พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 วรรคแรก บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับมาตรา 288 ที่บัญญัติไว้ให้การแต่งตั้งและการให้
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความ
เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

"พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 5 มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด\ประกาศ
กาหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือสี่คน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้
มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา

(4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้นเป็น เวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
มาตรา 7 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงให้ดาเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา 5 และให้กรรมการซึ่งได้รับการ
คัดเลือก มีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้
กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา 8 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออกโดย
ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น
มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา 10 การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 11 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการ ใด ๆ
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้

มาตรา 12 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงปริมาณงาน รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน จังหวัด
แต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
มาตรา 13 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนิน การ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจาเป็นเฉพาะสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(2) กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้ายการโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์
(4) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) กากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนาและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดการ
ดาเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 14 การกาหนดหลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ให้คณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจกาหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสม
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ตามมาตรา 17
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดตามมาตรา
13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และจัดส่งสาเนาให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
มาตรา 15 การออกคาสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด แต่สาหรับการออกคาสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก่อน
อานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ในตาแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อานาจแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาหนด

มาตรา 16 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไป
โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็น
ประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนสามคน
และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็น
เลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6 วรรค
หนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นาความในมาตรา 10 และ
มาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 17 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา 5 วรรคสาม
(2) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(3) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
(4) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

(5) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การ
รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(7) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
(8) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(9) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(11) กากับดูแล แนะนาและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม การกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนหรือการรับโอนตามวรรค
หนึ่ง (5) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องกาหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกันได้
มาตรา 18 การกาหนดมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา 17 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่
ภายใต้ มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กาหนดตาม มาตรา 33 (1)
มาตรา 19 เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปแล้ว ให้ใช้
เป็นหลักเกณฑ์กลางสาหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งนาไปกาหนด
หลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลตามมาตรา 13
ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล หรือ
มีมติใด ๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควรหรือการดาเนินการของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมี อานาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได้
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนและ ประโยชน์
ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรา 21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ให้เป็น
ไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 22 ให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคล สาหรับลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้กาหนดมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับลักษณะ
การ ปฏิบัติงานของลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด 2
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล มาตรา 23 เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ร่วมกันคณะหนึ่งทาหน้าที่ บริหารงานบุคคลสาหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศ
กาหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหาร งานบุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงานเทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่
ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือ หกคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้
รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ หน้าที่
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี
แล้วแต่กรณี
มาตรา 24 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่
สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็น
ประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี

กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจานวนสามคนและปลัดเทศบาลจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี
เป็นผู้แทนเทศบาล
ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็น
เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กรรมการผู้แทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละสี่
ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 มา ใช้บังคับ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่
ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล แล้วแต่กรณี
หมวด 3
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล
มาตรา 25 องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลร่วมกัน คณะ
หนึ่ง ทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน
(2) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดนั้น จานวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด ว่า
เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนเก้าคน ดังนี้
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดนั้น คัดเลือก

กันเองจานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจานวน สามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหาร งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนสิบห้าคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนสิบห้าคนและให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเอง ให้เหลือเก้าคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตาบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6 มาตรา 7มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ หน้าที่
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรือประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี
มาตรา 26 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่ง เป็นไป
โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็น
ประธาน
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนสามคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้าคน และให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีเป็น
เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7
และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 มา ใช้บังคับ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่
ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลแล้วแต่กรณี
หมวด 4
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร
มาตรา 27 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
หมวด 5
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
มาตรา 28 เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน
(2) นายอาเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจานวนสามคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประกาศ
กาหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนเมืองพัทยาจานวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยา คัดเลือก

จานวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหาร งานบุคคลของเมืองพัทยา
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และ
กรรมการตาม (3) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือ สี่คน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกาหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทนพนักงาน เมือง
พัทยา
ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และ อาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นาความใน
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 20 และมาตรา 22 มา ใช้บังคับ
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อานาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาให้มีอานาจกาหนด ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหาร งานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
หมวด 6
การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
มาตรา 29 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด 7
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรา 30 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและ
สามารถ รองรับการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรียกโดยย่อว่า "ก.ถ." ประกอบด้วย
(1) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน

(2) กรรมการโดยตาแหน่งจานวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวง มหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ผลงาน ทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ
(4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจานวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจานวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจานวนหนึ่งคน ผู้แทน
คณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครจานวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจานวนหนึ่ง
คน และในกรณีที่มี กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะ
กรรมการนั้น
ให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ให้นาความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นาความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม
มาตรา 31 ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กรรมการตาม มาตรา
30 (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนฝ่ายละสามคนและให้บุคคลทั้งเก้าคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทาง
วิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรรมการของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้นาความในมาตรา 6 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับด้วย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในกรณีที่ได้รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรา 32 ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละหกปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ้นจาก ตาแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
มาตรา 33 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะใน
เรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนดโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนและ ประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงาน
บุคคลตามความต้องการและความ เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(2) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอานาจการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(3) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24วรรคสาม และมาตรา 26 วรรค
สาม
(4) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(5) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
คณะ กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น การกาหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง
(1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ด้วย
มาตรา 34 ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการกาหนดมาตรฐาน
ทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับมาตรฐานกลางหรือแนวทางตาม
มาตรา 33 หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลระหว่างคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลาง
และถ้ามิได้มีการดาเนินการในเวลาอันสมควรหรือการ ดาเนินการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการ
บริหารเป็นส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลนั้นได้
มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งจะ กาหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ไม่ได้
มาตรา 36 ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นในสานักงานปลัด
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วน ท้องถิ่น และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วน
ท้องถิ่น
(3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนท้องถิ่น
(5) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
(6) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
มาตรา 37 ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงาน
เมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา 38 ผู้ใดเป็นลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมือง
พัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยได้รับค่าจ้าง และ
สิทธิ และประโยชน์เช่นเดิม
มาตรา 39 ให้ดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และสานักงาน
คณะกรรมการ มาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การ
บริหารงาน บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จนกว่าจะมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงาน เทศบาล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 40 ในวาระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 30 (2) และ (3) เพื่อทาหน้าที่เท่าที่จาเป็น
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา 33 (3)
ภายในกาหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 30 (3)
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
กรรมการตามมาตรา 30 (4)
มาตรา 41 บรรดากิจการที่กาหนดเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้มีการดาเนินการไปแล้วหรือกาลังดาเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าการ
นั้นได้ กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้นได้
ดาเนินการไปแล้วหรือ กาลังดาเนินการอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรา 35 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้อง
ดาเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรา 35 ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 43 ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้
กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตร
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น สมควรกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
ตนเอง เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และเพื่อให้มีการ

กาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม
สมควรให้มีองค์กรซึ่งทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ด้วย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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