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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ 
ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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หมวด ๑ 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

   
 
มาตรา ๕  ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัด

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี ในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน 
ราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ 
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ
การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคนและ 
ใหบุคคลท้ังสิบสองคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนด 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบาน ในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดหรือกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิวางลงใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในมาตรา ๕ และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลา 
ท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางท่ียังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางตามวรรคสองและยังมี
กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

 
มาตรา ๘  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก

ตําแหนงกอนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปน 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้ง 

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
มอบหมายได 

 
มาตรา ๑๒  คาตอบแทนของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

และคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดกําหนด 

การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงปริมาณงาน รายไดและ 
รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นไดตาม 
ความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี

กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับ 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

(๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง  
การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

(๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพฒันาความรูแก 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๑๔  การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจกําหนดให
สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น แตตองอยู
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ภายใตกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
ตามมาตรา ๑๗ 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนดตามมาตรา ๑๓ ใหประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดนั้น และจัดสงสําเนาใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดทราบ 

 
มาตรา ๑๕  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน 

การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหออก
จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปน
อํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการ 
องคการ บริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําสั่งแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกอน 

อํานาจในการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นเปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ
การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอ
รายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและ 
ใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด 
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ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหาร
สวนจังหวัด 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือก
อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 
(๒) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน

สําหรับขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด 
(๓) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 
(๔) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอื่น 
(๕) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  

การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(๖) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ

ทางวินัย 
(๗) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ 
(๘) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและ

การรองทุกข 
(๙) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร 

และการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๐) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๑) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 
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(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดตองกําหนดหลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง 
มีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ในระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได 

 
มาตรา ๑๘  การกําหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด แตจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๑) 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปแลว ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตละแหงนําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงใดกําหนด 
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือมีมติใดๆ ขัดแยงกับมาตรฐานท่ัวไป ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
แหงนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดจัดทํา

บัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในแตละ
ระดับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๑  คาตอบแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 

สวนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๒  ใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคล

สําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดดวยโดยอนุโลม ท้ังน้ี โดยใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไป
หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจางในองคการบริหาร 
สวนจังหวัด 
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หมวด ๒ 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

   
 
มาตรา ๒๓  เทศบาลท่ีอยูในเขตจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลรวมกันคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น
ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด 

นั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี ในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวน 
ราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังน้ี 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก 

กันเองจํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน

สองคน 
(ค) ผูแทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหาร และ
การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผูแทนพนักงาน 
เทศบาล ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและ 
ใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัด
เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระ 
อยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลดวยโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙

ท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรอืนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๔  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

แตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
คณะหนึ่ง ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน
และปลัดเทศบาลจํานวนสามคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรอื 
ดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคนและ 
ใหบุคคลท้ังสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกนายก 
เทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แลวแตกรณี เปนผูแทนเทศบาล 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

กรรมการผูแทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙  
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลดวยโดยอนโุลม ท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว  
เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐

หมวด ๓ 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 

   
 
มาตรา ๒๕  องคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดน้ัน ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมาย 
เปนประธาน 

(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคน 
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี ในกรณีจําเปน 
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด 
สวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังน้ี 
(ก) ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธาน

กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้น 

คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ

ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ
การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนสิบหาคน
และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเกาคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
แลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่งในจังหวัด 
เปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม
ท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๖  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน ใหมีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธาน
กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลจํานวนสามคน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวนสามคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ
การจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนเกาคน และให
บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือหกคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นกําหนด 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณ ี 
เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน*แตงตั้งขาราชการในกรมการปกครอง
คนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือก
อีกได และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙  
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒

เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนกังาน 
สวนตําบล แลวแตกรณี 

 
หมวด ๔ 

การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๒๗  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการกรงุเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ 
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 

   
 
มาตรา ๒๘  เมืองพัทยาใหมีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง  

ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา 
ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธาน 
(๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีจํานวนสามคน  

ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชลบุรีประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ ท้ังนี ้ในกรณีจําเปน 
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(๓) ผูแทนเมืองพัทยาจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกเมืองพัทยา สมาชิก 
สภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผูแทนพนักงาน
เมืองพัทยาซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญใน
ดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบรหิารและการ
จัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) 
เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนหกคน และ 
ใหบุคคลท้ังสิบสองคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 

วิธีการคัดเลือกผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและผูทรงคุณวุฒ ิใหนําหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกพนักงาน 
เมืองพัทยา เปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยา 

ใหปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
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กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระ 
การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพัทยาดวยโดยอนุโลม ท้ังน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติดังกลาว 
เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณ ี
การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  
ใหมีอํานาจกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แตจะตอง
อยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด 

 
หมวด ๖ 

การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
   

 
มาตรา ๒๙  การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

   
 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น
และประโยชนของประเทศเปนสวนรวมและสามารถรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นไดใหมี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย 

(๑) บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เปนประธาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ 

ขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมสงเสรมิ 
การปกครองทองถิ่น* 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรแีตงต้ังจาก 
ผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบ 
ราชการดานบริหารและการจดัการหรือดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู 
เปนที่ยอมรับ 
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(๔) ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 
หน่ึงคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครจํานวน 
หน่ึงคน ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหมีผูแทนคณะกรรมการพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ใหคัดเลือกจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของคณะกรรมการนั้น 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เปนเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 

ใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ 
การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ 
มาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่นใหกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจํานวนฝายละ 
สามคนและใหบุคคลทั้งเกาคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยใหผูไดรับคะแนนสูงสุด
เปนผูไดรับการคัดเลือก 

บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและ
การจัดการหรือดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ และไมไดเปน
กรรมการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือกรรมการของ 
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และใหนําความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง  
มาใชบังคับดวย 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่ไดรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๓๒  ใหประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง 
วาระเดียว 
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหออก โดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น 

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถ่ิน รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นใหมีสัดสวน
ที่เหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ท้ังน้ี การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถบริหารงาน
บุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

(๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพื่อรองรับ 
การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 
มาตรา ๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

(๔) สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ิน 

(๕) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตร ีหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ คณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เพื่อสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่น 
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การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหใชเปนแนวทางในการ
บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙ ดวย 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เห็นวาการกําหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขัดแยงกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนด 
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลระหวางคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกับ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแจงใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
ตามมาตรฐานกลางและถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดําเนินการของ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการขาราชการ หรอื
พนักงานสวนทองถิ่นจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวมหรอืไมเปน
ธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได 

 
มาตรา ๓๕  ในการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของ 

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและ
เงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของ 
เงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได 

 
มาตรา ๓๖  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่นขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน 

(๒) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ิน 

(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗

(๖) จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับวัตถุประสงค ผลงาน และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาที่และในการดําเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ินมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๗  ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูน้ัน 
เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับเงินเดือนหรือ 
คาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 

 
มาตรา ๓๘  ผูใดเปนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้น 
เปนลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป โดยไดรับคาจาง และสิทธิและประโยชนเชนเดิม 

 
มาตรา ๓๙  ใหดําเนินการจดัใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคลสวนทองถ่ิน คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และคณะกรรมการ 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
บุคคลสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตาม 
พระราชบัญญัตินี ้ใหการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจนกวาจะมีคณะกรรมการ 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้

ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและ 
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี ้ใหพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรอื 
คําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๓๐ 
(๒) และ (๓) เพื่อทําหนาที่เทาที่จําเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ 
คัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันท่ี 
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๓) 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ  
เพื่อทําหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) 

 
มาตรา ๔๑  บรรดากิจการท่ีกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ถาไดมีการดําเนินการไปแลวหรือ 
กําลังดําเนินการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือ 
กําลังดําเนินการอยูตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน

อื่น และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ไมเปนไปตามที่กําหนดใน
มาตรา ๓๕ ในวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๕ ภายใน 
หาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๓  ในระหวางท่ียังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ใหกรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เทาที่จําเปน 
ไปพลางกอน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล
ตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น สมควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นของตนไดโดยตรง และเพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม สมควรใหมี 
องคกรซึ่งทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไวดวย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๙๐  ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม  
ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน 
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกา 
 

                                                 
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 


