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                    พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 
                    โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้
 
                    มาตรา 1  พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ "พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นเุบกษาเป็นต้นไป 
                    *[รก.2542/120ก/1/29 พฤศจิกายน.2542] 
 
                    มาตรา 3  ในพระราชบญัญัตนีิ ้
                    "องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน"  หมายความวา่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล องคก์ารบริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ 
                    "พนกังานสว่นท้องถ่ิน"  หมายความวา่ ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
พนกังานเทศบาล พนกังานสว่นต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และ 
ข้าราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ ซึ่งได้รับการบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอดุหนนุของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครอง 



สว่นท้องถ่ิน และองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินน ามาจดัเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนกังาน 
สว่นท้องถ่ิน 
 
                    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญัตนีิ ้
 
                                                      หมวด 1 
                        การบริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 5  ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง ให้มคีณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
                    (2) หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัจ านวนสามคนจากสว่นราชการใน 
จงัหวดันัน้ ซึง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณี 
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการ 
ก าหนดสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัซึ่งสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
คดัเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และผู้แทนข้าราชการองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนสี่คน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนหกคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบสองคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือสีค่น 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและผู้ทรงคณุวฒุิ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกผู้แทนข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 



                    ให้ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเป็นเลขานกุารคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
                    มาตรา 6  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) มีสญัชาติไทย 
                    (2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สี่สิบปีบริบรูณ์ 
                    (3) ไมเ่ป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ า 
                    (4) ไมเ่ป็นพนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                    (6) ไมเ่ป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
                    (7) ไมเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
                    บคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิต้องเป็นผู้มช่ืีออยู่ใน 
ทะเบียนบ้าน ในเขตจงัหวดันัน้เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่หนึ่งปีนบัถึงวนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 
                    มาตรา 7  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ 
                    ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัหรือกรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุิวา่งลงให้ด าเนินการคดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งโดยเร็ว ตามหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขในมาตรา 5 และให้กรรมการซึ่งได้รับการคดัเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลา 
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
                    ในระหวา่งท่ียงัมิได้คดัเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งตามวรรคสองและยงัมี 
กรรมการเหลืออยูเ่กินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปได้ 
 
                    มาตรา 8  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพ้นจาก 
ต าแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออกโดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่ประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็น 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
 
                    มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจาก 
ต าแหน่งเมื่อ 



                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่ประธานกรรมการ 
                    (3) เป็นบคุคลล้มละลาย 
                    (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (5) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 
                    (6) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
 
                    มาตรา 10  การประชมุของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
                    ในการประชมุ ถ้าประธานไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ 
ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
                    ในการประชมุ ถ้ามกีารพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบักรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการ 
ผู้นัน้ไมม่ีสิทธิเข้าประชมุ 
                    การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชีข้าด 
 
                    มาตรา 11  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัอาจแตง่ตัง้ 
คณะอนกุรรมการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
มอบหมายได้ 
 
                    มาตรา 12  คา่ตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
และคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัก าหนด 
                    การก าหนดคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และ 
รายจ่ายขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพ่ิมขึน้ได้ตามความ 
เหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัด้วย 
 
                    มาตรา 13  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในองค์การบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้



                    (1) ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดันัน้ 
                    (2) ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั 
การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ 
                    (4) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบตัิงานของข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั 
                    (5) ก ากบั ดแูล ตรวจสอบ แนะน าและชีแ้จง สง่เสริมและพฒันาความรู้แก่ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
                    มาตรา 14  การก าหนดหลกัเกณฑ์และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงาน 
บคุคลตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจก าหนดให้ 
สอดคล้องกบัความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัแห่งนัน้ แตต้่องอยู่ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานทัว่ไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนด 
ตามมาตรา 17 
                    หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลท่ีคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัก าหนดตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดันัน้ และจดัสง่ส าเนาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ทราบ 
 
                    มาตรา 15  การออกค าสัง่เก่ียวกบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ การย้าย การโอน การรับ 
โอน การเลื่อนระดบั การเลื่อนขัน้เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจาก 
ราชการ การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล ให้เป็น
อ านาจ 
ของนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัก าหนด แตส่ าหรบัการออกค าสัง่แตง่ตัง้ และการให้ข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัพ้นจากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 



สว่นจงัหวดัก่อน 
                    อ านาจในการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลตามวรรคหนึ่ง นายก 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัอาจมอบหมายให้ผู้บงัคบับญัชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัแห่งนัน้เป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัได้ ทัง้นี ้ตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนด 
 
                    มาตรา 16  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัแตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดกีรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากนายกองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสามคน และปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกนายกองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัหรือปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดั 
                    กรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นจงัหวดัซึง่คดัเลือกจากปลดัองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือก 



อีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ให้น าความในมาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
                    มาตรา 17  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจ 
หน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลอืกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั และผู้ทรงคณุวฒุติามมาตรา 5 วรรคสาม 
                    (2) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามเบือ้งต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (3) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหนง่ 
                    (4) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
                    (5) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
                    (6) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยั และการด าเนินการ 
ทางวินยั 
                    (7) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการให้ออกจากราชการ 
                    (8) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ์ การพิจารณาอทุธรณ์และ 
การร้องทกุข ์
                    (9) ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ วิธีการบริหาร 
และการปฏิบตัิงานของข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั และกิจการอนัเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (10) ให้ข้อคิดเหน็หรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    (11) ก ากบัดแูล แนะน าและชีแ้จง สง่เสริมและพฒันาความรู้แก่ข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดั 
                    (12) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอื่นบญัญัติให้เป็นอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
                    เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นสว่นรวม การก าหนดมาตรฐาน 



ทัว่ไปเก่ียวกบัการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (5) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัต้องก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแห่ง 
มีโอกาสโอนไปปฏิบตัิหน้าท่ีในระหวา่งองค์การบริหารสว่นจงัหวดัด้วยกนัได้ 
 
                    มาตรา 18  การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปตามมาตรา 17 ให้คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัก าหนดให้เหมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั แตจ่ะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนดตามมาตรา 33 (1) 
 
                    มาตรา 19  เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ได้ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปแล้ว ให้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์กลางส าหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัแตล่ะแหง่น าไปก าหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลตามมาตรา 13 
                    ในกรณีท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแห่งใดก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลหรือมีมติใด ๆ ขดัแย้งกบัมาตรฐานทัว่ไป ให้คณะกรรมการกลาง 
ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
แห่งนัน้ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
ไมด่ าเนินการแก้ไขภายในเวลาอนัสมควรหรือการด าเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองคก์าร 
บริหารสว่นจงัหวดัจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจสัง่ระงบัการใช้หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลหรือเพิกถอนมตนิัน้ได้ 
 
                    มาตรา 20  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัท า 
บญัชีอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัในแตล่ะ 
ระดบัให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
 
                    มาตรา 21  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
และคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
                    มาตรา 22  ให้น าบทบญัญตัิในหมวดนีม้าใช้บงัคบักบัการบริหารงานบคุคล 
ส าหรับลกูจ้างขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป 
หลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏิบตัิงานของลกูจ้างในองคก์ารบริหารสว่น 
จงัหวดั 



 
                                                      หมวด 2 
                                   การบริหารงานบคุคลในเทศบาล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 23  เทศบาลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ร่วมกนัคณะหนึ่งท าหน้าท่ีบริหารงานบคุคลส าหรบัเทศบาลทกุแห่งท่ีอยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ประกอบ 
ด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
                    (2) หวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัจ านวนห้าคนจากสว่นราชการในจงัหวดันัน้ 
ซึ่งผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดงันี ้
                        (ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือก 
กนัเองจ านวนสองคน 
                        (ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวน 
สองคน 
                        (ค) ผู้แทนพนกังานเทศบาล ซึ่งปลดัเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเอง 
จ านวนสองคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
                    ในการคดัเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนกังาน 
เทศบาล ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือก ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี 
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานเทศบาลคนหนึ่งในจงัหวดั 



เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระอยู่ใน 
ต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 
และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดย
ให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่วเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาล คณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้วแตก่รณี 
 
                    มาตรา 24  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
แตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดกีรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคน 
และปลดัเทศบาลจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหารและการจดัการ หรือ 
ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แกก่ารบริหารงานบคุคลของเทศบาล 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคนและให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกนายกเทศมนตรี 
หรือปลดัเทศบาล แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนเทศบาล 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
                    กรรมการผู้แทนเทศบาลซึง่คดัเลือกจากปลดัเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 



มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 
วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่ว เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนกังานเทศบาล แล้วแตก่รณี 
 
                                                      หมวด 3 
                         การบริหารงานบคุคลในองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 25  องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการ 
พนกังานสว่นต าบลร่วมกนัคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีบริหารงานบคุคลส าหรับองคก์ารบริหารสว่นต าบล 
ทกุแห่งท่ีอยู่ในเขตจงัหวดันัน้ ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดั หรือรองผู้วา่ราชการจงัหวดัซึ่งได้รับมอบหมายเป็น 
ประธาน 
                    (2) นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดันัน้ จ านวนแปดคนซึ่ง 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนเก้าคน ดงันี ้
                        (ก) ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหาร 
สว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                        (ข) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารสว่นต าบล ซึ่งประธานกรรมการ 
บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                        (ค) ผู้แทนพนกังานสว่นต าบลซึ่งปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันัน้ 
คดัเลือกกนัเองจ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนเก้าคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 



รายช่ือบคุคลจ านวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนสิบห้าคน และให้ 
บคุคลทัง้สามสิบคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือเก้าคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นต าบลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลก าหนด 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีหน้าท่ีจดัให้มีการคดัเลือกประธานสภาองค์การบริหาร 
สว่นต าบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลหรือปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
แล้วแตก่รณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบล 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นต าบลคนหนึ่งในจงัหวดั 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานสว่นต าบล และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้
โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่วเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลาง
พนกังานสว่นต าบล คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล หรือประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารสว่นต าบล แล้วแตก่รณี 
 
                    มาตรา 26  เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ 
บริหารสว่นต าบลแตล่ะแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนั ให้มคีณะกรรมการกลาง 
พนกังานสว่นต าบลคณะหนึง่ ประกอบด้วย 
                    (1) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
                    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลจ านวนสามคน และปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
จ านวนสามคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนหกคน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล 



                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนเก้าคน และให้บคุคล 
ทัง้สิบแปดคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือหกคน 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนองคก์ารบริหารสว่นต าบลและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินก าหนด 
                    ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกประธาน 
กรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบลหรือปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล แล้วแตก่รณี เป็น 
ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบล 
                    ให้อธิบดีกรมการปกครองแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง 
ต าแหน่งไมต่ ่ากวา่รองอธิบดีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
                    กรรมการผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลซึง่คดัเลือกจากปลดัองคก์ารบริหาร 
สว่นต าบลและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือก 
อีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังาน 
สว่นต าบลด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญตัิดงักลา่ว เป็นอ านาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล หรือคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
แล้วแตก่รณี 
 
                                                      หมวด 4 
                              การบริหารงานบคุคลในกรุงเทพมหานคร 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 27  การบริหารงานบคุคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
                                                      หมวด 5 
                                  การบริหารงานบคุคลในเมืองพทัยา 
                                                  --------------- 
 



                    มาตรา 28  เมืองพทัยาให้มคีณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของพนกังานเมืองพทัยา 
ประกอบด้วย 
                    (1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุเป็นประธาน 
                    (2) นายอ าเภอหรือหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดัชลบรีุจ านวนสามคน ซึ่งผู้วา่ 
ราชการจงัหวดัชลบรีุประกาศก าหนดวา่เป็นสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุจะประกาศเปลีย่นแปลงการก าหนด 
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
                    (3) ผู้แทนเมืองพทัยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพทัยา สมาชิกสภา 
เมืองพทัยา ซึ่งสภาเมืองพทัยาคดัเลือกจ านวนหนึง่คน ปลดัเมืองพทัยา และผู้แทนพนกังานเมือง 
พทัยาซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    (4) ผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนสี่คน ซึ่งคดัเลือกจากบคุคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบคุคลของเมืองพทัยา 
                    การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ 
รายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนหกคน และให้บคุคล 
ทัง้สิบสองคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเองให้เหลือสีค่น 
                    วิธีการคดัเลือกผู้แทนพนกังานเมืองพทัยาและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้น าหลกัเกณฑ์และ 
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัชลบรีุมหีน้าท่ีด าเนินการจดัให้มกีารคดัเลือกพนกังานเมือง 
พทัยา เป็นผู้แทนพนกังานเมืองพทัยา 
                    ให้ปลดัเมืองพทัยาเป็นเลขานกุารคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา 
                    กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนกังานเมืองพทัยาและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคดัเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
                    ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 20 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา 
ด้วยโดยอนโุลม ทัง้นี ้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญัติดงักลา่ว เป็นอ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยา หรือนายกเมืองพทัยา แล้วแตก่รณี 
                    การก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของคณะกรรมการพนกังาน 
เมืองพทัยาให้มีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกบัความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพทัยา 



แตจ่ะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน 
เทศบาลก าหนด 
 
                                                      หมวด 6 
                      การบริหารงานบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 29  การบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
                                                      หมวด 7 
                      คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 30  เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูลการบริหารงานบคุคลของพนกังาน 
ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
และประโยชน์ของประเทศเป็นสว่นรวมและสามารถรองรบัการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินได้ 
ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินเรียกโดยย่อวา่ "ก.ถ." ประกอบด้วย 
                    (1) บคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน 
                    (2) กรรมการโดยต าแหนง่จ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ผู้อ านวยการ 
ส านกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 
                    (3) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้าน
บริหาร 
และการจดัการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 
                    (4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจ านวน 
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง 
พนกังานสว่นต าบลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวน 
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนกังานเมืองพทัยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนกังานองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน 



ซึ่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนนัน้คดัเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 
                    การคดัเลือกกรรมการตาม (4) ให้คดัเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองคก์ร 
ปกครองสว่นท้องถ่ินของคณะกรรมการนัน้ 
                    ให้หวัหน้าส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    ให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บงัคบักบัการด ารง 
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้ 
บงัคบักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินด้วย 
โดยอนโุลม 
 
                    มาตรา 31  ในการคดัเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินให้กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายช่ือบคุคลจ านวนฝ่ายละสามคน 
และให้บคุคลทัง้เก้าคนดงักลา่วประชมุเพ่ือคดัเลือกกนัเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสงูสดุเป็นผู้ได้รับ 
การคดัเลือก 
                    บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ 
การจดัการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ และไมไ่ด้ 
เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน หรือกรรมการของ 
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง 
มาใช้บงัคบัด้วย 
                    ให้รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือก 
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
                    ในกรณีท่ีได้รายช่ือบคุคลซึ่งได้รับการคดัเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
มหาดไทยประกาศแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
 
                    มาตรา 32  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละหกปีนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว 
                    นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหาร 



งานบคุคลสว่นท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
                    (3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให้ออก โดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรีเน่ืองจากมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี บกพร่อง หรือไมส่จุริตตอ่หน้าท่ี 
                    (4) ขาดคณุสมบตัิตามมาตรา 31 วรรคสอง 
                    (5) เป็นบคุคลล้มละลาย 
                    (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                    (7) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
 
                    มาตรา 33  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินมีอ านาจ 
หน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคณุธรรมเก่ียวกบั 
การบริหารงานบคุคลโดยเฉพาะในเร่ืองการแตง่ตัง้และการให้พ้นจากต าแหน่งของพนกังาน 
สว่นท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการก าหนดโครงสร้างอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้ม ี
สดัสว่นท่ีเหมาะสมแก่รายได้และการพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน ทัง้นี ้การก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมส่ามารถ 
บริหารงานบคุคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ 
                    (2) ก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับการ 
กระจายอ านาจการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลอืกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24 
วรรคสาม และมาตรา 26 วรรคสาม 
                    (4) สง่เสริมให้มกีารศกึษา วิเคราะห์ หรือวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (5) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (6) ประสานงานกบัคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการประเภทตา่ง ๆ คณะกรรมการ
กลาง 
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน  



เพ่ือสง่เสริมให้การบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 
                    (7) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอื่น 
                    การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 
บคุคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 
ตามมาตรา 29 ด้วย 
 
                    มาตรา 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
เห็นวา่การก าหนดมาตรฐานทัว่ไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
ขดัแย้งกบัมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนด 
หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลระหวา่งคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
กบัคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ินแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน แล้วแตก่รณี ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง 
ตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการด าเนินการในเวลาอนัสมควรหรือการด าเนินการของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือ 
พนกังานสว่นท้องถ่ินจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่การบริหารเป็นสว่นรวมหรือไมเ่ป็นธรรม 
แก่ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่น
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ระงบัการใช้หลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลนัน้ได้ 
 
                    มาตรา 35  ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคา่จ้างของ 
ข้าราชการ หรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และลกูจ้าง ท่ีน ามาจากเงินรายได้ท่ีไมร่วมเงินอดุหนนุและ 
เงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะแห่งจะก าหนดสงูกวา่ร้อยละสี่สิบของเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ไมไ่ด้ 
 
                    มาตรา 36  ให้จดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ินขึน้ในส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรบัผิดชอบงานในราชการ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน และมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) รับผิดชอบในงานธรุการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (2) ศกึษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบังานของคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 



                    (3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบคุคลขององคก์ร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                    (4) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ 
สว่นท้องถ่ิน 
                    (5) จดัประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ 
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    (6) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ผลงาน และอปุสรรคในการปฏิบตัิ 
หน้าท่ีและในการด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน และ 
ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
                    (7) ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่น 
ท้องถ่ินมอบหมาย 
 
                                                   บทเฉพาะกาล 
                                                  --------------- 
 
                    มาตรา 37  ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล 
พนกังานสว่นต าบล หรือพนกังานเมืองพทัยา อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ 
เป็นข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินีต้อ่ไป โดยได้รับเงินเดือนหรือ 
คา่จ้าง และสิทธิและประโยชน์เชน่เดิม 
 
                    มาตรา 38  ผู้ใดเป็นลกูจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล 
องค์การบริหารสว่นต าบล หรือเมืองพทัยา อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ผู้นัน้ 
เป็นลกูจ้างตามพระราชบญัญัตนีิต้อ่ไป โดยได้รับคา่จ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 
 
                    มาตรา 39  ให้ด าเนินการจดัให้มคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
บคุคลสว่นท้องถ่ิน คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และคณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 
ตามพระราชบญัญัตินีภ้ายในหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั 
                    ในระหวา่งท่ียงัไมม่ีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตาม 
พระราชบญัญัตินี ้ให้การบริหารงานบคุคลในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้จนกวา่จะมีคณะกรรมการ 



ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินี ้
                    ในระหวา่งท่ียงัไมม่กีารก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ไป หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราช 
บญัญัตนีิ ้ให้พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่ท่ี
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พนกังานเทศบาล 
พนกังาน 
สว่นต าบล และพนกังานเมืองพทัยา ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ยงัคงใช้บงัคบั 
ได้ตอ่ไปเท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตินี ้
 
                    มาตรา 40  ในวาระเร่ิมแรกก่อนท่ีจะมกีรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 30 
(2) และ (3) เพ่ือท าหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็น 
                    ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก 
กรรมการตามมาตรา 33 (3) ภายในก าหนดเวลาไมเ่กินเก้าสิบวนั นบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ 
กรรมการตามมาตรา 30 (3) 
                    ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ เพ่ือท า 
หน้าท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะมกีรรมการตามมาตรา 30 (4) 
 
                    มาตรา 41  บรรดากิจการท่ีก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการ 
หรือพนกังานสว่นท้องถ่ินตามพระราชบญัญัตินี ้ถ้าได้มกีารด าเนินการไปแล้วหรือก าลงัด าเนินการ 
อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั ถ้าการนัน้ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ 
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั ให้ถือวา่การนัน้ได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลงัด าเนินการ 
อยู่ตามพระราชบญัญัตนีิ ้
 
                    มาตรา 42  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใดท่ีจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และคา่จ้างของข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน และลกูจ้าง ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดใน 
มาตรา 35 ในวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 35 ภายในห้าปี 
นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั 
 
                    มาตรา 43  ในระหวา่งท่ียงัมิได้จดัตัง้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการ 
บริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไป 



พลางก่อน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภยั 
          นายกรัฐมนตรี 
 


