ji;i 

/ (b) n 1 Lel'U ... 
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(b) m11el'Ubbfl:::i''IJLeJ'U1'UIJl1bbVli.l.:i'\.h:::uw1 G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::\;11bbVli..i.:ib~tl1n'U1'UIJl1bbVli..i.:i 11.:J 

(m) fl1':i LeJ'Ubbf!:::i''IJ LeJ'U Ll'ltlfl1':i'1'1.Jb 'lJ~m.Jn'U1 'U\;11 bb vii..i.:i'th::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U 1:::~'IJ bb"1:::1JrnbV1i..i.:i 

b~11 ':i:::Vl'J1.:Jb 'VI f'l'IJ1'1 Vl~eJel.:Jfln':i'U nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U 

(c:i'.) fl1';j Lel'Ubbfl:::i''IJ Lel'U 1 'UIJ11 bb viiJ.:i 'U':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U bbf!:::';i:::~'I.Jb~11 Ll'ltl i,\'1 bb viiJ.:1~1 11 b~1l 

Vl~elm~11.:ii,\'1bb vi,J.:i 1 'U'U':i:::b.fl'VI G'f1t1.:i1'Ub~11 Ll'lm:::~'IJ~1n11b~111 'UL 'Vlf'l'l.l1'1 V1~elel.:JF1m'lJnfol1e:i.:iri1'Uvf m ·'U~'U 

(er) m1 Lel'Ubbfl:::i''IJ 1e:i'U~~~11.:ii,\'1bb viiJ.:i~1n11 L~11 1J1111 (c:i'.) LL~1'lJwG'f.:iF1'1Jel LeJ'UVl~el'!l ~1t11 'lJ 
V • " 

bb~.:J~.:J 1 'U\;11bb vi,J-1 b~11 

n11 LeJ'L!Lrn:::i''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'l.l1'1 Lbfl:::el.:iflm'lJ nfol1el.:iri1'Uvf e:i.:i~'U~'U~ b~t11-uel.:i'lJ1::: 1'Un'U 

11'1 t1 n1V1'U~1'U~i''l.l 1 el'Ubbfl::: 1 ruel'Uij e.Jfl 1 'U1'Ub~ t11n'U L ~ e:i LG'l'Uelfolru:::m111 n11-u111"!ln11e:i.:iF1 n11 

ri1'U~.:ivi1~ (n:..i."1.) folru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'U1"1 (n.'Vl.'1.) vi~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Uri1'U\;\'1'1.Jf! ( .el'l.l\Jl. 

~.:JVl11'1) bb~1bb~mru 'W'11':io.t11 ~fi'l111lb ~'U"!leJ'IJ 

b ~el'U':i::: Ltl"!l'U1 'Ufl1':i1J'IJ b 1'11':i1"1Jfl1':i 1 ~~el11 b 1'11':i1"1Jfl1':iVl~el b 1'11V11.:J1'U'!Jel.:J~~1el'U1l \Jl111~ 
" 

f11Vl'Ul'l 1 'UV11111'1d 1 'U'llru:::~ L 'U'Uwi!n.:i1'Uri1'Uvf el.:J~'U~'Ul!'U b 'U'Ub 1m11"1Jfl1':i'!lel.:Jwi!n.:i1'UL 'Vlf'l'l.l1"1 

'Uel bb fl1':iLeJ'Ubb"1:::n11i''IJLeJ'U\Jl11l'Uel bet (b) b~elb'Vlf'l'IJ1'11~bG'f'Uelb~el.:J'!Je)fi'l1111b 'U"!lel'U 

m1i'u tm..1wi!n.:i1'Ub 'VI f'l'l.l 1'1 V1~elw i!n.:i1'Uri1'UV1el.:J~'U~'U111 ~11.:i i,\'1 LbVli..i.:1~11.:i fol ru:::m111 m 1wi!n.:i1'Ub f'l'l.l1'1 

(n. 'VI. '1.) el1'1ij1l~ L ~'U"!lel'l.l 1 ~i''l.l fa'Uwi!n.:i1'Ub 'VI f'1'1.l1'1'11m 'VI f'l'l.l1'1~'U V1~elwi!n.:i1'Uri1'Uvf e:i.:i~'U'11 nel.:ifl m nfol1e:i.:i 

'11'U'VleN~'U~'U ~~1':i .:J\;11 bb viiJ.:i'lJ':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1::: 1Jl1 bbVli..i.:J b~ tl1 fl'Ufl'IJIJ11 bb vi,J,:i~'l1.:J bb"1:::'U ':i:::G'f.:J rl 
" 

'!lel LeJ'U1l1 b 'U'UW1J n.:J1'Ub 'VI f'1'1.l1 '1'1lel.:Jb'Vlf'l'l.l1"1'1'U Ll'lt1'U1t1m'Vlf'l1J'U\Jl~bb"1:::'U1t1nmF1 m'lJnfol':iel.:J'11'U'VleJ.:J~'U~ b · m-uel.:i 

1~ 1J1n"1.:i~'Ut1el1J1 'Llfl1':i Lel'Ubb"1:::i''IJ fa'Ul!'Ubb~1 bb"1:::b~elfolru:::m111m1wi! n.:i1m'Vlf'l'l.l1'1 (n. vi. "1.) 1~-w 11ru1 

1~fol111lb~'U"!lel'Ubb~11~'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~eleJnF11i.:ifoLel'U1~~1':i.:JIJl1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::IJl1bbV1iJ.:J ~tl1fl'U 

n'IJ!Ji1bbV1i..i-:1~11.:i 11'1t11 m~i''I.Je1'1J111b1'Ub~el'Ub'V11b~11 bb'1::: 1 ~bblij.:JFJ1i.:i-r'IJ 1e:i'U1 ~ b'Vlf'1'1.J1'1 vi~ele:i.:iflmtJ fol':iel.:i 

'11'U'VleN~'U~'U'Vl':i1'U b~elelelnF11i.:i 1 mel'U Ll'lt1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

'Uel bG'll fl1':iLel'Ubb'1:::fl1':ii''ULeJ'U\Jl11l'Uel bet (m) 'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~~'1:::i''IJLeJ'Ubb"1:::'U1tl el.:Jfln':i 

'lJnme:i.:iri1'UV1el.:J~'U~'U~ b~t11-uel.:i~ el.:J 1 ~m11J~'Ut1e:i1J 1 'Ufl1':i LeJ'Ubb"1:::i'u fa'U 11'1 t1 fl1':i'1'1.Jb 'lJ~t1'U\;\'1 Lb viiJ.:i~.:i ~11 

b~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'IJ1'1 (n.'VI. "1.) 1~-w '111ru11 ~m111b~'U"!lel'I.Jbb~1 1~'U1t1mvi 1l'U\Jl~ 

eJelnF11i.:ii''IJ Lel'U1 ~~1':i.:J\;J1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI l;'i1tl.:J1'U ';i:::~'\.J bb'1:::\;11bbVli..i.:Jb~1l Ll'lt11 m~i''I.JeJ\Jl';i1b~'Ub~eJ'U Yl1b~1l 

bb'1::: 1 ibblij.:Jfl1i.:ii''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'IJ1'1~'U Vl~elel.:Jfl m'lJnme:i.:iri1'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~e)elelnr1'1i.:i1 mel'U Ll'l liJ:::~el.:J 

ije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

"LJel b~ n111e:i'Ubb"1:::m1i'u1el'U\Jl11l"LJeJ bc:t'(c:i'.) m:::vi11~~m~elwi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1f!V1~elw "'n.:i1'U 

ri1'U'VleJ.:J~'U~'U~l!'U1;11~fol':i 1 '1 1~ t1'U1t1 m 'Vlf'l1J'Ul,l~bb"1:::'U1 t1 neJ.:ifl mu nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U~ L~m-ue:i.:i 1 V \Jln"1.:i 
" 

~'Ut1e:i111'Un111el'Llbbf!:::fo LeJ'Ul!'Ubb~1 L~e:ifolru:::m11Jm1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1~ (n.'VI. '1.) 1~-w'111ru11 ~m11Jb 'U"!lel'U 

bb~1 1 i'U1t1m 'Vlf'11l'Ul,l~el el n r\'1 i .:if u 1 el'U 1~ t11 vi1i·fo 0m1 b~'U b;i el 'Um 11 'lJ ':i::: n1 f'1 fol ru::: m111 n 1 n "11.:J 

wi!n.:i1m 'VI f'l'l.l1'1 (n. 'VI.) b~el.:i 111m;j1'U~11 'lJL~t11n'l.lm11~wi1n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1"1 hii''l.lb~'Ub~el'U bb"1:::1 ~Lb .:iF11i.:i ... 
i''IJ Lel'U 1 ib Vlf'l'IJ1'1Vl~elel.:Jfln':i'Unfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~ eJelelnfi'1i.:i 1 mel'U 1~t1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'U b~tl1fl'U 

I 

/"LJeJ b~ m11t'U ... 
! 
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-ifo l!>ci fl11LEJ'ULL'1::rn1fu1a'U1J1111ia l!>tt (tt) ,.m1m'VIP11J'U1J1~m'iilfo 1a'UV1~mj'1EJ~i!'U ,J~11-:i 
~ ' u 

~1LL 'Vl'IJ-:!L~11ria'U 1~furn1LL~-:i~-:i 1~ L:i1a1-1ru::m111rn1Y"1'\Jn-:i1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n. 'VI.".) 1~°Vl'iil11ru11 \11-11111L mmu 

LL~'J L~EJ1~fu51J111L1'UL~e)'ULVl1L~l.J . 

l'l '\J n-:i 1'\J L VI PltJ 11;1 ffi~ f tJ n11 LL~-:! ~-:IL \1 ~11-:i \Jh LL 'Vl'IJ-:1 ,J 1:: L/1 VI a1E.1-:11'\J LL'1:: 1:: .,tJL~lJ u 

1~EJ~1LL V1'1J-:iJ1n-J1L~111J1111'lia l!>~ V11ntJ1::a.:iiii'iil:: LEJ'U 1 ,J~11 .:i ~1LL 'Vl'IJ.:IL~11ria'U 1~forn1LL~.:i~.:i L 'Ua.:iiii m nma-:i 

~'J'UVIEl.:!~'U~'U 'U1E.lnL'Vll"ll.J'UIJl~e)1,Jilfil1i.:i 1 ma'U 1 ,Ja-:iiiimtJn1-11eJ.:l~'J'UVleJ.:l~'U~'U 1~ L~eJflru::m11Jfl11 '\Jn.:ITU 

LVIPltJ1'1 (n. VI. 'iil.) 1~°Vl'iil11ru11 \1m111L"H'U"!fEJtJLL~1 1~E.Jm1aanR1i.:i1 ma'U~m~a 1~frnL~.:iR1i.:i-ru 1e:i'U'iil1 e:i.:ifirn 

,Jn1-11e:i.:i~1'Uvf a.:i~'U~'ULL~1 

'UEI mo mru~iJ L 'Vl~~'1fl'J1l.J';J1 L 'U'UL ~eJ L \1n11U~'V111.:!1'U"1JEl.:I L VI PltJ1'1 LL'1::n11'Ufi'U~ 1'1ifl11 
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(m) m1fa'LJLLat1''Ult1'Ll1~1:Jn11~\JL'U~l:J'Lln'Ll1'LIIJi1LL'Vlil.:J'\.l1tLflV1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLat(;l LL'Vli..i.:J 

L~:w 1tV111.:ia.:ifi'm1u~vn1,i-m11i1ua V1~t1t1.:ifi'mtlnfl1t1.:i'11'L!'Vlt1.:J~'Ll~'LI 

(<i.'.) m11t1'LILLat1''U 1a'Ll1 'Lll1i1 LL 'Vlil.:i tl1t Lfl'Vl '111:J.:J1'LI LLat1t~'UL~lJ 1~ EJl1i1 LL 'Vl'U.:J~1 11L~lJ 

'Vl~tllJ1~11.:il1i1LL 'Vlil.:i1 'Ll'UWLfl'Vl '111:J.:J1'LIL~lJ 1~1:J1t~'UJ1n11 L~l.11 'Lltl.:Jfln11'U~'Vl11'11'Lll1i1'Ua 'Vl~tl .:ifi'n1 

tl n fl 1t1.:i'11'L!V1 a.:i~'Ll~'LI 

(er) m1lt1'LILLat1'u 1t1'Ll~~~11.:il1i1LLV1i..i.:iJ1n11L~lJ (;11lJ (<i.'.) LL~1tl1ta.:ifi',.mlt1'Ll'Vl~t1"!.I 
'U 

LL~.:JIJY.:J 1 'Ll1Ji1 LL 'Vli..i.:J L~:W 

m11t1'LILLatfo 1a'LI 1 ia.:i fi' m1u~V111'11'L! 11i1umrntt1.:ifi' mtlnfl1t1.:i'11'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'LI~ L 

i.J1t'11'Lln'LI fa l:Jf11'Vl'Ll~'J'Ll~1''U fa'LJ LL at 1 mt1'L!i1~a 1 'Ll'J'LIL~ l:J1tl'LI L ~el L'1'Llt1flru~m1:Wn11"1i'111"!1n11 ' .:Jfln11 

'U~V111'11'L!~.:iwr~ (n. \I. \I.} Rru~m1lJn11~i!n.:i1'L!L 'Vlf'1'U1a (n.'Vl. \I.} V1~t1flru~m1:wn11~i!n.:i1mb 11i1ua 

(n.tl'U\;l.~.:J'Vl'J~) LL~1LL~mru ~\111ru11ifl11lJL~'Ll"lltl'U 

L ~t1tl1t 1EJ"lliJ1 'Lln11i!u L 1a111"!1n111 ~~t111 L 1a111"!1n11V1~m 1a1vi1.:i1'L!"!Jt1.:i~~ eJ'Lll.11 

m:w~Fi1'Vl'LI~ 1 'LIV1:w1~il 1 'Ll"!Jrut~ L 'U'L!~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!i!'L! L 'U'LIL 1a111"!lm1"!Jt1.:i~i!n.:i1'Llri1'L!11i1,.rn 

"li'a l!i"11 n11ltl'LILLatm11'ult1'Ll(;l1:W"li't1 l!ib (l!i) Ldt1a.:ifi'm1u~V111'11'Ll~hua1~La m~a.:i 

"!Jt1m1:wL ~'Ll"!lt1um11'u 1t1'Ll~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua V1~t1~i!n.:i1'L!ri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!:w1~11.:i 11i1 LL V1i..i.:i~11.:i fl rutn 1lJm1 

~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua (n.eJ'l.J\;l. ~.:iV11~) t11\li1:w~ L ~'Ll"!ltl'U 1 i1'u fa'L!~i!n.:i1'L!'11'L!l1i1ua\11na.:ifi'm1u~V111ri1 11i1ua 

~'LI V1~t1~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:J~'Ll\11 na.:ifi'mtl nfl1t1.:iri1'Ll'VI a.:i~'Ll~'LI ~~11.:i 11i1LL 'Vlil.:itlw Lfl'Vl a11:J.:J1'LI 1t u LL at 
'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 -
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"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 • 
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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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