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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*
(*ประกาศใน รจ. 116 ก ตอนที่ 120 หนา 1

วันลง รจ. 29 พฤศจิกายน 2542 )

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี
“องคกรปกครองสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“พนักงานสวนทองถิน่ ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององค
กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึง่ ไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ใหปฏิบตั ริ าชการโดยไดรบั เงิน
เดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลทีใ่ หแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ นํามาจัดเปนเงิน
เดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่
(คําเฉพาะ ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย” : สูตรไพศาล)

มาตรา 4 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หมวด 1
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด
----------------------มาตรา 5 ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมคี ณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) ผูว า ราชการจังหวัดเปนประธาน
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดนัน้ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ทัง้ นีใ้ นกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการบริหารงาน
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(3) ผูแ ทนองคการบริหารสวนจังหวัดสีค่ น ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึง่ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึง่ คน ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึง่ คัดเลือกกันเองจํานวนหนึง่ คน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนสีค่ น ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะเปน
ประโยชนแกการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒิ (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวนหก
คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาว ประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองใหเหลือสีค่ น
วิธกี ารคัดลือกผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูท รงคุณวุฒใิ หเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด

ใหผวู า ราชการจังหวัดมีหนาทีด่ าํ เนินการจัดใหมกี ารเลือกผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด
ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด
มาตรา 6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(3) ไมเปนขาราชการซึง่ มีตาํ แหนงหรือเงินเดือนประจํา
(4) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(5) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
(6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(7) ไมเปนเจาหนาทีห่ รือผูม ตี าํ แหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึง่ ไดรบั การคัดเลือกเปนกรรมการผูท รงคุณวุฒติ อ งเปนผูม ชี อ่ื อยูใ นทะเบียนบานในเขต
จังหวัดนัน้ เปนเวลาติดตอกันไมนอ ยกวาหนึง่ ปนบั ถึงวันทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่
มาตรา 7 กรรมการซึง่ เปนผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบั คัดเลือกอีกได
ถากรรมการซึง่ เปนผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิวางลง
ใหดาํ เนินการคัดเลือกกรรมการซึง่ เปนผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือกรรมการผูท รงคุณ
วุฒิ แลวแตกรณี แทนตําแหนงทีว่ า งโดยเร็วตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขในมาตรา 5 และใหกรรมการซึง่ ได
รับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางทีย่ งั มิไดคดั เลือกกรรมการแทนตําแหนงทีว่ า งตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการทีเ่ หลืออยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปได
มาตรา 8 กรรมการซึง่ เปนผูแ ทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนงกอนวาระ
เมือ่ ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนัน้

มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา 10 การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่
ดําเนินการใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได
มาตรา 12 คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ
อนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
การกําหนดระเบียบตามวรรคหนึง่ ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและรายจายขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพ
ทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย
มาตรา 13 คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอาํ นาจหนาทีก่ าํ หนดหลักเกณฑ
และดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนัน้ ในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดนัน้
(2) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธกี ารจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอืน่ สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

(3) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับ
โอน การเลือ่ นระดับ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณ และการรองทุกข
(4) กําหนดระเบียบเกีย่ วกับการบริหารและการปฏิบตั งิ านของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
การดําเนินการตาม (1) ถึง (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
มาตรา 14 การกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการขา
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอาํ นาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงนัน้ แตตองอยูภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา 18
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดตามมาตรา 13 ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ทีท่ าํ การองคการบริหารสวนจังหวัดนัน้ และจัดสงสําเนาให
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ
มาตรา 15 การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน การรับโอน การเลือ่ น
ระดับ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข หรือการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทค่ี ณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการ
ออกคําสัง่ แตงตัง้ และการใหขา ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน
อํานาจในการดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึง่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดมอบหมายใหผบู งั คับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนัน้ เปนผูใ ช
อํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนด
มาตรา 16 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดแต
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมคี ณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดคณะหนึง่ ประกอบดวย
(1) รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทยซึง่ ไดรบั มอบ

หมาย เปนประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
(3) ผูแ ทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน
ประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กําหนด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณีเปนผูแ ทนองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ แตงตัง้ ขาราชการในกรมการปกครองคนหนึง่
ซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

กรรมการผูแ ทนองคการบริหารสวนจังหวัดซึง่ คัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและ
กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และอาจไดรบั คัดเลือกอีกได และใหนําความใน
มาตรา 6 วรรคหนึง่ มาตรา 7 และ มาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําความใน
มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 17 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผู
ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา 5 วรรคสาม
(2) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองค
การบริหารสวนจังหวัด
(3) กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง
(4) กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อืน่
(5) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การ
ยาย การโอน การรับโอน การเลือ่ นระดับ และการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
(6) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
(7) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
(8) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
(9) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติ
งานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ
บริหารสวนจังหวัด
(10) ใหขอ คิดเห็นหรือใหคาํ ปรึกษาในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
(11) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด
(12) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ห้ี รือกฎหมายอืน่ บัญญัตใิ หเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะ
กรรมการกลางขาราชองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการโอนหรือ
การรับโอนตามวรรคหนึง่ (5) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองกําหนด
หลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบิตหนาที่ในระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได
มาตรา 18 การกําหนดมาตรฐานทัว่ ไปตามมาตรา 17 ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด แตจะตองอยูภ ายใตมาตรฐานกลางเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนดตามมาตรา 33 (1)

มาตรา 19 เมือ่ คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกาํ หนดมาตรฐานทัว่ ไป
แลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไป
กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
งานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนัน้ ดําเนินการแกไขใหถกู ตอง ถาคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดไมดาํ เนินการแกไขภายในเวลาอันควร หรือการดําเนินการของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอาํ นาจสัง่ ระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินน้ั ได
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชีอตั ราเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอืน่ ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละระดับใหเปนมาตรฐานเดียว
กัน
มาตรา 21 คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะ อนุ กรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 22 ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ทัง้ นีโ้ ดยใหกาํ หนดมาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ หรือวิธปี ฏิบตั ใิ หเหมาะ
สมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด
หมวด 2
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
--------------------มาตรา 23 เทศบาลทีอ่ ยูใ นเขตจังหวัดหนึง่ ใหมคี ณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหนึง่
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย
(1) ผูว า ราชการจังหวัดเปนประธาน
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัดนัน้ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งนี้ ในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการบริหารงาน
บุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได

(3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน
สองคน
(ข) นายกเทศมนตรี ซึง่ นายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนัน้ คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึง่ ปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนัน้ คัดเลือกกันเองจํานวนสอง
คน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงานเทศบาล ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีหนาทีด่ าํ เนินการจัดใหมกี ารคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด
การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม
เพือ่ คัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
ใหผวู า ราชการจังหวัดแตงตัง้ ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึง่ ในจังหวัดเปนเลขานุการคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรบั คัดเลือกอีกได 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
มาตรฐานทีส่ อดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) รัฐมนตรีวา การกระทรวงหมาดไทย หรือรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทยซึง่ ไดรบั มอบ
หมาย เปนประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบ
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
(3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน และปลัดเทศบาล
จํานวนสามคน

(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะเปนประโยชนแก
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวรวมกัน
ประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองจนใหเหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กําหนด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศ
บาลแลวแตกรณี เปนผูแ ทนเทศบาล
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ แตงตัง้ ขาราชการในกรมการปกครองคนหนึง่
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

กรรมการซึ่งเปนผูแทนเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรบั คัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ 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
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล
------------------------

มาตรา 25 องคการบริหารสวนตําบลทีอ่ ยูใ นเขตอําเภอหนึง่ ใหมคี ณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
รวมกันคณะหนึง่ ทําหนาทีบ่ ริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทีอ่ ยูใ นเขตจังหวัดนัน้
ประกอบดวย
(1) ผูว า ราชการจังหวัด หรือรองผูว า ราชการจังหวัดซึง่ ไดรบั มอบหมายเปนประธาน
(2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนัน้ จํานวนแปดคนซึง่ ผูว า ราชการจังหวัด
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ทัง้ นีใ้ นกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(3) ผูแ ทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้
ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดนัน้ คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
ข. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึง่ ประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนัน้ คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
ค. ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือก
กันเอง จํานวนสามคน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
สิบหาคนคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาว
ประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ใหผวู า ราชการจังหวัดมีหนาทีจ่ ดั ใหมกี ารคัดเลือกประธานองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีเปนผูแ ทน
องคการบริหารสวนตําบล
ใหผวู า ราชการจังหวัดแตงตัง้ ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึง่ ในอําเภอเปนเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ใหนายอําเภอแตงตัง้ ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึง่ ในอําเภอเปนเลขานุการคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล
กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรบั คัดเลือกอีกได 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 โดยใหการใชอาํ นาจหนาที่
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี
มาตรา 26 เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแต
ละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
(1) รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชว ยวากระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานายการสํานักงบ
ประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
(3) ผูแ ทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวนสามคน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
เกาคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวนเกาคน และใหบุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุม
เพือ่ คัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กําหนด
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาทีด่ าํ เนินการจัดใหมกี ารคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณีเปนผูแ ทนองคการบริหารสวนตําบล
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ แตงตัง้ ขาราชการในกรมการปกครองคนหนึง่
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90 : )

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ
กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และอาจไดรับคัดเลือกอีกไดและใหนําความใน
มาตรา 6 วรรคหนึง่ 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
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
---------------------มาตรา 28 เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่งทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาประกอบดวย
(1) ผูว า ราชการจังหวัดชลบุรเี ปนประธาน
(2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรจี าํ นวนสามคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
ประกาศ กําหนดวาเปนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีใ้ นกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการบริหารงานบุคคล
ผูว า ราช การจังหวัดชลบุรีประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได
(3) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งสภา
เมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึง่ คน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน
หนึง่ คน
(4) ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนสีค่ น ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอืน่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา

การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (4) ใหกรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชือ่ บุคคลจํานวน
หกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และใหบุคคลทั้งสิบสองคนดังกลาวประชุม
เพือ่ คัดเลือกกันเองใหเหลือสีค่ น
วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒิใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยาเปนผูแทน
พนักงานเมืองพัทยา
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
กรรมการซึง่ เปนผูแ ทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจไดรบั คัดเลือกอีกได 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
การกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ใหมี
อํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแตจะตองอยูภายใต
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด
หมวด 6
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
----------------------มาตรา 29 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การนัน้
หมวด 7
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
--------------------------------

มาตรา 30 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหเปนไปดวยความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนใน

ทองถิ่นและประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นไดใหมี
คณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย
(1) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เปนประธาน
(2) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
(3) กรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญใน
ดานการบริหารงานทองถิน่ ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ
(4) ผูแ ทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหนึง่ คน ผูแ ทนคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่ง
คน ผูแ ทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึง่ คน ผูแ ทนคณะกรรมการพนักงานเมือง
พัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหมีผูแทนคณะ
กรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ นัน้ คัดเลือกกันเอง
จํานวนหนึง่ คน
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 90)

การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของคณะกรรมการนัน้
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใชบังคับกับการปฏิบัติ
หนาทีข่ องคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ดวยโดยอนุโลม
มาตรา 31 ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ให
กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละสามคน และใหบุคคลทั้งเกาคน
ดังกลาวประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเอง โดยใหผไู ดรบั คะแนนสูงสุดเปนผูไ ดรบั การคัดเลือก
บุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ ตองเปนผูซ ง่ึ มีความรูค วามเชีย่ วชาญในดานการบริหาร
งานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย

ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปนกรรมการของคณะกรรมการกลางขาราช
การหรือพนักงานสวนทองถิน่ หรือกรรมการของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ และ
ใหนําความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ มาใชบงั คับดวย
ใหนายกรัฐมนตรีมหี นาทีด่ าํ เนินการจัดใหมกี ารคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
มาตรา 32 ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ มีวาระอยูใ นตําแหนง
คราวละหกปนบั แตวนั ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่นพนจากตําแหนงคือ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
(3) รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ใหออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เนือ่ งจาก
มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสจุ ริตตอหนาที่
(4) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา 31 วรรคสอง
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา 33 ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ มีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนด
โครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ ใหมสี ดั สวนทีเ่ หมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทอง
ถิน่ ตามอํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ การกําหนดมาตรฐานและแนวทางจะตองไมมี
ลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได
(2) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ เพือ่ รองรับการกระจายอํานาจการ
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 เพือ่ สงเสริมใหการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ห้ี รือกฎหมายอืน่
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึง่ (1) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ดวย
มาตรา 34 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ เห็นวา การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือ
แนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปญ
 หาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะ
กรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคสวนทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งใหคณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ แลวแต
กรณีดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรฐานกลางได และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือ
การดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิน่ จะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรือไมเปนธรรมแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ มีอาํ นาจ
สั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได
มาตรา 35 ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอืน่ และเงินคาจางของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ทีน่ าํ มาจากเงินรายไดทไ่ี มรวมเงินอุดหนุนและเงินกูห รือเงินอืน่ ใดนัน้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป
ขององคการปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ไมได
มาตรา 36 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้นใน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาทีร่ บั ผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และมีอาํ นาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
(2) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตางๆ เกีย่ วกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น
(3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(4) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(5) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น
(6) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบตั หิ นาที่ และใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ มอบหมาย
บทเฉพาะกาล
-----------------

มาตรา 37 ผูใ ดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล
หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูก อ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ใหผนู น้ั เปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ต้ี อ ไป โดยไดรบั เงินเดือนหรือคาจาง และสิทธิประโยชนเชนเดิม
มาตรา 38 ผูใ ดเปนลูกจางประจําองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล
หรือเมืองพัทยา อยูก อ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ใหผนู น้ั เปนลูกจางตามพระราชบัญญัตนิ ต้ี อ ไป โดย
ไดรบั คาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม
มาตรา 39 ใหดาํ เนินการจัดใหมคี ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ คณะ
กรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ภายในหนึ่ง
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ จนกวาจะมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี
ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยว

กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ใ้ี หพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูใน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 ในวาระเริม่ แรกกอนทีจ่ ะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 30 (2) และ (3) เพือ่ ทําหนาทีเ่ ทาทีจ่ าํ เปน
ใหกรรมการตามวรรคหนึง่ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขการคัดเลือกกรรมการตาม
มาตรา 33 (3) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีแตงตัง้ กรรมการ ตามมาตรา
30 (3)
ใหกรรมการตามวรรคหนึง่ เลือกกรรมการผูห นึง่ เปนประธานกรรมการ เพื่อทําหนาที่ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4)
มาตรา 41 บรรดากิจการทีก่ าํ หนดเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ถาไดมกี ารดําเนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูก อ นวันทีพ่ ระราช
บัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถอื วาการนัน้ ไดดาํ เนินการไปแลวหรือกําลังดําเนินการอยูต ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 42 องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดทีจ่ า ยเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอืน่ และคาจางของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ไมเปนไปตามทีก่ าํ หนดในมาตรา 35 ในวันทีพ่ ระราช
บัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 35 ภายในหาปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช
บังคับ
มาตรา 43 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปนไปพลางกอน
ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและ
ความเหมาะสมของทองถิน่ สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถิน่ ของตนเองเพือ่ ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถิน่ ของตนไดโดย
ตรง และเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมี
ทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม สมควรใหมีองคกรซึ่งทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี

