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เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 * รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๑/๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 

 มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำล องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 

 “พนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพนักงำนเทศบำล 

พนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พนักงำนเมืองพัทยำ และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง ซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติรำชกำรโดย

ได้รับเงินเดือนจำกงบประมำณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจำกเงินงบประมำณ

หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบำลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำมำ

จัดเป็นเงินเดือนของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 



๑๗๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

การบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 

 มำตรำ ๕ ในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 

 (๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดจ ำนวนสำมคนจำกส่วนรำชกำรในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะประกำศเปล่ียนแปลงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเมื่อใด

กไ็ด้ 

 (๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนสี่คน ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคัดเลือกจ ำนวนหนึ่ง

คน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกนัเอง

จ ำนวนหนึ่งคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร

บริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหรือ

ด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒)เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนหกคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนหกคนและให้บุคคลทั้งสบิสอง

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือสี่คน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนด 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด 

 ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด 

 มำตรำ ๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้  

 (๑) มีสญัชำติไทย 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสี่สบิปีบริบูรณ ์

 (๓) ไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
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 (๔)  ไม่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 (๖) ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๗) ไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีต ำแหน่งใดๆ ในพรรคกำรเมือง 

 บุคคลซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน 

ในเขตจังหวัดน้ันเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงปีนับถึงวันที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

 มำตรำ ๗ กรรมกำรซึ่ งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอกีได้ 

 ถ้ำกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่ำงลงให้ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงโดยเรว็ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมำตรำ ๕ 

และให้กรรมกำรซึ่งได้รับกำรคัดเลือกมีวำระอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

 ในระหว่ำงที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงตำมวรรคสองและยังมีกรรมกำร

เหลืออยู่เกนิกึ่งหนึ่ง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏบิัติหน้ำที่ต่อไปได้ 

 มำตรำ ๘ กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำกต ำแหน่ง

ก่อนวำระเมื่อลำออกโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร หรือพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น 

 มำตรำ ๙ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 (๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๖ 

 (๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 มำตรำ ๑๐ กำรประชุมของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องมี

กรรมกำร มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกำรประชุม 

ถ้ำประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงท ำหน้ำที่

เป็นประธำนในที่ประชุม 

 ในกำรประชุม ถ้ำมีกำรพิจำรณำเร่ืองเกี่ยวกับกรรมกำรผู้ใดโดยเฉพำะ กรรมกำรผู้นั้นไม่มีสิทธิ

เข้ำประชุม 

 กำรวินิจฉัยช้ีขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน 

ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 
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 มำตรำ ๑๑ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

เพ่ือด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมอบหมำยได้ 

 มำตรำ ๑๒ ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ

คณะอนุกรรมกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ก ำหนด 

 กำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่ง ต้องค ำนึงถึงปริมำณงำน รำยได้และรำยจ่ำยของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และสำมำรถปรับลดหรือเพ่ิมขึ้ นได้ตำมควำมเหมำะสมของ

ปริมำณงำนและสภำพทำงกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วย 

 มำตรำ ๑๓ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนด

หลักเกณฑ์และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ันในเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมที่มีควำมจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น 

 (๒) ก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ส ำหรับข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั้งกำรย้ำย กำรโอน 

กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำก

รำชกำร กำรอุทธรณ ์และกำรร้องทุกข์ 

 (๔) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด 

 (๕) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน ำและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ แก่ข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 มำตรำ ๑๔ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำม

มำตรำ ๑๓ ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจก ำหนดให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งนั้น  แต่ต้องอยู่ภำยใต้กรอบ

มำตรฐำนทั่วไปที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนดตำมมำตรำ ๑๗ 

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๓ ให้ประกำศโดยเปิดเผย ณ ที่ท  ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน้ัน และจัดส่ง

ส ำเนำให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทรำบ 

 มำตรำ ๑๕ กำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอนกำรรับโอน 

กำรเลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร 



๑๗๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นอ ำนำจของนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ก ำหนด แต่ส ำหรับกำรออกค ำสั่งแต่งตั้ง และกำรให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพ้นจำก

ต ำแหน่ง ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก่อน 

 อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมวรรคหน่ึง นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดอำจมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในต ำแหน่งใดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งนั้น 

เป็นผู้ใช้อ ำนำจแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนด 

 มำตรำ ๑๖ เพ่ือให้กำรปฏบิัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมำตรฐำนที่สอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่ง

ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 

 (๒) ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงบประมำณ อธบิดีกรมบัญชีกลำง และอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดจ ำนวนสำมคน และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนสำมคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

หรือด้ำนอื่น ที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒)เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนเก้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนเก้ำคนและให้บุคคลทั้งสบิแปด

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* แต่งตั้งข้ำรำชกำรในกรมกำรปกครองคนหนึ่งซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธิบดีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด 

 กรรมกำรผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจำกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอีกได้ และ

ให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 



๑๗๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้น ำ

ควำมในมำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๗ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้แทนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๕ วรรคสำม 

 (๒) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมเบื้ องต้นส ำหรับ

ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๓) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัอตัรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง (๔) ก ำหนด

มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัอตัรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 (๕) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก กำรบรรจุและ

แต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 (๖) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

 (๗) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบักำรให้ออกจำกรำชกำร 

 (๘) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัสทิธกิำรอุทธรณ ์กำรพิจำรณำอุทธรณแ์ละกำรร้องทุกข์ 

 (๙) ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธกีำรบริหำร และกำร

ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และกิจกำรอันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลใน

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๑๐) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค ำปรึกษำในกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด 

 (๑๑) ก ำกับดูแล แนะน ำและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด 

 (๑๒) ปฏบิัติกำรอื่นตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เกิดประสทิธิภำพในกำร

บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม กำรก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรโอน

หรือกำรรับโอนตำมวรรคหนึ่ง (๕) คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้อง

ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกำสโอนไปปฏิบัติหน้ำที่ใน

ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วยกนัได้ 

 มำตรำ ๑๘ กำรก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปตำมมำตรำ ๑๗ ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำร

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำหนดให้เหมำะสมกับลักษณะกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภำยใต้มำตรฐำนกลำงเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่คณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นก ำหนดตำมมำตรำ ๓๓ (๑) 



๑๗๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๙ เมื่ อคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ได้ก ำหนด

มำตรฐำนทั่วไปแล้ว ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลำงส ำหรับคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดแต่ละแห่งน ำไปก ำหนดหลักเกณฑก์ำรบริหำรงำนบุคคลตำมมำตรำ ๑๓ 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งใดก ำหนดหลักเกณฑ์กำร

บริหำรงำนบุคคลหรือมีมติใดๆ ขัดแย้งกับมำตรฐำนทั่วไป ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งนั้นด ำเนินกำรแก้ไข

ให้ถูกต้อง ถ้ำคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในเวลำอัน

สมควรหรือกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะเกดิควำมเสยีหำย

อย่ำงร้ำยแรง ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจสั่งระงับกำรใช้

หลักเกณฑก์ำรบริหำรงำนบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได้ 

 มำตรำ ๒๐ ให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำบัญชีอัตรำ

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในแต่ละระดับให้เป็น

มำตรฐำนเดียวกนั 

 มำตรำ ๒๑ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ

คณะอนุกรรมกำร ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 มำตรำ ๒๒ ให้น ำบทบัญญัติในหมวดนี้ มำใช้บังคับกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับลูกจ้ำง

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้  โดยให้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปหลักเกณฑ์หรือวิธี

ปฏบิัติ ให้เหมำะสมกบัลักษณะกำรปฏบิัติงำนของลูกจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 
หมวด ๒ 

การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 

 มำตรำ ๒๓ เทศบำลที่อยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลร่วมกัน

คณะหน่ึงท ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลส ำหรับเทศบำลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดน้ันประกอบด้วย 

 (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 

 (๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดจ ำนวนห้ำคนจำกส่วนรำชกำรในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะประกำศเปล่ียนแปลงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเมื่อใด

กไ็ด้ 

 (๓) ผู้แทนเทศบำลจ ำนวนหกคน ดังนี้  

  (ก) ประธำนสภำเทศบำล ซึ่งประธำนสภำเทศบำลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกนัเอง

จ ำนวนสองคน 



๑๘๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

   (ข)  นำยกเทศมนตรี ซึ่งนำยกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ ำนวน

สองคน 

  (ค) ผู้แทนพนักงำนเทศบำล ซึ่ งปลัดเทศบำลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จ ำนวนสองคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำร และกำรจัดกำร

หรือ ด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล 

 ในกำรคัดเลือกประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงำนเทศบำล ให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือก ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกลำง

พนักงำนเทศบำลก ำหนด 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนเก้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนเก้ำคนและให้บุคคลทั้งสบิแปด

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน ตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกลำง

พนักงำนเทศบำลก ำหนด 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนเทศบำลคนหนึ่ งในจังหวัดเป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 

 กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพนักงำนเทศบำลและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง

ครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ 

มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ มำ

ใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลด้วยโดยอนุโลมทั้งน้ี โดยให้กำรใช้

อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติดังกล่ำวเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล หรือนำยกเทศมนตรี แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๒๔ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลแต่ละแห่ง

เป็นไปโดยมีมำตรฐำนที่สอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่ง

ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 

 (๒) ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงบประมำณ อธบิดีกรมบัญชีกลำง และอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนเทศบำลจ ำนวนหกคน ซึ่ งคัดเลือกจำกนำยกเทศมนตรีจ ำนวนสำมคนและ

ปลัดเทศบำลจ ำนวนสำมคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร หรือด้ำนอื่นที่จะเป็น

ประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล 



๑๘๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนเก้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนเก้ำคนและให้บุคคลทั้งสบิแปด

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนเทศบำลและผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมกำร มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกนำยกเทศมนตรีหรือ

ปลัดเทศบำล แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้แทนเทศบำล 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* แต่งตั้งข้ำรำชกำรในกรมกำรปกครองคนหนึ่งซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธบิดีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล 

 กรรมกำรผู้แทนเทศบำลซึ่งคัดเลือกจำกปลัดเทศบำลและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ 

และมำตรำ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ มำตรำ 

๒๑ และมำตรำ ๒๒ มำใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลด้วยโดย

อนุโลม ทั้งนี้  โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

กลำงพนักงำน เทศบำล หรือคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล แล้วแต่กรณ ี

 

หมวด ๓ 

การบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

 มำตรำ ๒๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมกำรพนักงำน

ส่วนต ำบลร่วมกันคณะหนึ่ง ท ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งที่อยู่ใน

เขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมำยเป็นประธำน 

 (๒) นำยอ ำเภอหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนั้น จ ำนวนแปดคนซึ่งผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะประกำศเปล่ียนแปลงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเมื่อใด

กไ็ด้ 

 (๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนเก้ำคน ดังนี้  

  (ก) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกนัเองจ ำนวนสำมคน 

   (ข) ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่ งประธำนกรรมกำร 

บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกนัเองจ ำนวนสำมคน 



๑๘๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (ค) ผู้แทนพนักงำนส่วนต ำบลซึ่ งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนั้น

คัดเลือกกนัเองจ ำนวนสำมคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนเก้ำคน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำร งำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

หรือด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒)เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนสิบห้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนสิบห้ำคนและให้บุคคลทั้ง

สำมสบิคนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือเก้ำคน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีหน้ำที่จัดให้มีกำรคัดเลือกประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้วแต่กรณี เป็น

ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลคนหนึ่งในจังหวัด เป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 

 กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพนักงำนส่วนต ำบล และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอกีได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และ

มำตรำ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ มำ

ใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลด้วยโดยอนุโลมทั้งน้ี โดยให้กำรใช้

อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติดังกล่ำวเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล หรือประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๒๖ เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมำตรฐำนที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล

คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่ง

ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 

 (๒) ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงบประมำณ อธบิดีกรมบัญชีกลำง และอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น* 

 (๓) ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจำกประธำนกรรมกำร 

บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนสำมคน และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวนสำมคน 



๑๘๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำน

กำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

หรือ ด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนเก้ำคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนเก้ำคน และให้บุคคลทั้งสบิแปด

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกประธำนกรรมกำรบริหำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น*แต่งตั้งข้ำรำชกำรในกรมกำรปกครองคนหนึ่งซึ่ง

ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธบิดีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 

 กรรมกำรผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซ่ึงคัดเลือกจำกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น ำ

ควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ มำตรำ 

๒๑ และมำตรำ ๒๒ มำใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำง พนักงำนส่วนต ำบลด้วย

โดยอนุโลม ทั้ งนี้  โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ ตำมบทบัญญัติดั งกล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำที่ ของ

คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล หรือคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล แล้วแต่กรณ ี

 

หมวด ๔ 

การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 

 

 มำตรำ ๒๗ กำรบริหำรงำนบุคคลของกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 

หมวด ๕ 

การบริหารงานบุคคลในเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๒๘ เมืองพัทยำให้มีคณะกรรมกำรพนักงำนเมืองพัทยำคณะหนึ่ง ท ำหน้ำที่ก ำหนด

หลักเกณฑแ์ละด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเมืองพัทยำ ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรีเป็นประธำน 



๑๘๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒) นำยอ ำเภอหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดชลบุรีจ ำนวนสำมคน ซึ่งผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดชลบุรีประกำศก ำหนดว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนบุคคล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรีจะประกำศเปล่ียนแปลงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

เมื่อใดกไ็ด้ 

 (๓) ผู้แทนเมืองพัทยำจ ำนวนสี่คน ประกอบด้วย นำยกเมืองพัทยำ สมำชิกสภำเมืองพัทยำ 

ซึ่งสภำเมืองพัทยำคัดเลือกจ ำนวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยำ และผู้แทนพนักงำนเมืองพัทยำซึ่งคัดเลือก

กนัเองจ ำนวนหนึ่งคน 

 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร

บริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหรือ 

ด้ำนอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลของเมืองพัทยำ 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๔) ให้กรรมกำรตำม (๑) และ (๒) เสนอรำยช่ือ

บุคคลจ ำนวนหกคน และกรรมกำรตำม (๓) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนหกคน และให้บุคคลทั้งสบิสอง

คนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเองให้เหลือสี่คน 

 วิธีกำรคัดเลือกผู้แทนพนักงำนเมืองพัทยำและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้น ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรีมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกพนักงำนเมืองพัทยำ เป็น

ผู้แทนพนักงำนเมืองพัทยำ 

 ให้ปลัดเมืองพัทยำเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนเมืองพัทยำ 

 กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนพนักงำนเมืองพัทยำและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับคัดเลือกอกีได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๗ มำตรำ ๘ และ

มำตรำ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ มำตรำ 

๒๐ และมำตรำ ๒๒ มำใช้บังคับกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพนักงำนเมืองพัทยำด้วยโดย

อนุโลม ทั้งนี้  โดยให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

พนักงำนเมืองพัทยำ หรือนำยกเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณ ี

 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรพนักงำนเมืองพัทยำ 

ให้มีอ ำนำจก ำหนดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของเมืองพัทยำ แต่จะต้องอยู่

ภำยใต้มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด 

 
หมวด ๖ 

การบริหารงานบุคคลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อ่ืน 

 

 มำตรำ ๒๙ กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรนั้น 



๑๘๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมวด ๗ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

 

 มำตรำ ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์แก่ประชำชนในท้องถิ่นและประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวมและสำมำรถรองรับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่ำ “ก.ถ.” ประกอบด้วย 

 (๑) บุคคลซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกตำมมำตรำ ๓๑ เป็นประธำน 

 (๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่งจ ำนวนหกคน ได้แก่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย และอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 (๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนห้ำคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำม

เช่ียวชำญในด้ำนกำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำรด้ำนบริหำรและ

กำรจัดกำรหรือด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีผลงำนทำงวิชำกำร หรือมีควำมรู้ เป็นที่ยอมรับ 

 (๔) ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทน

คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลจ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล

จ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมกำร

พนักงำนเมืองพัทยำจ ำนวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้มี

ผู้แทนคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น

คัดเลือกกนัเองจ ำนวนหนึ่งคน 

 กำรคัดเลือกกรรมกำรตำม (๔) ให้คัดเลือกจำกกรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของคณะกรรมกำรนั้น 

 ให้หัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ มำใช้บังคับกบักำรด ำรงต ำแหน่ง

ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๒๑ มำใช้บังคับกับ

กำรปฏบิัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๓๑ ในกำรคัดเลือกประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น

ให้กรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๒) (๓) และ (๔) เสนอรำยช่ือบุคคลจ ำนวนฝ่ำยละสำมคนและให้บุคคล

ทั้งเก้ำคนดังกล่ำวประชุมเพ่ือคัดเลือกกนัเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสงูสดุเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

 บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือตำมวรรคหน่ึง ต้องเป็นผู้ซ่ึงมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร

บริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหรือ 

ด้ำนกฎหมำย ซ่ึงมีผลงำนทำงวิชำกำรหรือมีควำมรู้ เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมกำรของ



๑๘๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือกรรมกำรของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร

หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และให้น ำควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง มำใช้บังคับด้วย 

 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรคัดเลือกประธำน

กรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

ก ำหนด 

 ในกรณีที่ได้รำยช่ือบุคคลซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

ประกำศแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 มำตรำ ๓๒ ให้ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวำระอยู่ใน

ต ำแหน่งครำวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และให้ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว 

 นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประธำนกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 (๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งให้ออก โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เน่ืองจำกมีควำมประพฤติเสื่อมเสยี บกพร่อง หรือไม่สจุริตต่อหน้ำที่ 

 (๔) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง 

 (๕) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๖) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 (๗) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก 

 มำตรำ ๓๓ ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก ำหนดมำตรฐำนกลำงและแนวทำงในกำรรักษำระบบคุณธรรมเกี่ยวกบักำรบริหำรงำน

บุคคลโดยเฉพำะในเร่ืองกำรแต่งตั้งและกำรให้พ้นจำกต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึง

กำรก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสดัส่วนที่เหมำะสมแก่รำยได้และ

กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำง

และแนวทำงจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลโดยเฉพำะเจำะจงที่ท  ำ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถบริหำรงำนบุคคลตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของ

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

 (๒) ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรกระจำย

อ ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓) ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรคัดเลือกตำมมำตรำ ๑๖ วรรคสำมมำตรำ ๒๔ วรรค

สำม และมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 

 (๔) ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 



๑๘๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และพิจำรณำปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๖) ประสำนงำนกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงำนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทต่ำงๆ คณะกรรมกำรกลำง

ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือ

ส่งเสริมให้กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสทิธภิำพ 

 (๗) ปฏบิัติกำรอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น 

 กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงตำมวรรคหนึ่ง (๑) ให้ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคล

ของกรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งข้ึนตำมมำตรำ 

๒๙ ด้วย 

 มำตรำ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นว่ำกำร

ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกบัมำตรฐำน

กลำงหรือแนวทำงตำมมำตรำ ๓๓ หรือมีปัญหำข้อโต้แย้งในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำน

บุคคลระหว่ำงคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้

คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำน

ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกลำงและถ้ำมิได้มีกำรด ำเนินกำรใน

เวลำอันสมควรหรือกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  หรือ

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจะเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกำรบริหำรเป็น

ส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งระงับกำรใช้หลักเกณฑก์ำรบริหำรงำนบุคคลน้ันได้ 

 มำตรำ ๓๕ ในกำรจ่ำยเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่ำจ้ำงของข้ำรำชกำร หรือ

พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำง ที่น ำมำจำกเงินรำยได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดน้ัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก ำหนดสงูกว่ำร้อยละสี่สบิของเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 

 มำตรำ ๓๖ ให้จัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขึ้นในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงมหำดไทย มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนในรำชกำรของคณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) รับผิดชอบในงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำรมำตรฐำน

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๓) ประสำนงำน ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 



๑๘๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๔) ช่วยเหลือ และให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๕) จัดประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๖) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงำน และอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่

และในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 (๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น

มอบหมำย 

 
บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๓๗ ผู้ใดเป็นข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พนักงำนเทศบำล พนักงำน

ส่วนต ำบล หรือพนักงำนเมืองพัทยำ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง และสทิธแิละประโยชน์

เช่นเดิม 

 มำตรำ ๓๘ ผู้ใดเป็นลูกจ้ำงประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล หรือเมืองพัทยำ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติ

นี้ ต่อไป โดยได้รับค่ำจ้ำง และสทิธแิละประโยชน์เช่นเดิม 

 มำตรำ ๓๙ ให้ด ำเนินกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น และส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้  

ภำยในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

ให้กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย

กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

ตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกลำง มำตรฐำนทั่วไป หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้

พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือค ำสั่งที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน

เมืองพัทยำ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กบัพระรำชบัญญัตินี้ 



๑๘๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๐ ในวำระเร่ิมแรกก่อนที่จะมีกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๔) ให้คณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐(๒) และ (๓) เพ่ือ

ท ำหน้ำที่เท่ำที่จ ำเป็น 

 ให้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกกรรมกำร

ตำมมำตรำ ๓๓ (๓) ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกินเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมกำร

ตำมมำตรำ ๓๐ (๓) 

 ให้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง เลือกกรรมกำรผู้หนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ไป

พลำงก่อนจนกว่ำจะมีกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๐ (๔) 

 มำตรำ ๔๑ บรรดำกิจกำรที่ก ำหนดเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ำได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วหรือก ำลังด ำเนินกำรอยู่ก่อน

วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้ำกำรน้ันได้กระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ถือว่ำกำรนั้ นได้ด ำเนินกำรไปแล้วหรือก ำลังด ำเนินกำรอยู่ตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จ่ำยเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ

ค่ำจ้ำงของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำง ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๓๕ ใน

วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓๕ ภำยในห้ำปีนับแต่วันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

 มำตรำ ๔๓ ในระหว่ำงที่ยังมิได้จัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำน

บุคคลส่วนท้องถิ่น ให้กรมกำรปกครองรับผิดชอบปฏบิัติหน้ำที่เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 

นายกรฐัมนตรี 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเป็นอสิระในกำรบริหำรงำนบุคคลตำม

ควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของท้องถิ่น  สมควรก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่นของตนเองเพ่ือท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และเพ่ือให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม สมควรให้มีองค์กรซ่ึงท ำหน้ำที่

ก ำหนดมำตรฐำนกลำงและแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ด้วย  จึงจ ำเป็นต้องตรำ

พระรำชบัญญัตินี้ 

 



๑๙๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญติัปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕* 

 

 มำตรำ ๙๐ ในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไข

ค ำว่ำ “อธบิดีกรมกำรปกครอง” เป็น “อธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่พระรำชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่โดยมีภำรกิจใหม่ 

ซ่ึงได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติ

ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐมนตรีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนรำชกำรเดิม

มำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญญัติต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไป

ด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว 

จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำม

ชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มีกำร

โอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรือผู้รับผิดชอบตำมกฎหมำยนั้นไปเป็นของหน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว โดย

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปล่ียนช่ือส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติ

หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้

ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทั้งตัดส่วนรำชกำร

เดิมที่มีกำรยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัติและพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวจึง

จ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำ 

  * รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
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