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เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน  
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง  
ตอไปน้ี  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2542”  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป* 
 (*ประกาศใน รจ. 116 ก  ตอนที่ 120  หนา 1  วันลง  รจ. 29 พฤศจิกายน 2542  ) 
 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร  
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  



 “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล   
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององค  
กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงิน  
เดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน  
อุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงิน  
เดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ด ู“CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล) 
 
 
 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมวด 1  
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจงัหวัด  

----------------------- 
 
 มาตรา 5  ในองคการบริหารสวนจงัหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  
 (2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน ซึ่งผูวาราชการ  
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงาน  
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดส่ีคน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดองคการ  
บริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปน  
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนจังหวัด  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนหก  
คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาว ประชุมเพื่อ  
คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน  
 วิธีการคัดลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  



 ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 
 มาตรา 6  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ  
 (3) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 (4) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น  
 (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 (6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 (7) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง  
 บุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต  
จังหวัดน้ันเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ  
 
 มาตรา 7  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได  
 ถากรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิวางลง   
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการผูทรงคุณ  
วุฒิ แลวแตกรณี แทนตําแหนงท่ีวางโดยเร็วตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในมาตรา 5 และใหกรรมการซึง่ได  
รับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
 ในระหวางท่ียังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู  
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได  
 
 มาตรา 8  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนงกอนวาระ  
เม่ือลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  
 
 
 



 มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  
  (3) เปนบุคคลลมละลาย  
  (4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6  
  (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
 
 มาตรา 10  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด ตองมีกรรมการมา  
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก  
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  
 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา  
ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน  
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 
 มาตรา 11  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่  
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได  
 
 มาตรา 12  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ  
อนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  
 การกาํหนดระเบียบตามวรรคหน่ึง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและรายจายขององคการบริหาร  
สวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพ  
ทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย  
 
 มาตรา 13  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ  
และดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน ในเร่ืองดังตอไปน้ี  
 (1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดน้ัน  
 (2) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง  อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน  
ตอบแทนอ่ืน  สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  



 (3)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก  การบรรจุและแตงต้ัง  การยาย  การโอน การรับ   
โอน  การเล่ือนระดับ  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ    
การอุทธรณ  และการรองทุกข  
 (4) กําหนดระเบยีบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 การดําเนินการตาม (1) ถึง (5)  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัด 
 
 มาตรา 14  การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการขา  
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของ  
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ัน แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา 18  
 หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
กําหนดตามมาตรา 13 ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน และจัดสงสําเนาให  
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ  
 
 มาตรา 15  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือน  
ระดับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ  
การรองทุกข หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวน  
จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด   แตสําหรับการ  
ออกคําส่ังแตงต้ัง  และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง  ตองไดรับความเห็น  
ชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 
 อํานาจในการดําเนินการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง  นายกองคการบริหารสวน  
จังหวัดมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันเปนผูใช  
อํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดกําหนด  
 
 มาตรา 16  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดแต  
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดคณะหน่ึง ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบ  



หมาย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวน  
จังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณีเปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความใน  
มาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และ มาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําความใน  
มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 



 มาตรา 17  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้ 
 (1) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผู  
ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 วรรคสาม  
 (2) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองค  
การบริหารสวนจังหวัด  
 (3) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  
 (4) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน  
อ่ืน  
 (5) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การ  
ยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน  
 (6) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  
 (7) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ  
 (8) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพจิารณาอุทธรณและการรองทุกข  
 (9) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัต ิ 
งานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ  
บริหารสวนจังหวัด  
 (10) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏบัิติงานของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัด  
 (11) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัด  
 (12) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะ  
กรรมการกลางขาราชองคการบริหารสวนจังหวัด  
 เพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการ  
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการโอนหรือ  
การรับโอนตามวรรคหน่ึง (5) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองกําหนด  
หลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบิตหนาที่ในระหวาง  
องคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได  
 
 มาตรา 18  การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา 17  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน  
จังหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนดตามมาตรา 33 (1)  



 
 มาตรา 19  เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไป  
แลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไป  
กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลักเกณฑการบริหาร  
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ  ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน  
จังหวัดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันควร หรือการดําเนินการของคณะกรรมการ  
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมติน้ันได 
 
 มาตรา 20  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชีอัตราเงินเดือน  
และประโยชนตอบแทนอ่ืนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละระดับใหเปนมาตรฐานเดียว  
กัน  
 
 มาตรา 21   คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ อนุ - 
กรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
 มาตรา 22  ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการ  
บริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ท้ังน้ีโดยใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติใหเหมาะ  
สมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด  
 

หมวด 2  
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล  

--------------------- 
 
 มาตรา 23  เทศบาลท่ีอยูในเขตจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหน่ึง  
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  
 (2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน ซึ่งผูวาราชการ  
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งนี ้ในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนในการบริหารงาน  
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  



 (3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน   ดังน้ี  
  (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน  
สองคน  
  (ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  (ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสอง  
คน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ  
จังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน  
เทศบาลกําหนด  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  
 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวัดเปนเลขานุการคณะ  
กรรมการพนักงานเทศบาล  
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ  
อาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับการ  
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบท  
บัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 24  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแตละแหงเปนไปโดยมี  
มาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบ  
หมาย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน และปลัดเทศบาล  
จํานวนสามคน  



 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแก  
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองจนใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ  
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศ  
บาลแลวแตกรณ ีเปนผูแทนเทศบาล  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และ  
อาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดย  
อนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 17  มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21   และ  
มาตรา 22 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน  
เทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แลวแตกรณี  
 

หมวด 3  
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตาํบล  

------------------------ 
 



 มาตรา 25  องคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตอําเภอหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
รวมกันคณะหน่ึง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดน้ัน   
ประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัด  หรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายเปนประธาน 
 (2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน  จํานวนแปดคนซ่ึงผูวาราชการจังหวัด   
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล   
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน   ดังน้ี  
  ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใน  
เขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  ข. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซ่ึง ประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  
  ค. ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือก  
กันเอง จํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
สิบหาคนคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาว  
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกประธานองคการบริหารสวนตําบล ประธาน  
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเปนผูแทน  
องคการบริหารสวนตําบล  
 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึงในอําเภอเปนเลขานุการ  
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
 ใหนายอําเภอแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึงในอําเภอเปนเลขานุการคณะ  
กรรมการพนักงานสวนตําบล  
 กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง  
คราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และ มาตรา  9 มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  



 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับ  
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจหนาท่ี  
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการ  
พนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 26  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแต  
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง  
ประกอบดวย  
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานายการสํานักงบ  
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึง่คัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 
 
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่กําหนด  
 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค  
การบริหารสวนตําบลหรือปลดัองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณีเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  
 ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง  
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90  :   ) 



 
 กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป  และอาจไดรับคัดเลือกอีกไดและใหนําความใน  
มาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10  มาตรา 11   มาตรา 17  มาตรา 18  มาตรา 19  มาตรา 20   มาตรา 21   และ  
มาตรา 22 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวน  
ตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี  
 

หมวด 4  
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร  

-------------------- 
 
 มาตรา 27  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  
ขาราชการกรุงเทพมหานคร  
 

หมวด 5  
การบริหารงานบุคคลในเมืองพทัยา  

---------------------- 
 
 มาตรา 28  เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่งทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาประกอบดวย  
 (1) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน  
 (2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
ประกาศ กําหนดวาเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล   
ผูวาราช การจังหวัดชลบุรีประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได  
 (3) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งสภา  
เมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน  
หน่ึงคน  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ  
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา  



 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน  
หกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุม  
เพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน  
 วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ  
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยาเปนผูแทน  
พนักงานเมืองพัทยา  
 ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  
 กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง  
คราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช  
บังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15  มาตรา 20  มาตรา 21   
และมาตรา  22 มาใชบังคับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้  
โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา   
หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี  
 การกาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพทัยา ใหม ี 
อํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแตจะตองอยูภายใต  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  
 

หมวด 6  
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

----------------------- 
 
 มาตรา 29  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย  
การน้ัน  
 

หมวด 7  
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

-------------------------------- 
 
 มาตรา 30  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหเปนไปดวยความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนใน  



ทองถิ่นและประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นไดใหม ี 
คณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรียกโดยยอวา      “ก.ถ.” ประกอบดวย  
 (1) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เปนประธาน  
 (2) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัด  
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน  
ดานการบริหารงานทองถิน่ ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือ  
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ  
 (4) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหน่ึงคน ผูแทนคณะ  
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่ง  
คน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหน่ึงคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมือง  
พัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหมีผูแทนคณะ  
กรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนน้ันคัดเลือกกันเอง  
จํานวนหน่ึงคน  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัต ิ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 90) 
 
 การคัดเลอืกกรรมการตาม (4)  ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ของคณะกรรมการน้ัน 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ  
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21  มาใชบังคับกับการปฏิบัติ  
หนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ดวยโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 31  ในการคัดเลอืกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ให  
กรรมการตามมาตรา 30  (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละสามคน และใหบุคคลทั้งเกาคน  
ดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก  
 บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหาร  
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย   



ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราช  
การหรือพนักงานสวนทองถิน่ หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ และ  
ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหน่ึงมาใชบังคับดวย  
 ใหนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน  
บุคคลสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาว  
เปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 
 มาตรา 32  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีวาระอยูในตําแหนง  
คราวละหกปนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง  
ถิ่นพนจากตําแหนงคือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
 (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหออก  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เน่ืองจาก 
มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี  
 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง  
 (5) เปนบุคคลลมละลาย  
 (6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
 (7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
 
 มาตรา 33  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี  
 (1) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนด  
โครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทอง  
ถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังน้ี การกําหนดมาตรฐานและแนวทางจะตองไมม ี 
ลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นได  
 (2)  กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการ  
ปกครองสวนทองถิ่น  
 (3)  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสามมาตรา 24 วรรคสาม  และ  



มาตรา 26 วรรคสาม  
 (4) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (5) ใหคําปรึกษา คําแนะนําและพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแกองค  
การปกครองสวนทองถิ่น  
 (6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ คณะกรรมการ  
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถิ่น  และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือสงเสริมใหการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  
 (7) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
 การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหน่ึง (1) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ดวย  
 
 มาตรา 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่เห็นวา การกําหนด  
มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือ  
แนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะ  
กรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   
ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคสวนทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งใหคณะกรรมการ  
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน แลวแต  
กรณีดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรฐานกลางได และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือ  
การดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการ  
หรือพนักงานสวนทองถ่ินจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไมเปนธรรมแก  
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มีอํานาจ  
สั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได  
 
 มาตรา 35  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจางของขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ท่ีนํามาจากเงินรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอ่ืนใดน้ัน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป  
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินน้ันไมได  
 
 มาตรา 36  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้นใน  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 



 (1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
 (2) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตางๆ เกีย่วกบังานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่  
 (4) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (5) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถิ่น  
 (6) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี และใน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่และสาํนักงานคณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่มอบหมาย  
 

บทเฉพาะกาล  
----------------- 

 
 มาตรา 37  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล   
หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการหรือพนักงานสวน  
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง และสิทธิประโยชนเชนเดิม  
 
 มาตรา 38  ผูใดเปนลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล  
หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป โดย  
ไดรับคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม  
 
 มาตรา 39  ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน คณะ  
กรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
และสาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในหนึ่ง  
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  
 ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให  
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันจนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราช  
บัญญัติน้ี  
 ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยว  



กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีใหพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูใน  
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา  40  ในวาระเร่ิมแรกกอนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4)  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ  
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 30  (2)  และ (3)  เพ่ือทําหนาท่ีเทาท่ีจําเปน 
 ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการตาม  
มาตรา 33 (3)  ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการ ตามมาตรา   
30 (3) 
 ใหกรรมการตามวรรคหน่ึง  เลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานกรรมการ  เพื่อทําหนาที่ไปพลาง  
กอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) 
  
 มาตรา  41  บรรดากิจการท่ีกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน  
สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี   ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูกอนวันท่ีพระราช  
บัญญัติน้ีใชบังคับ  ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช  
บังคับ   ใหถือวาการน้ันไดดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 มาตรา  42  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  และคาจางของ  
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจาง  ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา 35  ในวันท่ีพระราช  
บัญญัติน้ีใชบังคับ  ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 35   ภายในหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช  
บังคับ 
  
 มาตรา  43  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน  
ทองถิ่น  ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลางกอน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 นายชวน  หลีกภัย  
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
ไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและ  
ความเหมาะสมของทองถิน่สมควรกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีคณะกรรมการพนักงานสวน  
ทองถ่ินของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดย  
ตรง  และเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหม ี 
ทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม  สมควรใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการ  
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


