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พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
--------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวดัเทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ 
“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดพนักงานเทศบาล 

พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัต้ัง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตัง้ใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด
เงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 
                                                           

๑ รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๑/๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

------ 
 
มาตรา ๕  ในองคการบริหารสวนจังหวดัแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวดัคณะหนึง่ ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจงัหวัดนั้น ซ่ึงผูวาราชการ

จังหวดัประกาศกาํหนดวาเปนสวนราชการที่เกีย่วของ ทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวา
ราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกาํหนดสวนราชการท่ีเกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจงัหวัดจาํนวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวดัคัดเลือกจาํนวนหนึง่คน ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวดั และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งคดัเลอืกกันเองจาํนวนหนึ่งคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่มคีวามรูความเชีย่วชาญในดานการบริหารงาน
ทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวดั 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบคุคลจาํนวน
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจาํนวนหกคนและใหบุคคลทั้งสิบสองคนดงักลาวประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองใหเหลือสี่คน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดัและผูทรงคุณวฒุิใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดกําหนด 

ใหผูวาราชการจงัหวดัมีหนาทีด่ําเนินการจดัใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวดั 

ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคณุวฒุิตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดงัตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่าํกวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตาํแหนงหรือเงินเดือนประจาํ 
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตาํแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
บุคคลซึ่งไดรับการคดัเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒติองเปนผูมชีื่ออยูในทะเบียนบาน ในเขตจงัหวัด

น้ันเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัและกรรมการผูทรงคุณวฒุิมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
ถากรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัหรือกรรมการผูทรงคุณวฒิุวางลงให

ดําเนินการคดัเลือกกรรมการแทนตําแหนงทีว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๕ และใหกรรมการซึ่งไดรับ
การคัดเลือกมวีาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาทีเ่หลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสองและยังมกีรรมการเหลืออยูเกนิ
กึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัพนจากตาํแหนงกอนวาระเมื่อ

ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเปนองคประชมุในการประชมุ ถาประธานไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิเขา
ประชุม 

การวินจิฉัยชี้ขาดใหถือเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดัอาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือ

ดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัมอบหมายได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๒  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัและ
คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดักําหนด 

การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง ตองคํานงึถึงปรมิาณงาน รายไดและรายจายขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมข้ึนไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการ
เงินขององคการบริหารสวนจังหวดัดวย 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่กาํหนดหลักเกณฑ

และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดคุณสมบตัิและลักษณะตองหามที่มคีวามจาํเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดนั้น 
(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวธีิการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน

อ่ืน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคดัเลือก การบรรจุและแตงต้ังการยาย การโอน การรับโอน 

การเลื่อนระดับ การเล่ือนข้ันเงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรอง
ทุกข 

(๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั 
(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด 
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๑๔  การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัมีอาํนาจกาํหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสม
ขององคการบริหารสวนจงัหวัดแหงนั้น แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาํหนดตามมาตรา ๑๗ 

หลักเกณฑเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดักําหนด
ตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจงัหวัดนั้น และจัดสงสําเนาใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 

 
มาตรา ๑๕  การออกคาํสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอนการรับโอน การเล่ือนระดบั 

การเล่ือนข้ันเงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอ่ืน
ใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวดั ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการขาราชการองคการ บริหารสวนจังหวดักาํหนด แตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้ง และการใหขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวดัพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวดักอน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตาํแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวดัแหงนั้นเปนผูใชอํานาจแทนนายก
องคการบริหารสวนจังหวดัได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดักําหนด 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละ

แหงเปนไปโดยมมีาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดคณะหนึ่ง 
ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึง่ไดรับมอบหมาย 
เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนจังหวดั
จํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชีย่วชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบคุคลจาํนวน
เกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบรหิารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวฒุ ิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวดัหรือ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดั แลวแตกรณ ีเปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหอธิบดีกรมการปกครองแตงตั้งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวารอง
อธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งคดัเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ
กรรมการผูทรงคุณวฒุิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรค
หน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั ใหนําความใน
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดัมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดั และ

ผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๕ วรรคสาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

(๓) กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราตาํแหนงและมาตรฐานของตาํแหนง(๔) กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 

(๕) กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย 
การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบั และการเล่ือนข้ันเงนิเดอืน 

(๖) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
(๗) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการ 
(๘) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข 
(๙) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคาํปรึกษาในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวดั 
(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกบัการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหน่ึง (๕) 
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัตองกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
แตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ในระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได 

 
มาตรา ๑๘  การกาํหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการกลาง 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาํหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอาํนาจหนาที ่
ขององคการบริหารสวนจงัหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกีย่วกับการบริหารงานบคุคลที่

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 
 
มาตรา ๑๙  เมือ่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไป

แลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสาํหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวดัแตละแหงนําไปกําหนด
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ในกรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลกัเกณฑการบริหารงาน
บุคคลหรือมีมตใิด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัแจงให
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นดําเนนิการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวดัไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจงัหวดัจะเกดิความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั
มีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัจัดทาํบัญชีอตัราเงินเดือน

และประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดในแตละระดับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๑  คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัและ

คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติในหมวดน้ีมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางของ

องคการบริหารสวนจงัหวดัดวยโดยอนุโลม ทั้งนี ้โดยใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปหลักเกณฑหรือวธีิปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจงัหวดั 

 
หมวด ๒ 

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
------ 

 
มาตรา ๒๓  เทศบาลที่อยูในเขตจังหวดัหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหนึ่งทํา

หนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวดัน้ันประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด น้ัน ซึ่งผูวาราชการ

จังหวดัประกาศกาํหนดวาเปนสวนราชการที่เกีย่วของ ทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวา
ราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกาํหนดสวนราชการท่ีเกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตร ีซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจงัหวดันั้นคัดเลือกกนัเองจาํนวนสองคน 
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคดัเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชีย่วชาญในดานการ

บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบคุคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และการจัดการหรือดานอื่นที่จะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตร ีและผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวดัมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมกีารคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ใหผูวาราชการจงัหวดัแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจงัหวดัเปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวฒุิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป 
และอาจไดรับคดัเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบงัคับ
กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลมทั้งนี ้โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตร ี
แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแตละแหงเปนไปโดยมี

มาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึง่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรจีํานวนสามคนและปลัดเทศบาล

จํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชีย่วชาญในดานการ

บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบคุคล ดานการบริหารและการจดัการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล 
แลวแตกรณ ีเปนผูแทนเทศบาล 

ใหอธิบดีกรมการปกครองแตงตั้งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวารอง
อธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

กรรมการผูแทนเทศบาลซึง่คดัเลอืกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒมิีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรบัคัดเลือกอกีได และใหนําความในมาตรา ๖วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒ มาใชบงัคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี ้โดยใหการใช
อํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล หรือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล แลวแตกรณ ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๓ 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 

------ 
 
มาตรา ๒๕  องคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมคีณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

รวมกันคณะหน่ึง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดน้ัน ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึง่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดนั้น จํานวนแปดคนซึง่ผูวาราชการจงัหวดั

ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการ
จังหวดัจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการทีเ่กี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวดัน้ัน

คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลในเขตจงัหวดันั้นคัดเลือกกนัเองจาํนวนสามคน 
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึง่ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลในจังหวดันั้นคัดเลือกกันเองจํานวน

สามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนเกาคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ

บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบคุคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบคุคลจาํนวน
สิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบคุคลจาํนวนสิบหาคนและใหบุคคลทัง้สามสิบคนดังกลาวประชมุเพื่อ
คัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบรหิารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกาํหนด 

ใหผูวาราชการจงัหวดัมีหนาทีจ่ัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณ ีเปนผูแทนองคการบริหารสวน
ตําบล 

ใหผูวาราชการจงัหวดัแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตาํบลคนหนึ่งในจงัหวดั เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวฒิุ มีวาระการดาํรงตาํแหนงคราว
ละส่ีป และอาจไดรับคดัเลือกอกีได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบงัคับ
กับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลมท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดังกลาวเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๒๖  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลแตละ

แหงเปนไปโดยมมีาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาํบลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึง่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลจาํนวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตาํบลจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชีย่วชาญในดานการ

บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบคุคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบรหิารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒ ิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตาํบล แลวแตกรณ ีเปนผูแทนองคการบริหารสวนตาํบล 

ใหอธิบดีกรมการปกครองแตงตั้งขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่าํกวารอง
อธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒมิีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือก 

อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ

มาตรา ๒๒ มาใชบงัคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี ้โดยใหการ
ใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตาํบล หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๔ 

การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
------ 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๗  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๕ 

การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
------ 

 
มาตรา ๒๘  เมืองพัทยาใหมคีณะกรรมการพนกังานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ

และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของพนกังานเมืองพทัยา ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจาํนวนสามคน ซึ่งผูวาราชการจงัหวัดชลบุรี

ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการ
จังหวดัชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาํหนดสวนราชการที่เกีย่วของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจาํนวนส่ีคน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชกิสภาเมืองพัทยา ซ่ึงสภาเมือง
พัทยาคดัเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยาซึง่คดัเลือกกันเองจาํนวนหนึ่งคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่มคีวามรูความเชีย่วชาญในดานการบริหารงาน
ทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการ
บริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุติาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวน
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลท้ังสิบสองคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือสี่คน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมอืงพัทยาและผูทรงคุณวฒุ ิใหนําหลักเกณฑและเงือ่นไขท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูวาราชการจงัหวดัชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เปนผูแทน
พนักงานเมืองพัทยา 

ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพทัยา 
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคณุวุฒิมวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละ

ส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ และ

มาตรา ๒๒ มาใชบงัคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ทั้งนี ้โดยใหการใช
อํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา 
แลวแตกรณ ี

การกาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ใหมี
อํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานทัว่ไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
หมวด ๖ 

การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
----- 

 
มาตรา ๒๙  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การนั้น 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

----- 
 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการกํากับดแูลการบริหารงานบคุคลของพนักงานในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินและประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและ
สามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิน่ไดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดย
ยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 

(๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจาํนวนหกคน ไดแก เลขาธกิารคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวฒุิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูซึง่มคีวามรูความเชี่ยวชาญใน
ดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการดานบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่ง
มีผลงานทางวชิาการ หรือมีความรูเปนท่ียอมรับ 

(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัจํานวนหน่ึงคน ผูแทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจาํนวนหน่ึงคน ผูแทน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหน่ึงคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวนหน่ึงคน และใน
กรณีที่มีกฎหมายจดัตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นซึง่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนัน้คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึง่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
คณะกรรมการน้ัน 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเปนเลขานุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการดาํรงตาํแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิและใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินดวยโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๓๑  ในการคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินใหกรรมการ

ตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจาํนวนฝายละสามคนและใหบคุคลทั้งเกาคนดังกลาวประชมุเพื่อ
คัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก 

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูซึง่มีความรูความเชีย่วชาญในดานการ
บริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบคุคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมี
ผลงานทางวชิาการหรือมีความรูเปนท่ียอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาใช
บังคับดวย 

ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดาํเนินการจดัใหมกีารคัดเลือกประธานกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑและเงือ่นไขที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
แตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีวาระอยูในตาํแหนง

คราวละหกปนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง และใหดาํรงตาํแหนงไดเพียงวาระเดียว 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมี

ความประพฤตเิส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล

โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตัง้และการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสราง
อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวนทีเ่หมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอาํนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี ้การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกาํหนดหลักเกณฑ
การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบคุคลตามความตองการ
และความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๖ วรรคสาม 

(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นคณะกรรมการ

ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
และคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหน่ึง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัต้ังข้ึนตามมาตรา ๒๙ ดวย 
 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเห็นวาการกําหนด

มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตาม
มาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณ ีดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรฐานกลางและถามิไดมีการ
ดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ
คณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไม
เปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจส่ัง
ระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลน้ันได 

 
มาตรา ๓๕  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถ่ิน และลูกจาง ท่ีนํามาจากเงินรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได 

 
มาตรา ๓๖  ใหจัดตั้งสํานกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้นใน

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(๕) จัดประชมุ สัมมนา ฝกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน 
(๖) จัดทํารายงานประจาํปเกีย่วกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีและในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมอบหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
------- 

 
มาตรา ๓๗  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั พนักงานเทศบาลพนักงานสวนตําบล หรือ

พนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติน้ีตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 

 
มาตรา ๓๘  ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล 

หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคับ ใหผูน้ันเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป โดยไดรับคาจาง 
และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 

 
มาตรา ๓๙  ใหดําเนินการจัดใหมคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ใหการ
บริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินน้ันจนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในระหวางที่ยงัไมมีการกาํหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๓๐(๒) และ (๓) เพื่อทําหนาทีเ่ทาที่จําเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา 
๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓) 

ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีไปพลางกอน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 

 
มาตรา ๔๑  บรรดากิจการที่กาํหนดเปนอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ถา
การนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายทีใ่ชบงัคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคับ ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไป
แลวหรือกําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน 
อ่ืน และคาจางของขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา 

๓๕ ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๕ ภายในหาปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๓  ในระหวางท่ียังมิไดจดัต้ังสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น ใหกรมการปกครองรับผดิชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จาํเปนไปพลางกอน 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามเปนอิสระในการบริหารงานบคุคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น 
สมควรกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองเพื่อทาํหนาที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดยตรง และเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสวนทองถ่ินทุกรูปแบบใหมีทิศทางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม สมควรใหมีองคกรซึง่ทาํหนาที่กาํหนดมาตรฐาน
กลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
ภคินี/แกไข 
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