พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เป็ นปี ที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
*[รก.2542/120ก/1/29 พฤศจิกายน.2542]
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้
"พนักงานส่วนท้ องถิ่น" หมายความว่า ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล ข้ าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ
ข้ าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอืน่ ที่มีกฎหมายจัดตัง้ ซึ่งได้ รับการบรรจุ
และแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้ แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้ องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้ าราชการหรือพนัก งาน
ส่วนท้ องถิ่น
มาตรา 4 ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
หมวด 1
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
--------------มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้ มคี ณะกรรมการข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย
(1) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(2) หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนสามคนจากส่วนราชการใน
จังหวัดนัน้ ซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณี
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลีย่ นแปลงการ
กาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนสี่คน ประกอบด้ วย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คัดเลือกจานวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคนและให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือสีค่ น
วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นเลขานุการคณะกรรมการข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี บริบรู ณ์
(3) ไม่เป็ นข้ าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(4) ไม่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(5) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(6) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริหารท้ องถิ่น
(7) ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็ นผู้มชี ื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ าน ในเขตจังหวัดนันเป็
้ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ได้ รับการเสนอชื่อ
มาตรา 7 กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้
ถ้ ากรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวา่ งลงให้ ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในมาตรา 5 และให้ กรรมการซึ่งได้ รับการคัดเลือกมีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยงั มิได้ คดั เลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งตามวรรคสองและยังมี
กรรมการเหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึ่ง ให้ กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้
มาตรา 8 กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้ นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้ นจากการเป็ น
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้
มาตรา 9 นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(3) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 6
(6) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
มาตรา 10 การประชุมของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้ าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ให้
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการ
ผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิเข้ าประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มเี สียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชี ้ขาด
มาตรา 11 คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมายได้
มาตรา 12 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนด
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้ องคานึงถึงปริมาณงาน รายได้ และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ ้นได้ ตามความ
เหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้ วย
มาตรา 13 คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้ าที่
กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้
ในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามที่มีความจาเป็ นเฉพาะสาหรับ
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้
(2) กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้ าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั
การให้ ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
(4) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(5) กากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนาและชี ้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การดาเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 14 การกาหนดหลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามมาตรา 13 ให้ คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจกาหนดให้
สอดคล้ องกับความต้ องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนัน้ แต่ต้องอยู่
ภายใต้ กรอบมาตรฐานทัว่ ไปที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ตามมาตรา 17
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนดตามมาตรา 13 ให้ ประกาศโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนัน้ และจัดส่งสาเนาให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทราบ
มาตรา 15 การออกคาสัง่ เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัง้ การย้ าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เป็ น
อานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนด แต่สาหรับการออกคาสัง่ แต่งตัง้ และการให้ ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้ นจากตาแหน่ง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดก่อน
อานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ ผ้ บู งั คับบัญชาข้ าราชการในตาแหน่งใดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งนันเป็
้ นผู้ใช้ อานาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
มาตรา 16 เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ให้ มีคณะกรรมการกลางข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย
(1) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยซึ่งได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจานวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือกนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ให้ อธิบดีกรมการปกครองแต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่ คัดเลือกจากปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือก

อีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ นาความในมาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 17 คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจ
หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา 5 วรรคสาม
(2) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามเบื ้องต้ น
สาหรับข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
(4) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
(5) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแต่งตัง้ การย้ าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
(6) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการ
ทางวินยั
(7) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ ออกจากราชการ
(8) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และ
การร้ องทุกข์
(9) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) ให้ ข้อคิดเห็นหรือให้ คาปรึกษาในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(11) กากับดูแล แนะนาและชี ้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(12) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ นอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นส่วนรวม การกาหนดมาตรฐาน

ทัว่ ไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (5) คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้ องกาหนดหลักเกณฑ์ให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง
มีโอกาสโอนไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้ วยกันได้
มาตรา 18 การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปตามมาตรา 17 ให้ คณะกรรมการกลาง
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดให้ เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้ าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้ องอยู่ภายใต้ มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนดตามมาตรา 33 (1)
มาตรา 19 เมื่อคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปแล้ ว ให้ ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์กลางสาหรับคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งนาไปกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13
ในกรณีที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแย้ งกับมาตรฐานทัว่ ไป ให้ คณะกรรมการกลาง
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้ งให้ คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งนันด
้ าเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ถ้ าคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ดาเนินการแก้ ไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดาเนินการของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสัง่ ระงับการใช้ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินนได้
ั้
มาตรา 20 ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
บัญชีอตั ราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละ
ระดับให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรา 21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 22 ให้ นาบทบัญญัติในหมวดนี ้มาใช้ บงั คับกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ กาหนดมาตรฐานทัว่ ไป
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของลูกจ้ างในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

หมวด 2
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
--------------มาตรา 23 เทศบาลที่อยูใ่ นเขตจังหวัดหนึ่ง ให้ มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ร่วมกันคณะหนึ่งทาหน้ าที่บริหารงานบุคคลสาหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนัน้ ประกอบ
ด้ วย
(1) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(2) หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนห้ าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนัน้
ซึ่งผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลีย่ นแปลงการกาหนด
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือก
กันเองจานวนสองคน
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวน
สองคน
(ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหาร และ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงาน
เทศบาล ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือหกคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดแต่งตังข้
้ าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัด

เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8
และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา
15 มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดย
ให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้ วแต่กรณี
มาตรา 24 เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
แต่ละแห่งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ให้ มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
คณะหนึ่ง ประกอบด้ วย
(1) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยซึ่งได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจานวนสามคน
และปลัดเทศบาลจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการจัดการ หรือ
ด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือกนายกเทศมนตรี
หรือปลัดเทศบาล แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนเทศบาล
ให้ อธิบดีกรมการปกครองแต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กรรมการผู้แทนเทศบาลซึง่ คัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6
วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้ วแต่กรณี
หมวด 3
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล
--------------มาตรา 25 องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยูใ่ นเขตจังหวัดหนึ่ง ให้ มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทาหน้ าที่บริหารงานบุคคลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนัน้ ประกอบด้ วย
(1) ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึ่งได้ รับมอบหมายเป็ น
ประธาน
(2) นายอาเภอหรือหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดนัน้ จานวนแปดคนซึ่ง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลีย่ นแปลงการกาหนด
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนเก้ าคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประธานกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนัน้
คัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเก้ าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ

รายชื่อบุคคลจานวนสิบห้ าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนสิบห้ าคน และให้
บุคคลทังสามสิ
้
บคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือเก้ าคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าที่จดั ให้ มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดแต่งตังข้
้ าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งในจังหวัด
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนพนักงานส่วนตาบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6 มาตรา 7
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา
15 มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้
โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล แล้ วแต่กรณี
มาตรา 26 เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ให้ มคี ณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลคณะหนึง่ ประกอบด้ วย
(1) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทยซึ่งได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือกประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล แล้ วแต่กรณี เป็ น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ อธิบดีกรมการปกครองแต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซึง่ คัดเลือกจากปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือก
อีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20
มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
แล้ วแต่กรณี
หมวด 4
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร
--------------มาตรา 27 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการกรุงเทพมหานคร

หมวด 5
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
---------------

มาตรา 28 เมืองพัทยาให้ มคี ณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทาหน้ าที่
กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา
ประกอบด้ วย
(1) ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรีเป็ นประธาน
(2) นายอาเภอหรือหัวหน้ าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจานวนสามคน ซึ่งผู้วา่
ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศกาหนดว่าเป็ นส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลีย่ นแปลงการกาหนด
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนเมืองพัทยาจานวนสี่คน ประกอบด้ วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา
เมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจานวนหนึง่ คน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมือง
พัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้ กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอ
รายชื่อบุคคลจานวนหกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และให้ บคุ คล
ทังสิ
้ บสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือสีค่ น
วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ นาหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดชลบุรีมหี น้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือกพนักงานเมือง
พัทยา เป็ นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา
ให้ ปลัดเมืองพัทยาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา 6 มาตรา 7
มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15
มาตรา 20 และมาตรา 22 มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
ด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แล้ วแต่กรณี
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงาน
เมืองพัทยาให้ มีอานาจกาหนดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา

แต่จะต้ องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด
หมวด 6
การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอืน่
--------------มาตรา 29 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
หมวด 7
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
--------------มาตรา 30 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกรูปแบบให้ มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้ องถิ่น
และประโยชน์ของประเทศเป็ นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอานาจให้ แก่ท้องถิ่นได้
ให้ มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเรียกโดยย่อว่า "ก.ถ." ประกอบด้ วย
(1) บุคคลซึ่งได้ รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็ นประธาน
(2) กรรมการโดยตาแหน่งจานวนหกคน ได้ แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนห้ าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังจากผู
้
้ ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ าน
บริหาร
และการจัดการหรือด้ านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็ นที่ยอมรับ
(4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวน
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจานวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลจานวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้ าราชการกรุงเทพมหานครจานวน
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจานวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น ให้ มีผ้ แู ทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้ คดั เลือกจากกรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นของคณะกรรมการนัน้
ให้ หวั หน้ าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
ให้ นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้ บงั คับกับการดารง
ตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้
บังคับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นด้ วย
โดยอนุโลม
มาตรา 31 ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่นให้ กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนฝ่ ายละสามคน
และให้ บคุ คลทังเก้
้ าคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ ผ้ ไู ด้ รับคะแนนสูงสุดเป็ นผู้ได้ รับ
การคัดเลือก
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้ องเป็ นผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้ านการบริหารงานท้ องถิ่น ด้ านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริหารและ
การจัดการหรือด้ านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็ นที่ยอมรับ และไม่ได้
เป็ นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น หรือกรรมการของ
คณะกรรมการข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และให้ นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง
มาใช้ บงั คับด้ วย
ให้ รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือก
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในกรณีที่ได้ รายชื่อบุคคลซึ่งได้ รับการคัดเลือกแล้ ว ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยประกาศแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น
มาตรา 32 ให้ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละหกปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ และให้ ดารงตาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้ องถิ่นพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(3) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้ ออก โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สจุ ริตต่อหน้ าที่
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง
(5) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(6) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(7) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
มาตรา 33 ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมีอานาจ
หน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตังและการให้
้
พ้นจากตาแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนดโครงสร้ างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้ มี
สัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนาท้ องถิ่นตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ การกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่สามารถ
บริหารงานบุคคลตามความต้ องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้
(2) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจการปกครองส่วนท้ องถิ่น
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24
วรรคสาม และมาตรา 26 วรรคสาม
(4) ส่งเสริมให้ มกี ารศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจยั เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น
(5) ให้ คาปรึกษา คาแนะนา และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
คณะกรรมการข้ าราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการ
กลาง
ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้ การบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น
การกาหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ ใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้น
ตามมาตรา 29 ด้ วย
มาตรา 34 ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
เห็นว่าการกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปของคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น
ขัดแย้ งกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปัญหาข้ อโต้ แย้ งในการกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลระหว่างคณะกรรมการข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น
กับคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นแจ้ งให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น
หรือคณะกรรมการข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ตามมาตรฐานกลางและถ้ ามิได้ มีการดาเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดาเนินการของ
คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น หรือคณะกรรมการข้ าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้ องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อการบริหารเป็ นส่วนรวมหรือไม่เป็ นธรรม
แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ระงับการใช้ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลนันได้
้
มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้ างของ
ข้ าราชการ หรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และลูกจ้ าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินกู้หรือเงินอื่นใดนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละแห่งจะกาหนดสูงกว่าร้ อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันไม่
้ ได้
มาตรา 36 ให้ จดั ตังส
้ านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่นขึ ้นในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้ าที่รบั ผิดชอบงานในราชการ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น และมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น

(3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
(4) ช่วยเหลือ และให้ คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ส่วนท้ องถิ่น
(5) จัดประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(6) จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่และในการดาเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น และ
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(7) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้ องถิ่นมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
--------------มาตรา 37 ผู้ใดเป็ นข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นั ้
เป็ นข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ต่อไป โดยได้ รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้ าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา 38 ผู้ใดเป็ นลูกจ้ างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นั ้
เป็ นลูกจ้ างตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ต่อไป โดยได้ รับค่าจ้ าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา 39 ให้ ดาเนินการจัดให้ มคี ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิ่น คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และคณะกรรมการ
ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี ้ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ให้ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันเป็
้ นไปตามที่กาหนด
ไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันจนกว่
้
าจะมีคณะกรรมการ

ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้
ในระหว่างที่ยงั ไม่มกี ารกาหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราช
บัญญัตนิ ี ้ ให้ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรือคาสัง่ ที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ยังคงใช้ บงั คับ
ได้ ตอ่ ไปเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้ งกับพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 40 ในวาระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วยกรรมการตามมาตรา 30
(2) และ (3) เพื่อทาหน้ าที่เท่าที่จาเป็ น
ให้ กรรมการตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
กรรมการตามมาตรา 33 (3) ภายในกาหนดเวลาไม่เกินเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
กรรมการตามมาตรา 30 (3)
ให้ กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็ นประธานกรรมการ เพื่อทา
หน้ าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4)
มาตรา 41 บรรดากิจการที่กาหนดเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการข้ าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ ถ้ าได้ มกี ารดาเนินการไปแล้ วหรือกาลังดาเนินการ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ถ้ าการนันได้
้ กระทาโดยชอบด้ วยกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ถือว่าการนันได้
้ ดาเนินการไปแล้ วหรือกาลังดาเนินการ
อยู่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา 42 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใดที่จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และค่าจ้ างของข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และลูกจ้ าง ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดใน
มาตรา 35 ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรา 35 ภายในห้ าปี
นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา 43 ในระหว่างที่ยงั มิได้จดั ตังส
้ านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ให้ กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้ าที่เท่าที่จาเป็ นไป

พลางก่อน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

