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  ไม่เพียงแต่จะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ท่ีเรียกขานกันว่า"ฉบับประชาชน"  เท่านั้นท่ีรองรับ
การกระจายอ านาจ  กระแสการต่ืนตัวในการปกครองตนเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผลักดันให้ประชาชนเข้าใจ
การกระจายอ านาจ      มากขึ้น  การตระหนักถึงความเป็นอิสระในการบริหารคนบริหารเงิน  บริหาร
งบประมาณ  จึงเป็นส่ิงท่ีติดตาม            มา      อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในท่ีสุดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็ผ่านความเห็นชอบ       จากรัฐสภาและประกาศใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้  
นับเป็นส่ิงใหม่ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นเรื่องท่ีต้องท าความเข้าใจกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชนการท าค าอธิบายเบ้ืองต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการท าความเข้าใจและ   ท่ีปรากฏในเอกสารนี้ได้มี
ผู้ด าเนินการจ านวน 3 คน ประกอบด้วยนายสุรเกียรติ ฐิตะฐานนายภูมิรักษ์ ติยะวัฒน์  และ    นายคณิต คง
ช่วย  อย่างไรก็ตาม  กฎหมายเป็นเรื่องท่ีต้องพัฒนา  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในการบริหารงานบุคคลจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการอธิบายกฎหมายในรายละเอียดซึ่งคณะจัดท าจะได้น าปรากฏการณ์นั้น  ๆ  มาพัฒนา
เป็นค าอธิบายท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
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สรุปหลักกำรและสำระส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

 
 
ควำมเป็นมำ 
 
 การกระจายอ านาจในรูปแบบการปกครองของท้องถิ่นในประเทศไทยได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็น
การพัฒนาระบบการกระจายอ านาจท่ีเน้นความเป็นอิสระและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา พัฒนาการดังกล่าว
เป็นผลจากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีผ่านมาและองค์ความรู้ในการปกครองท้องถิ่นท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
หมู่ประชาชน ส่งผลต่อความต้องการในการท่ีจะบริหารและได้รับบริการของประชาชนภายในท้องถิ่นของ
ตนเอง จนกลายเป็นประเด็นเรียกร้องถึงความเป็นอิสระในการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณ จาก
ลักษณะและรูปแบบการกระจายอ านาจท่ีมีอยู่เดิมน าสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยมี      รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันให้การรับรองคุ้มครองหลักการดังกล่าวอย่างชัดเจน และเพิ่มมากขึ้นจากท่ีก าหนดไว้เดิม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก าหนดรับรองความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 284 ในขณะเดียวกันก็ก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 
288 เพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยเหตุนี้เองกฎหมายฉบับนี้จึงเกิดขึ้น 
 
ควำมส ำคัญ 
 
 กฎหมายฉบับนี้นอกจากบัญญัติเพื่อรองรับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการ
และความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับท้องถิ่นได้โดยตรงแล้ว ยังได้ก าหนดให้มีองค์กรกลางท าหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมอีก
ด้วย การก าหนดมาตรฐานเช่นว่านี้ ถือได้ว่าเป็นนัยท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นอีก
ประการหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกกันว่าก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นภายใต้มาตรฐานกลางท่ี
เหมาะสมเป็นธรรม และเป็นการคิดร่วมกัน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องผู้แทนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ในลักษณะไตรภาคี 
 
 กฎหมายฉบับนี้จึงมิใช่เป็นเพียงการก าหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน
บุคคลของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของระบบการปกครองของประเทศในท่ีสุด 
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เจตนำรมณ์ 
 
 เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ท่ีส าคัญๆ 
อยู่ 2 ประการ คือ 
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2. ให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้ในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
วันบังคับใช้ 
 
 กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2542 กฎหมายฉบับนี้ จึงมีผลบังคับทันทีต้ังแต่  วัน ท่ี 30 
พฤศจิกายน 2542 และวันบังคับใช้กฎหมายนี้จะส่งผลต่อการเกิดองค์กรต่างๆ ภายในหนึ่งปี ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 
 3. คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 
 4. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากนั้นในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างท่ีน ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งก าหนดไว้สูงกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องด าเนินการแก้ไข โดยก าหนดไว้ไม่ให้สูงกว่าร้อยละส่ีสิบภายในห้าปี นับแต่วันท่ีกฎหมายนี้
ใช้บังคับ 
 
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้  โดยมีเหตุผลส าคัญเนื่องจาก 
 1. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับ
ดูแลท้องถิ่นนั้น ๆ 
 2. กฎหมายฉบับนี้เองก าหนดหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ในฐานะเป็นประธาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานของท้องถิ่นต่าง ๆ 
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องค์กรบริหำรงำนบุคคล 
 
 ในกฎหมายฉบับนี้ก าหนดองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นไว้สองลักษณะ
กล่าวคือ องค์กรท่ีก าหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล มีสององค์กรคือคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีส าคัญในการก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ
คุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งท าหน้าท่ีในการน ามาตรฐานกลาง
ดังกล่าวไปก าหนดเป็นมาตรฐานท่ัวไปเพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นนั้นๆและมีองค์กรอีก
ลักษณะหนึ่งได้แก่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทและแต่ละจังหวัดท า
หน้าท่ีน ามาตรฐานท่ัวไปไปก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในแต่ละท้องถิ่น
ภายในจังหวัดนั้น ๆ 
 องค์กรบริหารงานบุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะร่วมตรงกันคือ มาจากกลุ่มบุคคลสามฝ่ายประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายหนึ่ง ผู้แทนจากท้องถิ่นฝ่ายหนึ่งและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
อีกฝ่ายหนึ่ง  
 
ควำมสัมพันธ์ในหน้ำที่ระหว่ำงองค์กร 
 
 คณะกรรมการข้าราชการฯ  จะท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามประเภทของท้องถิ่นภายในจังหวัดและหลักเกณฑ์เช่นว่านั้นต้องอยู่     ภายใต้มาตรฐาน
ท่ัวไปและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางของท้องถิ่นประเภท       นั้นๆก่อน ในขณะท่ี
มาตรฐานท่ัวไปนั้นต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก าหนดด้วย 
 
ควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจระหว่ำงองค์กร 
 
 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ  คณะกรรมการ
กลางเป็นเพียงการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานท่ัวไปตามแต่กรณีหากพบว่าการ
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปขัดหรือแย้งกับมาตรฐานกลางหรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลให้องค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมีอ านาจแจ้งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง   
หรือในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการขององค์กรการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องจะเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อการบริหารเป็นส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอาจระงับการ
ใช้หลักเกณฑ์การบริหารนั้นๆ 
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โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ถ. 

 
                       โครงสร้ำง     อ ำนำจหน้ำที ่

                 ประธาน   1. ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการ 
 โดยต าแหน่ง  6 คน       รักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหาร 
- เลขาธิการ ก.พ.       งานบุคคล 
- เลขาธิการ สศช.    2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน 
- ผอ.ส านักงบประมาณ                บุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจาย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย      อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปลัดกระทรวงการคลัง  3. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การ  
- อธิบดีกรมการปกครอง      คัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการกลาง อบจ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน      พนักงานเทศบาล อบต. 
คัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญด้าน   4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
- การบริหารงานท้องถิ่น      เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
- การบริหารงานบุคคล            5. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณา 
- ระบบราชการ       ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลส่วน 
- การบริหารและการจัดการ      ท้องถิ่น 
- ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ แก่  6. ประสานกับ ค.ร.ม. หน่วยงานของรัฐ  

การบริหารงานบุคคล                         องค์กรปกครองท้องถิ่น คกก.ข้าราชการ 
- ระบบราชการ       ประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลาง 
- การบริหารและการจัดการ      ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- ด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่      และ คกก. ข้าราชการหรือพนักงานส่วน 

การบริหารงานบุคคล                 ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงาน 
ผู้แทนจากคณะกรรมการกลางฯ       บุคคลมีประสิทธิภาพ 
- ผู้แทน อบจ. 1 คน   7. ปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.  
- ผู้แทนเทศบาล 1 คน                หรือกฎหมายอื่น 
- ผู้แทน อบต. 1 คน   8. แจ้งให้คณะกรรมการกลางฯ แก้ไข  
- ผู้แทน กทม. 1 คน       มาตรฐานให้ถูกต้อง / ส่ังระงับการใช้ 
- ผู้แทน พัทยา 1 คน       หลักเกณฑ์ท่ีไม่ถูกต้องนั้น 
- ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

อื่น (ตามจ านวนท่ีมี) 
 
หน.สนง.ก.ถ.เป็นเลขานุการ 
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พัฒนำกำร 
กำรปกครองท้องถ่ินไทยกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

พ.ศ. 2542 
________________ 

 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีมา     

ต้ังแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่ีได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์                      ใน
การท่ีจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง  ตลอดจนเป็นการทดลองให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองและการบริหาร  จึงทรงเริ่มจัดต้ังสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นเขตท่ีมีความเจริญ    โดย
ได้ประกาศเป็นพระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร  ร.ศ. 116    ( พ.ศ. 2440 )  ต่อมาได้โปรด  ให้ตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม  พ.ศ. 2448  และได้โปรดเกล้าฯ  ให้ขยายการสุขาภิบาล  ไปยัง
ท้องถิ่นอื่น ๆ  โดยทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127                 ( พ.ศ. 
2451 )  แต่ในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลท้ังหมดแล้ว  เนื่องจากโครงสร้างของ
สุขาภิบาลเดิมมีบางส่วนมาจากการแต่งต้ัง  ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีผู้บริหารต้องมาจาก  การ
เลือกตั้ง 

หลังจากการเป ล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็นระบอบ    
ประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475  ได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่               โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476  ซึ่ง          เป็นการ
เริ่มจัดระเบียบราชการบริหารออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยจึงมีการจัดต้ัง
เทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาล        เลือกผู้แทนของตน
เข้าไปท าหน้าท่ีออกกฏข้อบังคับและบริหารกิจการในท้องถิ่นของตน ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐตามหลักการ
การกระจายอ านาจ ท้ังนี้โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ. 2476 และปรับปรุง
เรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 หลังจากได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476  ต่อมาในปี พ.ศ. 2477  ได้มีการจัดต้ัง
สภาจังหวัดเป็นครั้งแรก  ท้ังนี้  เนื่องจากตามนัยของพระราชบัญญัติจัดระเบียบ  เทศบาล พ.ศ. 2476       ได้
ก าหนดให้มีสภาจังหวัดเป็นท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจังหวัดจัดต้ัง   และ    การ
แบ่งส่วนเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้แก่เทศบาลต่าง  ๆ  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481  
แยกสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาล  โดยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัด   และ      
สภาจังหวัดได้รับการก าหนดให้มีฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 
 ส าหรับการจัดรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีพัฒนาการมาจากต าบลในการปกครอง       
แบบจตุสดมภ์  ต่อมาเมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองใน      พ.ศ. 
2440  ในครั้งนั้นได้ก าหนดรูปแบบการบริหารราชการออกเป็น 2 รูปแบบ  กล่าวคือ  ราชการบริหารส่วนกลาง 
แบ่งออกเป็น  10 กระทรวง  ในขณะท่ีมีการยกเลิกการปกครองหัวเมืองระบบกินเมือง   และ      น าการ
ปกครองรูปมณฑลมาใช้ เรียกว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีต าบลเป็นหน่วยย่อยของการปกครองในส่วนนี้  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังสภาต าบลขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการปกครอง    ท่ีจะให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการจัดต้ังสภาต าบลขึ้น     ตามค าส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 222/2499  ลงวันท่ี  8 มีนาคม 2499  และในปีเดียวกันนั้นเองรัฐบาล      ในสมัยนั้น
พิจารณาเห็นว่าการปกครองรูปแบบสภาต าบลยังมีจุดอ่อนท่ีราษฎรไม่สามารถปกครอง        ตนเองได้อย่าง
แท้จริง เพราะยังคงประกอบด้วยผู้ท่ีมาจากการแต่งต้ังมากกว่าการเลือกตั้ง  ท าให้ขาดอิสระ  ในการบริหารงาน 
จึงได้จัดต้ัง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ขึ้น เป็นรูปแบบการปกครองต าบลอีกรูปแบบหนึ่ งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499  มีองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกจ านวน 59 
องค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนั้นคงรูปแบสภาต าบลแต่สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว
ได้ยกเลิกไปตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515  แล้วจัดรูปแบบการปกครองเสีย
ใหม่ในรูปสภาต าบลเพียงรูปแบบเดียว แต่อย่างไรก็ตามสภาต าบลท่ีจัดต้ังใหม่นี้มิได้           มีสภาพเป็นนิติ
บุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว  พร้อมท้ัง      ให้จัดระเบียบการ
ปกครองต าบลออกเป็นสองส่วน คือ สภาต าบลท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง 
 นอกเหนือจากราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ
อีกรูปแบบหนึ่ง  คือได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี  13 ธันวาคม 2515  ได้รวมนครหลวง
กรุงเทพธนบุรีซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดและองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีกับเทศบาลนครหลวง        เข้า
เป็นหน่วยงานเดียวกันเรียกว่า "กรุงเทพมหานคร " มีฐานะเป็นจังหวัด  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร   พ .ศ . 2518  ยกเลิกประกาศคณะปฏิวั ติ  ฉบับ ท่ี  335 ลงวัน ท่ี  13      
ธันวาคม 2515  พร้อมท้ังเปล่ียนรูปแบบการปกครองกรุงเทพมหานครเสียใหม่เป็นทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเป็น
ราชการบริห าร ส่วน ท้องถิ่น แ ต่อย่ างเดียว   ต่อมาได้มีพ ระราชบัญ ญั ติระ เบี ยบบริห ารราชการ        
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเสียใหม่  และถือว่า
กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ  ท่ีผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรง            จาก
ประชาชนเช่นเดียวกับเมืองพัทยาท่ีมีการเปล่ียนฐานะจากสุขาภิบาลนาเกลือเป็นเมืองพัทยาท่ีผู้บริหาร  มาจาก
การว่าจ้างในรูปปลัดเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 และต่อมาได้
เปล่ียนรูปแบบท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร 
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 ไม่เพียงแต่รูปแบบการปกครองท้องถิ่น ท้ัง 6 รูปแบบท่ีกล่าวมาแล้ว  หากพิจารณาตามมาตรา 70 
และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 แล้วอาจมีกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ     อีก  
ท่ีก าหนดให้ท้องถิ่นใดมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่นท่ีกล่าวมาแล้ว  แต่
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ังการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเช่นว่านี้ 
          จะเห็นได้ว่าในเมืองไทยได้มีการยอมรับการปกครองท้องถิ่นมานาน  และได้มีพัฒนาการเป็นล าดับ 
การยอมรับการปกครองท้องถิ่น การด ารงอยู่ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ดังกล่าว  จึงสะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับการปกครองท่ีมีองค์ประกอบสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีเป็นสภาฝ่ายหนึ่ง และส่วนท่ีเป็นฝ่าย
บริหารอีกฝ่ายหนึ่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีกลุ่มบุคคลท่ีสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย 
ข้าราชการและลูกจ้างเป็นส าคัญบุคลากรของท้องถิ่นกลุ่มนี้จะเรียกช่ือแตกต่างกันไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ  
เช่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  เป็นต้น  การบริหารงาน
บุคคลของคนกลุ่มนี้มักจะยึดถือให้มีการอนุโลมใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือน ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดความแตกต่างในสถานะความเป็นข้าราชการ แต่เมื่อท้องถิ่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้น พื้นท่ี
และระดับของการปกครองท้องถิ่นกลายเป็นปัจจัยท่ีสะท้อนถึงการให้บริการและการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลของแต่ละท้องถิ่นจึงต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  อีกท้ังยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของปัจจัยด้านต่างๆ  
เช่น ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรมตลอดจนความส านึกในการปกครองของประชาชนในท้องถิ่น การ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่นในส่วนนี้แม้จะมีตัวแทนของท้องถิ่นรวมอยู่บ้าง แต่อ านาจท่ีใช้ในการบริหารยังเกิด
จากส่วนกลางเป็นส าคัญ  จึงท าให้เกิดค าถามในเรื่องความเป็นอิสระในการบริหารงานของบุคคลของท้องถิ่นว่า
มีมากน้อยเพียงใดและจะมีส่ิงใดมารองรับความอิสระท่ามกลางความต้องการและความเหมาะสมในการบริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง 
 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้น มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
เป็นของตนเอง มีตัวแทนของท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ ท้ังในคณะกรรมการ
มาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตัวแทนเหล่านี้จะเป้นผู้สะท้อน
ปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรบานกลาง มาตรฐานท่ัวไป 
หรือหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ท้องถิ่นจะมีอิสระในการร่วมสร้างและน าปัญหานั้นไปแก้ไข
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งต้ังและการพ้นจากต าแหน่งต่อไปนี้ จะได้รับประกันความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
เพราะจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสียก่อน  รายละเอียด
ในเรื่องนี้จะปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกลำงกับท้องถ่ิน 
 

กำรก ำกับดูแล 
   

ในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น  จะมีลักษณะของการก ากับ  ดูแลเป็น
ส าคัญ  การก ากับดูแลเช่นนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ๆ อย่างน้อย  สองประการคือ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของท้องถิ่นเองประการหนึ่ง และเป็นความผูกพันหรือความสัมพันธ์ท่ีรัฐบาลกลางพึงสนับสนุน
การด าเนินงานของท้องถิ่นอีกประการหนึ่งในขณะเดียวกัน  ท้องถิ่นต้องด าเนินการบริการสาธารณะภายใต้
นโยบายและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางก าหนด  การก ากับดูแลจึงเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลกลางหรือ
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง (องค์กร   ปกครองส่วนภูมิภาค)    ใช้อ านาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย  ของ
การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่อ านาจของผู้ก ากับดูแลท่ีจะควบคุมการกระท าของท้องถิ่นนั้น  
จะต้องเป็นอ านาจท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ไว้โดยเฉพาะโดยผู้ก ากับดูแลจะใช้อ านาจก ากับดูแลเกินกฎหมาย
ก าหนดให้ไว้ไม่ได้  ดังภาษิตกฎหมายท่ีว่า “ไม่มีการก ากับดูแลโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ  และไม่มีการก ากับ
ดูแลเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว้”  ( Pas du tutelle sans texte , Pas de tutelle au – dela’ du 
texte ) การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการก ากับเฉพาะการกระท าว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่เป็นส าคัญ  แต่จะก้าวล่วงเข้าไปควบคุมการกระท าว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดไม่อาจท าได้  เพราะจะ
กลายเป็นการท าลายความเป็นอิสระขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักการและเหตุผลของ
การกระจายอ านาจในท่ีสุด 

         ลักษณะของกำรก ำกับดูแล 
         การก ากับดูแลท้องถิ่นของรัฐบาลกลางนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะท่ีส าคัญ ๆ  กล่าวคือ 
 (1)  การก ากับดูแลโดยตรง  เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อ านาจผู้ก ากับดูแล  ด าเนินการก ากับดูแล
พฤติกรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตัวบุคคล)  หรือองค์กร  ตลอดจนการก ากับดูแลการกระท าท่ีส าคัญ ๆ ของ
องค์ปกครองท้องถิ่น 
 (2)  การก ากับดูแลโดยอ้อม  ได้แก่ 

       (ก) การให้เงินอุดหนุน  และการควบคุมการใช้เงินอุดหนุน 
       (ข) การใช้มาตรฐานกลางเฉพาะเรื่อง หรือการใช้สัญญามาตรฐาน 
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ควำมส ำคัญของกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ินกับกำรก ำกับดูแล 
 
 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้มีองค์กรการ
บริหารงานบุคคลของท้องถิ่นโดยเฉพาะในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคณะ-กรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดมาตรฐานกลางและ
แนวทางในการรักษาคุณธรรมของการบริหารงานบุคคลส่วน     ท้องถิ่น  ซึ่งมาตรฐานกลางท่ีว่านี้เองจะได้รับ
การน าไปใช้ในการก าหนดมาตรฐานท่ัวไปและมาตรฐานท่ัวไปจะน าไปใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ  ดังนั้นนอกจากกฎหมายฉบับนี้จะก าหนดให้มีโครงสร้างและหน้าท่ี
ขององค์กรบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น  ท่ีมีผู้แทนของท้องถิ่นรวมอยู่ในโครงสร้างองค์กรท้องถิ่นแล้ว  ในอีก
มิติหนึ่งยังมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นกฎหมายท่ีรองรับความเป็นอิสระและความต้องการในการบริหารบุคคล  
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเอง  อีกท้ังยังเป็นกฎหมายท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย 
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องค์กรต่ำง ๆ ตำม 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

__________ 
 

กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 120 ก. วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2542 
โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ  
 เหตุผลของการมีกฎหมายฉบับนี้จะปรากฏอยู่ท้ายพระราชบัญญัติ สรุปได้ว่าเป็นการตรากฎหมายให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 284 และมาตรา 288) ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น จึงสมควรมีองค์กรในการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก      รูปแบบ 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีท้ังส้ิน 43 มาตรา แบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ ๆ พร้อมท้ังมีบทท่ัวไปและบท
เฉพาะกาล ท่ีก าหนดเรื่องท่ีส าคัญ ๆ ไว้ โดยท้ัง 7 หมวด จะเป็นการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองท้องถิ่น
แต่ละประเภท ไว้ในแต่ละหมวด โดยเริ่มจากการบริหารบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
 คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนส่วนท้องถ่ิน 
 
 เป็นองค์กรท่ีก าหนดขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีส าคัญในการก าหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลท่ีจะ
น าไปใช้ในทุกท้องถิ่น คณะกรรมการนี้เรียกโดยย่อว่า  ก.ถ.  ประกอบด้วยบุคคลรวมสามฝ่าย คือกรรมการโดย
ต าแหน่งฝ่ายหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายหนึ่ง และผู้แทนจากคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง ๆ 
อีกฝ่ายหนึ่ง แต่เนื่องจากท่ีมาของคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  ฉะนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  จึงไม่สามารถท่ี
จะมีครบท้ังสามฝ่ายได้  จนกว่าจะมีคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นก่อน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ
กลางข้าราชการท้องถิ่น ก็จะมีไม่ได้เช่นกัน เพราะเมื่อไม่มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีจะเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง 
ๆ ก็จะมีไม่ได้ 
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 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ท่ีจ าเป็นในวาระเริ่มแรก 
ส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงเป็นการด าเนินกระบวนการตามกฎหมายในขั้นตอนปกติ ต่อไป 
 
 วำระเร่ิมแรก 
 
 กฎหมายฉบับนี้ยอมรับว่าในระยะแรก คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    มี
ไม่ครบท้ังสามฝ่าย เพราะคณะกรรมการฝ่ายผู้แทนจากคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่น ยังไม่เกิด ดังนั้น 
กฎหมายจึงยอมรับให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงสองฝ่าย      เพื่อท า
หน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไปก่อน  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เช่นว่านั้นประกอบด้วย 
กรรมการโดยต าแหน่งจ านวน หกคน  และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการบริหารและการจัดการหรือ
ด้านกฎหมาย  จ านวน  ห้าคน 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ในวาระแรกนี้ จะต้องเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เพื่อ
ท าหน้าท่ีประธานไปพลางๆ ก่อน จนกว่าจะมีกรรมการจากฝ่ายตัวแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเมื่อครบองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         ท้ังสาม
ฝ่าย แล้วจึงมีการคัดเลือกหาประธานกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ต่อไป 
 ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในวาระแรกนั้น  
กฎหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ ในเรื่องหลัก ๆ อยู ่3 ประการคือ 

1. เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธาน เพื่อท าหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น 
 2.ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นฝ่ายท่ีสามท่ียังขาดอยู่ ท้ังนี้จะต้องแล้วเสร็จภายใน  90 วันนับแต่วันท่ีคณะ-  รัฐมนตรีแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ท าหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็น 
 การเลือกกรรมการขึ้นเป็นประธาน  หรือการก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกตัวแทน
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้นเป็นกรณีท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะต้องท าอะไร ภายใน
ก าหนดระยะเวลาเพียงใด แต่การก าหนดหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นนั้นเป็นเรื่องของดุลพินิจ ท่ีต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ ท้ังนี้เพราะอาจมีการตรวจสอบและโต้แย้งได้ว่า การท าหน้าท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ช่ัวคราว) ท่ีด าเนินการไปนั้น        เป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
 ในทางกฎหมาย ความจ าเป็นถือเป็นมาตราการหนึ่งในการแสวงหาทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย  ๆ ทาง 
(ALTERNATIVE) และเลือกน ามาตราการนั้นมาใช้ก่อน เพราะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด  หรืออีกนัยหนึ่ง
ความจ าเป็นก็คือ การช่ังน้ าหนักความเหมาะสมระหว่าง ประโยชน์ท่ีจะได้รับและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
นั่นเอง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีจ าเป็นอย่างไม่มีทางเลือก (MANIFEST)   

 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการก าหนดขึ้น  เพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบราชการของ ก.ถ. นั้นเรียกว่าส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ต้ังขึ้นในส านักงานปลัด  กระทรวงมหาดไทย     
แต่ในระหว่างท่ียังไม่ได้จัดต้ังส านักงานดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้กรม   การปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี
เท่าท่ีจ าเป็น ไปพลางก่อน 

 
 องค์ประกอบ ก.ถ. ครบสมบูรณ์ 
 
 ก.ถ. จะมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการคัดเลือกผู้แทนจากคณะกรรมการกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมาร่วมใน ก.ถ. (ช่ัวคราว) ซึ่งประกอบด้วย   ผู้แทนคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหนึ่งคน  ผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ หนึ่งคน  ผู้แทน
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาหนึ่งคน    ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ถ้า
มี) อีกหนึ่งคน จากนั้น ก.ถ. แต่ละฝ่ายจะต้องเสนอรายช่ือบุคคลฝ่ายละสามคน รวมเก้าคน แล้วให้ท้ังเก้าคนนั้น
ประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นประธาน ก.ถ. ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง หกปี 
 หน้าท่ีของ ก .ถ. เป็นไปตามมาตรา 33 เป็นเรื่องของการก าหนดมาตรฐานกลาง  แนวทางการ
พัฒนาการบริหารบุคคล การส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคล  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้เพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานตามกฎหมายอื่น แต่ท่ีน่าจะส าคัญเป็นประการแรกก็คือ การก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการกลาง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ             ซึ่ง
กฎหมายก าหนดระยะเวลาให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 
 
 กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 
 มีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยตรงอยู่สอง  องค์กร คือ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีทุกจังหวัด และมีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกคณะหนึ่ง  แต่ละคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ จะต้องมีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสียก่อน  เพราะคณะกรรมการกลางจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้แทน      ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
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 กำรบริหำรบุคคลในเทศบำล 
 
 ในแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ร่วมกันคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลท่ีอยู่ในจังหวัดนั้น  และจะมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลอีกคณะหนึ่ง   เพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน   แต่องค์ประกอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อ   มีการคัดเลือกตัวแทนประธานเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้แทนพนักงานเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลาง
ก าหนด 
 
 กำรบริหำรส่วนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 มีลักษณะคล้ายคลึงกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล กล่าวคือ จะมีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลร่วมกันคณะหนึ่งในแต่ละจังหวัด  และมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลอีกคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานสอดคล้องกัน  แต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จะครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการคัดเลือกผู้แทนจากแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบล     และผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด
เสียก่อน 
 
 กำรบริหำรงำนบุคคลในกรุงเทพมหำนคร 
 
 เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวโดยย่อก็ คือปัจจุบันมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ก.ก. เป็นผู้ท า
หน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 
 กำรบริหำรงำนในเมืองพัทยำ 
 
 มีเพียงคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่งเท่านั้น ท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเมืองพัทยา  แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการจะครบถ้วนสมบูรณ์  ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกผู้แทนพนักงาน
เมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 
 กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอื่น (ถ้ำมี) 
 
 เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปกครองในรูปแบบอื่น นอกจากได้ท่ีกล่าว
มาแล้ว 
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สำระส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 
------------ 

 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้แบ่งออกเป็น 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล จ านวน 43 มาตรา แยกอธิบายได้ดังนี้ 
 

มำตรำ 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น     พ.ศ. 
2542" 

สำระส ำคัญ   มาตรานี้เป็นการก าหนดช่ือพระราชบัญญัติ ซึ่งโดยหลักท่ัวไปช่ือพระราชบัญญัติ      จะ
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้นๆฉะนั้นเมื่อก าหนดช่ือไว้ว่า"พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" กฎหมายฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ถึงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น          ซึ่ง
ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมครอบคลุมถึงบุคคลท่ีท างานในท้องถิ่นและกระบวนการบริหารงาน
บุคคลต้ังแต่การสรรหา จนถึงการออกจากการเป็นพนักงานของท้องถิ่น 
 

มำตรำ 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจจานุเบก-ษาเป็นต้นไป 
สำระส ำคัญ   พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 120 ก ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2542 ดังนั้นเมื่อก าหนดให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมาย
ฉบับนี้จึงมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไป การก าหนดระยะเวลาดังกล่าว นอกจาก      
จะเป็นส่ิงบ่งบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เริ่มต้นมีชีวิต (มีผล) ต้ังแต่เมื่อใดแล้ว ยังผูกพันตามเงื่อนเวลาท่ีกฎหมาย
ฉบับนี้เองก าหนดกิจกรรมไว้ว่าจะต้องด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ และให้มีส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายในหนึ่งปี (มาตรา 33) กล่าวคือ  จะต้องมีคณะกรรมการฯ และ
ส านักงานฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
 3. คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังอยู่ใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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มำตรำ 3  ในพระราชบัญญัตินี ้ 
 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
"พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานครพนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

สำระส ำคัญ  มาตรานี้เป็นการนิยามศัพท์เพื่อใช้ในกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นโดยได้นิยามศัพท์           ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ไว้สองค าคือค าว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ซึ่งได้จ าแนกรายละเอียด  ไว้ว่าหมายความว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง เป็นการนิยามศัพท์ค าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมถึง
ประเภทขององค์ปกครองประครองท้องถิ่นทุกประเภท (รูปแบบ) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอื่นท่ีจะมีข้ึนต่อไป ซึ่งหากกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นท่ีจัดต้ัง   ตาม
กฎหมายนั้น ๆ ย่อมมีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย 

การจัดเรียงล าดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนิยามนี้ มีวิธีจัดเรียง คือเรียงล าดับตามขนาด
ของพื้นท่ีและตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ส าหรับค าว่า "พนักงานส่วนท้องถิ่น" นั้นมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาสองประเด็นคือ ประเด็นแรก    ท่ีมา
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ถือเอาการบรรจุแต่งต้ังโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ หรือจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากมิได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณดังกล่าวก็ถือไม่ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  และอีกประเด็นหนึ่งได้แก่ 
เหตุใดค าว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน        บาง
ประเภทเป็นพนักงานในขณะท่ีบางประเภทเป็นข้าราชการ การก าหนดไว้เช่นนี้เป็นเรื่องท่ีมาจากความสืบเนื่อง
ของการบริหารงานบุคคลท่ีมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ซึ่งกฎหมายเดิมนั้นจะก าหนดช่ือของพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้
แตกต่างกัน กล่าวคือ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานครจะใช้ค าว่าข้าราชการ ในขณะท่ี
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาจะใช้ค าว่า พนักงาน ดังนั้นในกฎหมายฉบับนี้  จึงต้อง
ก าหนดค าดังกล่าวเพื่อใช้ร่วมกันประการหนึ่งและเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการในระหว่างท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเช่ือมโยงถึงระเบียบ ค าส่ังและกฎหมายท่ีมีอยู่เดิมน ามาใช้ได้เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น
เป็นไปโดยต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 



- 20 - 
 

มำตรำ 4    ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
สำระส ำคัญ กฎหมายส่วนใหญ่จะก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเป็นผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติ จะมีเป็นส่วนน้อยท่ีมิได้ก าหนดให้ใครเลยเป็นผู้รักษาการฯ  ซึ่งกฎหมายเช่นว่านี้มักจะ  ใช้
ร่วมกันแทบทุกกระทรวง เช่น กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีกฎหมายหลาย
ฉบับท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มิได้เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย แต่ให้บุคคลอื่นท่ีมิได้อยู่ในฝ่ายบริหารเป็นผู้
รักษาการตามกฎหมายแทน  เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวกับศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เป็นต้น 

การก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญั ติ        
มักจะมีปัญหาถกเถียงกันในประเด็นท่ีส าคัญ  ๆ อยู่สองประเด็นคือ ประการแรกท าไมต้องมีรัฐมนตรี   
รักษาการ และรัฐมนตรีรักษาการ มีอ านาจมากน้อยเพียงไร แต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ได้มี  ประเด็นถกเถียง
เพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่งคือท าไมต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ 

เหตุผลท่ีต้องมีรัฐมนตรีรักษาการนั้นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยได้วินิจฉัยไว้เมื่อประมาณ
เดือนมิถุนายน 2497 โดยสรุปคือ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในฝ่ายบริหารต่อรัฐสภา คือเป็นรัฐมนตรีเจ้าของ     
เรื่องในการตอบกระทู้หรือญัตติจากการอภิปรายของรัฐสภาและเพื่อให้ราษฎรสามารถติดต่อกับรัฐได้    
ถูกต้องเพราะทราบได้ทันทีว่ากระทรวงใดเป็นผู้รับผิดชอบ  ประเด็นต่อมารัฐมนตรีท่ีรักษาการมีอ านาจเพียงใด 
โดยท่ัวไปการกระท าใด ๆ ของฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจไว้เสมอ ท้ังนี้เป็นไป        ตามหลักท่ีว่า 
การกระท าทางปกครองต้องมีกฎหมายให้อ านาจ และการกระท าทางปกครองต้องไม่เกินขอบเขตท่ีกฎหมายให้
อ านาจ ดังนั้น รัฐมนตรีผู้รักษาการจะท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติ     เป็นไปตามกฎหมายแต่เมื่อ
พิจารณากฎหมายฉบับนี้  ก าหนดไว้เพียงว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น โดยมิได้ก าหนดให้อ านาจประการอื่นไว้เลย แต่ครั้นพิจารณา          ในรายละเอียด
พบว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เช่น ในมาตรา 21 ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า
ใครจะเป็นผู้มีอ านาจในการเสนอพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามหลักท่ัวไป               พระราชกฤษฎีกาถือ
เป็นกฎหมายบังคับรองท่ีต้องออกตามกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้       ดังนั้น เมื่อกฎหมายฉบับนี้
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และให้มีการ       ออกกฎหมายล าดับรองได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงต้องเป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว    ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาท่ีสมบูรณ์  ต่อไป 

ส าหรับประเด็น ท่ีว่าท าไมต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ นั้น มีเหตุผลส าคัญท่ีได้มีการหยิบยกขึ้นพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(วุฒิสภา) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สรุปได้ว่าท่ีควรให้รัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็เนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท าหน้าท่ี
ในกฎหมายฉบับนี้ โดยเป็นประธานคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลในหลายองค์กร เช่น ในมาตรา 
16 ท่ีก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย            ก็
ยังมีอ านาจในการก ากับดูแลผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ด้วย 
 
 

หมวด 1 
กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

-------------- 
 

มำตรำ 5  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น  ซึ่ง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 
 (3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนส่ีคน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน           ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเอง      จ านวนหนึ่ง
คน 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนส่ีคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นท่ี         จะ
เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคล   จ านวน
หกคน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนหกคนและให้บุคคลท้ังสิบสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน 

วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
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ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำระส ำคัญ แต่เดิมพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด          ให้

มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีคณะอนุกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าจังหวัด        ( อ.
ก.จ. จังหวัด ) ท าหน้าท่ีด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการช่วย            ก.จ. 
ปฏิบัติการในจังหวัดมีฐานะและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการลเรือนก าหนดไว้ส าหรับ 
อ.ก.พ.กระทรวงและ อ.ก.พ.กรม  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี       นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมอบหมาย1 คน เป็นอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก .จ. จังหวัดแต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน และผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ส าหรับกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 
คณะ ประกอบด้วย 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
 - หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 3 คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 คน ( นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน  
          โดยต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 3. ด้านระบบราชการ 
 4. ด้านการบริหารและการจัดการ 
 5. ด้านอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ก าหนดให้ข้าราชการประจ าเพียงเฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็น เลขานุการ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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มำตรำ 6  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง   ส่วน
ท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด
นั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

สำระส ำคัญ   เป็นการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนๆ  กับกฎหมายท่ัวไป       
เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการได้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นฝ่ายราชการ
ประจ าและฝ่ายการเมือง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดท่ีอยู่ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี 

มำตรำ 7  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิมี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงให้
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างโดยเร็ว  ตามหลักเกณฑ์และ  เงื่อนไขในมาตรา 5 และให้
กรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างท่ียังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่เกิน
กึ่งหนึ่ง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

สำระส ำคัญ วาระของกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และไม่ได้จ ากัดจ านวนวาระสามารถได้รับคัดเลือกใหม่ได้ตลอด 

กรณีต าแหน่งว่างให้เลือกโดยเร็ว และผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีวาระเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ 
ระหว่างท่ีต าแหน่งว่างยังไม่ได้คัดเลือก ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 6 คน 
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

มำตรำ 8  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ
ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
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สำระส ำคัญ  การพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนวาระมีดังนี้ 
1.  ยื่นหนังสือลาออก ต่อประธานกรรมการ 

 2.พ้นจากการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
มำตรำ 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตาย 

 (2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 
 (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

สำระส ำคัญ  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากตามวาระนั้นได้ก าหนดไว้    ใน
ลักษณะเดียวกับกฎหมายท่ัว ๆ ไป 

มำตรำ 10  การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีกรรมการ      
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า
ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

สำระส ำคัญ  องค์ประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรรมการร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการท้ังหมด คือ ไม่น้อยกว่า 6 คน จึงจะครบองค์ประชุมเป็นการก าหนด
เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินไปได้ตามวาระและก าหนดการ 

มำตรำ 11  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ        
เพื่อด าเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    มอบหมายได้ 

สำระส ำคัญ  เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคณะอนุกรรมการ         
ช่วยด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

มำตรำ  12  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
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การก าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง และสามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพ
ทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

สำระส ำคัญ  การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการ เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
เนื่องจากเดิมอ านาจหน้าท่ีเหล่านี้ เป็นของกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน                 ดังนั้น
ในกรณีนี้จ าเป็นต้องให้คณะกรรมการกลางในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท่ีจะต้องดูแล         ในการ
ก าหนดระเบียบเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม  ได้มาตรฐานและไม่เหล่ือมล้ ากัน          โดย
ค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง 

มำตรำ 13  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์-การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น 
 (2) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้ายการโอน การรับโอน 
การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ 
 (4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

สำระส ำคัญ  หน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์-การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
3. การคัดเลือก บรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน การเล่ือนระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือน 
4. การด าเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
5. การส่งเสริมการพัฒนา 
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ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีหลัก ๆ ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย              ท่ี

มาตรา 284 และมาตรา 288 ของรัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น        มี
ความเป็นอิสระ และเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น 

มำตรำ 14  การก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานท่ัวไป                  ท่ี
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดตามมาตรา 17 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด
ตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  และจัดส่งส าเนาให้
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

สำระส ำคัญ  การก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น 
          มำตรำ 15   การออกค าส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอนการเล่ือนระดับ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
หรือการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  แต่ส าหรับการออกค าส่ังแต่งต้ัง และ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็น ผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
          สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดไว้ 2 เรื่องคือ เรื่องอ านาจการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล และเรื่องการมอบอ านาจ กล่าวคือ 
 1. เรื่องอ านาจการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งในการออกค าส่ังต้ังแต่การบรรจุแต่งต้ัง 
การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แก่ข้าราชการ อบจ. ก าหนดให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  
 ยกเว้นการออกค าส่ังแต่งต้ัง และการให้พ้นจากต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 
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2. เรื่องการมอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สามารถมอบอ านาจให้เฉพาะกับระดับผู้บังคับบัญชาข้าราชการทุกต าแหน่งในองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดแห่ง
นั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
          มำตรำ 16   เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละ
แห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะ
หนึ่งประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 

(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย      เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง   

(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจ านวน 3 คน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 3 คน  

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ       ใน
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและ         การ
จัดการหรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ(2) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9
คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9 คนและให้บุคคลท้ัง 18 คนดังกล่าวประชุม        เพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน 

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วน     จังหวัด
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า   
รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และให้น าความ
ในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้น าความ        ใน
มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการกลางข้าราชการ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3 เรื่อง  คือ 

1.  เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก คณะกรรมการกลางฯ ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย 
(ไตรภาคี) จ านวน 18 คนดังนี้ 
               1.1 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คนประกอบด้วย รมว.มท.หรือ รมช.มท. ซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมการปกครอง 
               1.2 กรรมการจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 6 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราว    
ละ 4 ปี 
               ผู้มีหน้าท่ีจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
               แนวทางการจัดการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  จากกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 3 คนและปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 3 คน  
 1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

           1.3.1 คุณสมบัติ เฉพาะบุคคลซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                 .                      
       1.3.2 วิธีการคัดเลือก 
                              ขั้นตอนการเสนอรายช่ือ  กรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เสนอรายช่ือบุคคลรวม 18 คน(ประเภทกรรมการละ 9 คน)  
                ขั้นตอนการคัดเลือก ให้บุคคลท้ัง 18 คน คัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน 
                               แนวทาง โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการ   บริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
                1.3.3 คุณสมบัติ/การไม่มีลักษณะต้องห้าม 

-มีสัญชาติไทย 
-อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ 
-ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
-ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ       รัฐวิสาหกิจ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
-ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆในพรรคการเมือง 
 
 
 
 

 



- 29 - 
                         

                     1.3.4 การพ้นต าแหน่ง 
-ตามวาระ คราวละ 4 ปี 
-ตาย 
-ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
-เป็นบุคคลล้มละลาย 
-เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
-ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1.3.3(มาตรา 6) 
-ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

               1.4 เลขานุการ จ านวน 1คน ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังจากข้าราชการกรมการปกครอง ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี 
 2. การประชุม 

2.1 องค์ประชุม กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 9 คน จึงจักสามารถปฏิบัติงาน                 ตาม
อ านาจหน้าท่ีได้ 
 2.2การวินิจฉัยช้ีขาด ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานช้ีขาด 

3. การแต่งต้ังผู้ด าเนินการแทน คณะกรรมการฯสามารถแต่งต้ังอนุกรรมการฯ เพื่อด าเนินการแทน
ตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
 มำตรำ 17  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (1)   ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 วรรคสาม 
 (2)    ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3)   ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
 (4)ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 (5)  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งต้ัง      การ
ย้าย การโอน  การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 (6)  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  
 (7)  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
 (8)  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์ และการ  ร้องทุกข ์
 (9) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารงาน
ส่วนจังหวัด8 
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 (10)  ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

  (11) ก ากับดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (12) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ี             ของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการโอน        การ
รับโอน ตามวรรคหนึ่ง (5)คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง           องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วยกันได้ 

สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้  ก าหนดเรื่องอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลาง  ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.    แต่
ละแห่ง เป็นไปโดยมีมาตรฐานสอดคล้องกัน ขณะเดียวกันมาตรฐานดังกล่าวต้องให้ข้าราชการ อบจ.      แต่ละ
แห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง อบจ. ด้วยกันได้ซึ่งเรียกว่า "มาตรฐานท่ัวไป "  โดยสรุปดังนี้ 

(1)   ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชกาองค์การบริหารส่วนจังหวัด       และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2)  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังแต่
การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง           อัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น การคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การ
โอน การรับโอน การเล่ือนระดับและการเล่ือนขั้นเงินเดือน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การให้
ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานและกิจการด้านการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด 

(4)    ก ากับดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ แก่ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

(5)   ปฏิบัติการอื่นตามท่ี พ.ร.บ.นี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มำตรำ 18  การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา 17 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร         ส่วน
จังหวัด  แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนดตามมาตรา 33 (1)  
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 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดแนวทางการจัดท ามาตรฐานท่ัวไปด้านการบริหารงานบุคคล 
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 1. มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2.มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3. มาตรฐานท่ัวไปต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานกลางท่ี ก.ถ.ก าหนด โดยมีลักษณะเหมาะสม       กับ
รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นรวมท้ังสามารถท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบริหารงานบุคคลตาม
ความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

  มำตรำ 19   เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก าหนด 
มาตรฐานท่ัวไปแล้ว  ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางส าหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน        
จังหวัดแต่ละแห่งน าไปก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดก าหนดหลักเกณฑ์            การ
บริหารงานบุคคลหรือมีมติใดๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไป  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นด าเนินการแก้ไข       ให้ถูกต้อง   
ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร หรือการ
ด าเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหาย         อย่างร้ายแรง 
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจส่ังระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได้ 
 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดแนวทางการสร้างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมาตรการบังคับ เพื่อให้หลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานท่ัวไป  ดังนี้ 
 1.เรื่องแนวทางการสร้างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้มาตรฐานท่ัวไปเป็นกรอบในการสร้างหลักเกณฑ์ด้านการบริหารบุคคล          ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละจังหวัด 
 2.เรื่องมาตรการบังคับ  เมื่อปรากฏว่าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือมติใดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไป มีแนวทางการด าเนินดังนี้ 
   2.1 การแจ้งให้แก้ ไข กล่าวคือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
แจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.2   การส่ังระงับหรือเพิกถอนมติ กล่าวคือหากปรากฏว่าคณะกรรมการข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควรหรือปรากฏว่าการด าเนินการจะเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการกลางฯมีอ านาจส่ังระงับการใช้หลักเกณฑ์ หรือ เพิกถอนมติ นั้น 
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 มำตรำ 20     ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าบัญชี           อัตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดให้การจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของข้าราชการ อบจ.ในแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นหน้าท่ีของ  คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มำตรำ 21  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดและ
คณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเรื่องวิธีก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการ ให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 มำตรำ 22  ให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยให้ก าหนดมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ     ให้
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการจัดต้ังองค์คณะเพื่อสร้างมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะการท างานของลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิเช่น 
 1. ควรให้มีคณะกรรมการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการกลางลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้มีอ านาจหน้าท่ีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เช่นเดียวกับข้าราชการ โดยอนุโลม 
 2. การก าหนดแนวทางการสร้างมาตรฐานท่ัวไป หรือวิธีปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล จักต้องให้
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และลักษณะงานของลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

หมวด 2 
กำรบริหำรงำนบุคคลในเทศบำล 

 
 มำตรำ 23  เทศบาลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งท า
หน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
 (2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวน 5 คน จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่ง   ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 
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 (3)  ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดังนี้ 
        (ก ) ประธานสภาเทศบาล  ซึ่ งประธานสภาเทศบาลใน เขตจังหวัดนั้ น คัดเลือกกัน เอง             
จ านวน 2 คน 
        (ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัด นั้น   คัดเลือกกันเอ    จ านวน 2 คน 
  (ค)  ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
 (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน           การ
บริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการด้านการบริหาร และการจัดการหรือ       
ด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงานเทศบาล ให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือก  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลก าหนด 
 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ(2) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน  
9 คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9 คน และให้บุคคลท้ัง 18 คนดังกล่าวประชุม     เพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา  8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 ให้น าความในมาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15  มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม  ท้ังนี้ โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงาน  เทศบาล  คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี 
 สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 7 เรื่อง คือ 
 1. เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก 
     1.1 องค์ประกอบของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) จ านวน 18 คนดังนี้ 
            1.1.1 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากส่วนราชการซึ่งผู้ว่าฯได้ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
อีก 5 คน 
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            1.1.2 กรรมการผู้แทนเทศบาลจ านวน 6 คนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  4 ปี 
 

                                  ผู้มีหน้าท่ีจัดการคัดเลือกได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้มีการคัดเลือก 
  แนวทางอาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 

กลางพนักงานเทศบาลก าหนด  
                         ผู้มีสิทธิ/วิธีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก กันเอง     จ านวน 
2 คน 
                           -นายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง    จ านวน 2 คน 
                           -ผู้แทนพนักงานเทศบาลซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
                         
 1.1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
  1.1.3.1 คุณสมบัติ เฉพาะบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่น           ท่ี
จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

1.1.3.2 วิธีการคัดเลือก   
  ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้แทน 

เทศบาลเสนอรายช่ือบุคคลจ านวน  18 คน (ประเภทกรรมการละ 9 คน)  
      ขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้บุคคลท้ัง 18 คนคัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน   
    แนวทางโดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล

ก าหนด   
  1.1.3.3 คุณสมบัติ/ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
   -มีสัญชาติไทย 
   -อายุไม่ต่ ากว่า  40 ปีบริบูรณ์ 
   -ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
   -ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 
     -ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    -ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
              -ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

   -ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 
ปี  นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
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  1.1.3.4 การพ้นจากต าแหน่ง 
             -ตาย 
   -ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ   
   -เป็นบุคคลล้มละลาย 
   -เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   -ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1.1.3.3 (มาตรา 6) 
   -ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

1.1.4.เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ระดับจังหวัด) 1 คนซึ่งแต่งต้ังโดย      ผู้ว่า
ราชการจังหวัด จากข้าราชการหรือ พนักงานเทศบาลในจังหวัดนั้น 

2.การประชุม 
   2.1องค์ประชุมกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 9คน จึงจักสามารถปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าท่ีได้ 
   2.2การวินิจฉัยช้ีขาดถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานช้ีขาด 
3.การแต่งต้ัง ผู้ด าเนินการแทน คณะกรรมการฯสามารถแต่งต้ัง 

อนุกรรมการฯเพื่อด าเนินการแทนตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
4.การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  และคณะอนุกรรมการ  

ก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กล่าวคือ 
   4.1 ค านึงถึงปริมาณงาน  รายได้และรายจ่ายของเทศบาลแต่ละแห่ง 
   4.2 ค่าตอบแทนสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นปรับลดหรือเพิ่มขึ้น 

ตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินของเทศบาล 
5.แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล         

ของเทศบาล(ตามมาตรา 14) โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   5.1ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
   5.2ก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล 

ภายใต้กรอบมาตรฐานท่ัวไป 
   5.3ต้องจัดท าเป็นประกาศปิดโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการเทศบาล 
   5.4จัดส่งส าเนาหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเพื่อตรวจสอบ 
6. อ านาจการออกค าส่ังด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีตาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด 
ยกเว้นการออกค าส่ังแต่งต้ังและให้พ้นจากต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน 
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7. แนวทางการมอบอ านาจ  ด้านการบริหารงานบุคคลมีดังนี้  
 
    7.1 การมอบอ านาจมอบได้เพียงเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาของเทศบาล 

นั้นเท่านั้น  ได้ท้ังข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า 
    7.2 การมอบอ านาจต้องท าตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด 

              มำตรำ 24  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไป โดย
มีมาตราฐานท่ีสอดคล้องกัน  ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
                     (1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน 
              (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
              (3) ผู้แทนเทศบาลจ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวน 3 คน และปลัดเทศบาล
จ านวน 3 คน  
              (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์
แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
               การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตาม (4) ให้กรรมการตาม (1)และ (2)เสนอรายช่ือบุคคล
จ านวน 9 คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9 คน และให้บุคคลท้ัง 18 คนดังกล่าวประชุม
เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน  
               วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  
หรือปลัดเทศบาล  แล้วแต่กรณีเป็นผู้แทนเทศบาล 
 ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 กรรมการผู้แทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาล  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้  และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 
และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้น าความในมาตรา 10   มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20  มาตรา 21 
และมาตรา 22 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงาน    เทศบาลด้วยโดยอนุโลม 
ท้ังนี้ โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้วแต่กรณี 
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             สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ได้ก าหนดเรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือกและด าเนินงานของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังนี้ 
             1. เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) จ านวนรวม 18 คนดังนี้ 
                 1.1  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน  ประกอบด้วย รมว.มท.หรือรมช.มท.ซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชี และอธิบดีกรมการปกครอง 
                 1.2  กรรมการผู้แทนเทศบาล จ านวน 6 คน  มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
                  ผู้จัดการคัดเลือก ปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือก 
  แนวทาง  อาศัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก าหนดจากนายกเทศมนตรีจ านวน 3 คน จากปลัด- 
เทศบาล จ านวน 3 คน 
              1.3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
                     1.3.1 คุณสมบัติ   เฉพาะบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้าน
การบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 
                     1.3.2 วิธีการคัดเลือก  
                              ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนเทศบาล เสนอรายช่ือบุคคลรวม 
18 คน (ประเภทกรรมการละ 9 คน) 
                              ขั้นตอนการคัดเลือก  ให้บุคคลผู้ถูกเสนอช่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือ     6 คน  
                              แนวทาง โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
                     1.3.3 คุณสมบัติ/คุณลักษณะ 
                             - มีสัญชาติไทย 
    - อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ 
    - ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
                             -ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             -ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
                             - ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
                             - ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
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1.3.4 การพ้นจากต าแหน่ง 
                            - ตามวาระ 
                            - ตาย 
                            - ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
                            - เป็นบุคคลล้มละลาย 
                            - เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                            - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 6  
                            - ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
               1.4  เลขานุการจ านวน  1 คน ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังจากข้าราชการในกรรมการ
ปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี 
          2. การประชุม 
                 2.1 องค์ประชุม กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 9 คน จึงจักสามารถปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีได้ 
                 2.2 การวินิจฉัยช้ีขาด ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานช้ีขาด 
               3. การแต่งต้ังผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการสามารถแต่งต้ังอนุกรรมการฯเพื่อด าเนินการแทน
ตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
               4. อ านาจหน้าท่ี 
                   4.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล 
และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ระดับจังหวัด) 
                   4.2 ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปด้านการบริหารบุคคลแก่พนักงานเทศบาลต้ังแต่การก าหนด
คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อัตราต าแหน่ง  มาตรฐานต าแหน่งอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ  
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์   
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน  และกิจการด้านบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล 
  4.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
(ระดับจังหวัด) 
                  4.4 ก ากับดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล  
    4.5 ปฏิบั ติการอื่นตามท่ี  พ .ร .บ .นี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญั ติให้ เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
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               5. แนวทางการจัดท ามาตรฐานท่ัวไปคือ  
 5.1 มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานของเทศบาล 
 5.2 มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  
  5.3 มาตรฐานท่ัวไปต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานกลางท่ี ก.ถ.ก าหนดโดยมีลักษณะเหมาะสม
กับรายได้และการพัฒนาท้องถิ่นรวมท้ังสามารถท าให้เทศบาลสามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและ
ความสามารถของเทศบาลได้ 
               6. แนวทางการสร้างหลักเกณฑ์และมาตรการการบังคับเพื่อให้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน
ท่ัวไป ดังนี้ 
    6.1 เรื่องแนวทางการสร้างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลได้ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ระดับจังหวัด)ให้ใช้มาตรฐานท่ัวไปเป็นกรอบในการสร้างหลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคล         ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล 
  6.2 มาตรการบังคับ  เมื่อปรากฏว่าหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล        
(ระดับจังหวัด)วางไว้ ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปหรือมีมติในการบริหารบุคคลตามหลักเกณฑ์ขัดแย้งกับมาตรฐาน
ท่ัวไป  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                           6.2.1 การแจ้งให้แก้ไขกล่าวคือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแจ้ง               ให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ระดับจังหวัด) ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
     6.2.2 การส่ังระงับหรือเพิกถอน หากปรากฏกรรมการพนักงานเทศบาล(ระดับจังหวัด)ไม่
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควรหรือปรากฏว่าการด าเนินการจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง       ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีอ านาจส่ังระงับการใช้หลักเกณฑ์หรือเพิกถอนมตินั้น 
 7.การจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานเทศบาลท่ัวประเทศ     ใน
แต่ละระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
 8. การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และอนุกรรมการฯ 
ให้จัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกา 
               9. ก าหนดให้มีองค์กรและแนวทางการบริหารบุคคลส าหรับลูกจ้างเทศบาลโดยอนุโลม อาทิเช่น 
                    9.1 ควรให้มีคณะกรรมการลูกจ้างเทศบาลระดับจังหวัดและคณะกรรมการลูกจ้าง 
เทศบาล  ให้มีรูปแบบอ านาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล 
      9.2 การก าหนดแนวทางการสร้างมาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณฑ์การบริหารงาน 
บุคคลของลูกจ้างเทศบาลให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างและลักษณะการปฏิบัติ 
งานของเทศบาล 
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หมวด 3 

กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
--------------------- 
 
             มำตรำ 25    องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ร่วมกันคณะหนึ่ง  ท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนั้น   
ประกอบด้วย  
             (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน  
             (2) นายอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น  จ านวน 8 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 
             (3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 9 คน ดังนี้  
                   (ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดนั้น คัดเลือกกันเองจ านวน 3 คน 
                   (ข)  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน  
                   (ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง  
จ านวน 3 คน  
             (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานส่วนต าบล 
                   การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 
15 คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 15 คนและให้บุคคลท้ัง 30 คนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองให้เหลือ 9 คน 
       วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
                  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีจัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
                  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลคนหนึ่งในจังหวัดเป็น   เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
                  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้  และให้น าความในมาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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                 ให้น าความในมาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 13  มาตรา 14  และมาตรา 15 มาใช้
บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม  ท้ังนี้โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ี
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี 
               สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงาน            
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 3 เรื่อง คือ 
               1.   เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก  
                    1.1 องค์ประกอบของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย(ไตรภาคี) จ านวน 18 คน ดังนี้ 

      1.1.1 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้นจากส่วน
ราชการซึ่งผู้ว่าฯประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องอีก 8 คน 
                     1.1.2 กรรมการจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลภายในจังหวัดนั้น                   จ านวน  
9 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
               ผู้จัดการคัดเลือก ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้มีการคัดเลือก  
               แนวทาง  อาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
 ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก/วิธีการคัดเลือก   
               -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน 
               -ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน 3 คน 
               -ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน 
3 คน 
                    1.1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
 1.1.3.1 คุณสมบัติ  เฉพาะบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน           
ท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่น              
ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.1.3.2 วิธีการคัดเลือก   
                               ขั้นตอนการเสนอช่ือ  กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้แทนองค์การ    
บริหารส่วนต าบลเสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 30 คน (ประเภทกรรมการละ 15 คน)  
                                ขั้นตอนการคัดเลือก ให้บุคคลท้ัง 30 คน ประชุมคัดเลือกกันเองให้             เหลือ  
9 คน  โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด   
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 1.1.3.3 คุณสมบัติ/ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
      -มีสัญชาติไทย 
      -อายุไม่ต่ ากว่า  40 ปีบริบูรณ์ 
      -ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
      -ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น                  
        -ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      -ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น              
-ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

      -ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็น 
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1ปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 1.1.3.4 การพ้นจากต าแหน่ง 
      -ตาย 
      -ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ   
      -เป็นบุคคลล้มละลาย 
      -เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
      -ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1.1.3.3 (มาตรา 6) 
      -ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

                1.1.4.การแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ระดับจังหวัด)  
1คนเป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดนั้น 
        2. การประชุม 
           2.1 องค์ประชุมกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า 14 คน จึงจักสามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
           2.2 การวินิจฉัยช้ีขาดถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานช้ีขาด 
        3. การแต่งต้ังผู้ด าเนินการแทน คณะกรรมการฯสามารถแต่งต้ังอนุกรรมการฯเพื่อด าเนินการแทนตาม
อ านาจหน้าท่ีได้ 
        4. การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และคณะอนุกรรมการ 
ก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล กล่าวคือ  
          4.1 ค านึงถึงปริมาณงาน รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง 
          4.2 ค่าตอบแทนสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นปรับลดหรือเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม 
ของปริมาณงานและสภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล    
        5. แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 14 โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ระดับจังหวัด) 
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          5.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
          5.2 ก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความ เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใต้กรอบมาตรฐานท่ัวไป 
          5.3 ต้องจัดท าเป็นประกาศปิดโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
          5.4 จัดส่งส าเนาหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเพื่อตรวจสอบ 
       6. อ านาจการออกค าส่ังด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
          ยกเว้นการออกค าส่ังแต่งต้ังและให้พ้นจากต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก่อน 
       7. แนวทางการมอบอ านาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านการบริหาร 
งานบุคคลมีดังนี้  
           7.1 การมอบอ านาจมอบได้เพียงเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นั้นเท่านั้น 
          7.2 การมอบอ านาจต้องท าตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
        มำตรำ 26     เพื่อให้การปฏิบติังานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้ม ี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย 
         (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน 
         (2)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการ             ส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง  
         (3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 3 คน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 3 คน 
         (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการด้านการบริหารและการ   จัดการ  หรือด้านอื่นท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2)เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9
คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 9 คนและให้บุคคลท้ัง 18 คนดังกล่าวประชุม        เพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน 
          วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์           และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
          ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 ให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
รองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น าความใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และ
มาตรา 22 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม  ท้ังนี้ 
โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี 
               สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ได้ก าหนดได้ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
                              1. เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก  คณะกรรมการกลางฯ ประกอบด้วย 
บุคคล 3 ฝ่าย (ไตรภาคี) จ านวนรวม 18 คน ดังนี้ 
    1.1 กรรมการโดยต าแหน่ง   จ านวน 6 คนประกอบด้วย รมว.มท.หรือรมช.มท.    
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก .พ .  ผ .อ .ส านักงบประมาณ          
อธิบดีกรมบัญชี และอธิบดีกรมการปกครอง 
                              1.2 กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน มีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี 

     1.2.1 ผู้มีหน้าท่ีจัดการคัดเลือก ปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการจัดให้มีการ    
คัดเลือก 
                      1.2.2 แนวทาง  อาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
                                  1.2.3 ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก  จากประธานกรรมการบริหารองค์การ 
บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน และ จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน 

   1.3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
   1.3.1 คุณสมบั ติ    เฉพาะบุคคลซึ่ งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน          
ท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.3.2 วิธีการคัดเลือก 
   ขั้นตอนการเสนอช่ือ  กรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอรายชื่อ          
บุคคลรวม 18 คน(ประเภทกรรมการละ 9 คน)  
   ขั้นตอนการคัดเลือก  ให้บุคคลผู้ถูกเสนอช่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน  
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 แนวทาง  โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
   1.3.3 คุณสมบัติ/การไม่มีลักษณะต้องห้าม 

   - มีสัญชาติไทย 
      - อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ 
      - ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
      - ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
 - ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 - ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

  1.3.4 การพ้นจากต าแหน่ง      
   - ตามวาระ 
 - ตาย 
 - ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 - เป็นบุคคลล้มละลาย 
 - เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ  1.3.3(มาตรา 6) 

     - ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
   1.4 เลขานุการจ านวน 1 คน ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองแต่งต้ังจากข้าราชการ 
ในการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี 
  2. การประชุม 

 2.1.องค์ประชุม กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 9 คน จึงจักสามารถปฏิบัติ 
งานตามอ านาจหน้าท่ีได้   

 2.2.การวินิจฉัยช้ีขาด ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานช้ีขาด 
 3.การแต่งต้ังผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการฯ สามารถแต่งต้ังอนุกรรมการฯเพื่อด าเนินการ
แทนตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
     4. อ านาจหน้าท่ี 

 4.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลระดับจังหวัด    

 4.2 ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปด้านการบริหารบุคคลแก่พนักงานส่วนต าบลต้ังแต่การก าหนด
คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อัตราต าแหน่ง  มาตรฐานต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การคัดเลือก  การบรรจุและแต่งต้ัง  
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การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน  วินัย การรักษาวินัยการด าเนินการ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ  สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์โครงสร้างการแบ่งส่วน
ทางราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน  และกิจการด้านบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล(ระดับจังหวัด) 
  4.4 ก ากับดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล 
   4.5 ปฏิบัติการอื่นตามท่ี พ.ร.บ.นี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
  5. แนวทางการจัดท ามาตรฐานท่ัวไป คือ  
      5.1 มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   5.2 มาตรฐานท่ัวไปต้องมีลักษณะเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล  
    5.3 มาตรฐานท่ัวไปต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานกลางท่ี ก.ถ.ก าหนด โดยมีลักษณะ
เหมาะสมกับรายได้และการพัฒนาท้องถิ่นรวมท้ังสามารถท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบริหารงาน
บุคคลตามความต้องการและความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
  6. แนวทางการสร้างหลักเกณฑ์และมาตรการการบังคับเพื่อให้หลักเกณฑ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ัวไป 
    6.1 เรื่องแนวทางการสร้างหลักเกณฑ์การด าเนินการบริหารงานบุคคลของ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลระดับจังหวัด  ให้ใช้มาตรฐานท่ัวไปเป็นกรอบในการสร้างหลักเกณฑ์โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   6.2 เรื่องมาตรการบังคับให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ัวไป   กล่าวคือ เมื่อปรากฏว่า
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลระดับจังหวัดวางไว้ ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปหรือมีมติในการ
บริหารบุคคลตามหลักเกณฑ์ขัดแย้งกับมาตรฐานท่ัวไปให้ด าเนินการดังนี้ 
      6.2.1 การแจ้งให้แก้ไขกล่าวคือ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลแจ้งให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ระดับจังหวัด) ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
     6.2.2 การส่ังระงับหรือเพิกถอนมติ   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ระดับจังหวัด)ไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควรหรือปรากฏว่าการด าเนินการจะเกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลมีอ านาจส่ังระงับการใช้หลักเกณฑ์หรือเพิกถอนมตินั้น 
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   7. การจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนต าบลท่ัว
ประเทศในแต่ละระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนต าบล 
   8. การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และอนุกรรมการฯให้
จัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกา 
  9. ก าหนดให้มีองค์กรและแนวทางการบริหารบุคคลส าหรับลูกจ้างพนักงานส่วนต าบลโดย
อนุโลม อาทิเช่น 
      9.1 ควรให้มีคณะกรรมการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการกลางลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้มีรูปแบบอ านาจหน้าท่ีและแนวทางปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล 
    9.2 การก าหนดแนวทางการสร้างมาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณฑ์การบริหาร 
งานบุคคลของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของลูกจ้างและ 
ลักษณะการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

หมวด 4 
กำรบริหำรงำนบุคคลในกรุงเทพมหำนคร 

------------------- 
 
         มำตรำ 27       การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
         สำระส ำคัญ   บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 กล่าวคือ 
            1. ผู้บริหารงาน  รูปคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
เรียกโดยย่อว่า "ก.ก." ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย(ไตรภาคี)ดังนี้ 
               1.1 รมว.มท.หรือ รมช.มท. ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
               1.2 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 4  คนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการ ก.พ. 
เลขาธิการ ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
               1.3 กรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคัดเลือกกันเองจ านวน  2 คน กับผู้แทน
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งคัดเลือกกันเอง 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดการคัดเลือก 
               1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน กล่าวคือ 
  คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
บุคคลของกรุงเทพมหานคร 
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 วิธีการคัดเลือก  
 -กรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกันคัดเลือก 
 -เลขานุการ  จ านวน   1  คน   ซึ่งมี  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ          
กรุงเทพมหานครเป็นโดยต าแหน่ง 

2. โครงสร้างการบริหารงาน  ประกอบด้วย กรรมการ และอนุกรรมการสามัญประจ า
กรุงเทพมหานคร  อนุกรรมการสามัญประจ าส านัก  อนุกรรมการสามัญ  ข้าราชการครู และอนุกรรมการ
วิสามัญ 
 
 

             กรรมการ    
      
       
อนุกรรมการสามัญประจ ากรุงเทพมหานคร 
(เทียบเท่า อกพ.กระทรวง) 

 อนุกรรมการประจ าส านัก 
(เทียบเท่า อ.ก.พ.กรม) 

 อนุกรรมการสามัญ 
ข้าราชการครู 

 อนุกรรมการวิสามัญ 

- ประกอบด้วยผู้ว่ากทม. 
/หรือรองผู้ว่า ซึ่งได้รับมอบ 
หมายเป็นประธาน  ปลัดกทม. 
รองปลัดกทม. ผ.อ.ส านัก 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
- อ านาจหน้าท่ีตาม ก.ม. 
ว่าด้วยระเบียยข้าราชการ 
พลเรือน ก าหนดไว้ส าหรับ  
อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 - ประกอบด้วยปลัดกทม. 
หรือผ.อ.ส านัก เป็นประธาน 
รองปลัดกทม. หรือ 
รองผ.อ.ส านัก 
ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้ากอง/ 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียก 
ช่ืออย่างอื่นมีฐานะเป็นกอง 
- อ านาจหน้าท่ีตามก.ม. 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน เทียบเท่า อ.ก.พ. 
กรม 

- กรม 

 - ประกอบด้วย 
ผู้ว่า/หรือรองผู้ว่า 
ซึ่งได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน 
ปลัดกทม./รองปลัด 
ผ.อ.ส านักการศึกษา 
ผู้แทนข้าราชการครู 
กทม. 4 คน 
- อ านาจหน้าท่ี 
เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลข้าราชการ- 
ครู กทม. 

 - ท าการใดๆ แทน 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และด ำเนินกำร

เกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร 
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 3. การก าหนดหลักเกณฑ์ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน 
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้มาตรฐานกลางเป็นแนวทางการก าหนด 

หมวด 5 
กำรบริหำรงำนบุคคลในเมืองพัทยำ 

----------------------- 
 

        มำตรำ 28 เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ี ก าหนดหลักเกณฑ์
และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย 
        (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 
        (2) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวน  3 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 
        (3) ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งสภาเมือง
พัทยาคัดเลือกจ านวน 1 คน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน  
        (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่น ท่ี             
จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม                  
(4) ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 6 คน และกรรมการตาม (3) เสนอรายช่ือบุคคล
จ านวน 6 คน  และให้บุคคลท้ัง 12 
 คน  ดังกล่าวประชุมเพื่ อคัดเลือกกัน เองให้ เหลือ  4 คน  วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา              
และผู้ทรงคุณวุฒิให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  มาใช้บังคับ             
โดยอนุโลม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยาเป็นผู้แทน
พนักงานเมืองพัทยา  
           ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน
เมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้        
และให้น าความในมาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 8  และมาตรา 9  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
           ให้น าความในมาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 13  มาตรา 14มาตรา 15  มาตรา 20  
และมาตรา 22  มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม        
ท้ังนี้ โดยให้การใช้อ านาจหน้าท่ี ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพนักงาน     
เมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
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                การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา     
ให้มีอ านาจก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแต่จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
                สำระส ำคัญ   บทบัญ ญั ติมาตรานี้ ก าหนดเกี่ ยวกั บอง ค์ประกอบและกระบวนการ                
ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา คือ 
                1.   เรื่ององค์ประกอบ/วิธีการคัดเลือก  

      1.1.องค์ประกอบของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย(ไตรภาคี) จ านวน 12 คน
ดังนี้ 

                           1.1.1 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 4 คน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็น
ประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจากส่วนราชการซึ่งผู้ว่าฯประกาศก าหนดว่าเป็น
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องอีก 3 คน 
                           1.1.2  กรรมการผู้แทนจากเมืองพัทยา จ านวน 4 คน 

         ผู้มีหน้าท่ีจัดการคัดเลือก  ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
         แนวทาง  อาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก าหนด 
         ผู้มีสิทธิ/วิธีการคัดเลือก 
                                    -นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งถูกคัดเลือกจากสภาเมืองพัทยา 
จ านวน 1 คน 
                                    -ปลัดเมืองพัทยาและผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน 
                           1.1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ4 ปี 
                                   1.1.3.1 คุณสมบัติ  เฉพาะบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการ 
บริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่น
ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
                                   1.1.3.2 วิธีการคัดเลือก   
        ขั้นตอนการเสนอช่ือ  กรรมการโดยต าแหน่งและผู้แทนเมืองพัทยาเสนอ
รายช่ือบุคคลจ านวน  12 คน (ประเภทกรรมการละ 6 คน)  

     ขั้นตอนการคัดเลือก  ให้บุคคลท้ัง 12 คนคัดเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน   
     แนวทาง  โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาลก าหนด   
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   1.1.3.3 คุณสมบัติ/ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
             -มีสัญชาติไทย 
             -อายุไม่ต่ ากว่า  40 ปีบริบูรณ์ 
             -ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
             -ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 
                                               -ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
             -ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
                      -ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

             -ต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 1ปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

                 1.1.3.4 การพ้นจากต าแหน่ง 
             -ตาย 
             -ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ   
             -เป็นบุคคลล้มละลาย 
              -เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    -ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1.1.3.3(มาตรา 6) 
                         -ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
       1.1.4 เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 1คน  เป็นโดยต าแหน่งคือ       

ปลัดเมืองพัทยา 
 

2.การประชุม 
   2.1 องค์ประชุมกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 6คน จึงจักสามารถปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าท่ีได้ 
   2.2 การวินิจฉัยช้ีขาดถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานช้ีขาด 
3. การแต่งต้ังผู้ด าเนินการแทน  คณะกรรมการฯสามารถแต่งต้ังอนุกรรมการฯ            

เพื่อด าเนินการแทนตามอ านาจหน้าท่ีได้ 
4. การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และคณะอนุกรรมการ 

ก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กล่าวคือ 
   4.1 ให้ค านึงถึงปริมาณงานรายได้และรายจ่ายของเมืองพัทยา 
   4.2 ค่าตอบแทนสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นปรับลดหรือเพิ่มขึ้นตาม 

ความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพทางการเงินของเมืองพัทยา 
5. แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์และการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

ของพนักงานเมืองพัทยา(ตามมาตรา 13) โดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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             5.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
             5.2 ก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาภายใต้ 
กรอบมาตรฐานท่ัวไป 
             5.3 ต้องจัดท าเป็นประกาศปิดโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการเมืองพัทยา 
             5.4 จัดส่งส าเนาหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเพื่อตรวจสอบ 
         6. อ านาจการออกค าส่ังด้านการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นอ านาจของนายกเมืองพัทยาตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาก าหนด 
         ยกเว้นการออกค าส่ังแต่งต้ังและให้พ้นจากต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เมืองพัทยาก่อน 
         7. แนวทางการมอบอ านาจของนายกเมืองพัทยา  ด้านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้   
            7.1 การมอบอ านาจ มอบได้เพียงเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาของเมืองพัทยาเท่านั้น 
            7.2 การมอบอ านาจต้องท าตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาก าหนด 
         8. การจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานเมืองพัทยา   
ใช้บัญชีซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจัดท าขึ้นใช้กับพนักงานเทศบาล 
         9. ควรมีการจัดต้ังองค์คณะเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะ 
การท างานของลูกจ้างเมืองพัทยา  อาทิเช่น 
            9.1 ควรให้มีคณะกรรมการลูกจ้างเมืองพัทยา 
            9.2 การก าหนดแนวทางสร้างมาตรฐานท่ัวไป  ควรอนุโลมใช้ของลูกจ้างเทศบาลเป็นกรอบ 
 

หมวด 6 
กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กรปกครองท้องถ่ินอื่น 

----------------------- 
 
           มำตรำ 29  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น  
           สำระส ำคัญ บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดเพื่อให้กฎหมายมีความอ่อนตัว สามารถน ามาใช้บังคับได้กับ
กรณีมีการจัดต้ังองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบอื่นในอนาคต 
 

หมวด 7 
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

----------- 
 



  โดยปกติโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะประกอบ
ไปด้วยกลุ่มบุคคลรวมสามฝ่าย กล่าวคือ กรรมการโดยต าแหน่ง ฝ่ายหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายหนึ่ง และ
ผู้แทนจากคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง ๆ อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 

- 53 - 
 
แต่เนื่องจากท่ีมาของคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง  ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นก าหนด ฉะนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล จึงไม่สามารถท่ีจะมีครบ
ท้ังสามฝ่ายได้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นก่อน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการท้องถิ่นก็จะมีไม่ได้เช่นกันเพราะเมื่อไม่มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีจะเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นต่าง ๆ ก็จะมี
ไม่ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการท่ีจ าเป็นในวาระเริ่มแรกส่วน
หนึ่ง   จากนั้นจึงเป็นการด าเนินกระบวนการตามกฎหมายในขั้นตอนปกติต่อไป 
 วำระเร่ิมแรก 
 กฎหมายฉบับนี้ยอมรับว่าในระยะแรก คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        
มีไม่ครบท้ังสามฝ่าย เพราะคณะกรรมการฝ่ายผู้แทนจากคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่น  ยังไม่เกิด 
ดังนั้น กฎหมายจึงยอมรับให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงสองฝ่าย        
เพื่ อท าหน้ า ท่ี เท่ าท่ีจ าเป็น ไปพลางก่ อน  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนถิ่ น                  
เช่นว่านั้นประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี   
แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ 
ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย จ านวนห้าคน 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลในวาระแรกนี้  จะต้องเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง     
เพื่อท าหน้าท่ีประธานไปพลางก่อน จนกว่าจะมีกรรมการจากฝ่ายตัวแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการ      
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งครบองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                 
ท้ังสามฝ่าย และมีการคัดเลือกหาประธานคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีโดยสมบูรณ์ต่อไป 
 ส าหรับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในวาระแรก       
นั้น กฎหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการในเรื่องหลัก ๆ อยู ่3 ประเด็น คือ 
 1.  เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานเพื่อท าหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น 
 2.  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล        
ส่วนท้องถิ่นฝ่ายท่ีสามท่ียังขาดอยู่ท้ังนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.  ท าหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็น 
 การเลือกกรรมการขึ้นเป็นประธานหรือการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกตัวแทน
คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น เป็นกรณีท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะต้องท าอะไร                
ภายในก าหนดระยะเวลาเพียงใดแต่การท าหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นนั้นเป็นเรื่องของดุลพินิจ     ท่ีต้องระมัดระวัง          
เป็นพิเศษท้ังนี้เพราะอาจมีการตรวจสอบและโต้แย้งได้ว่าการกระท าท่ี           
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คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ช่ัวคราว) ด าเนินการไปนั้น จ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
 ในทางกฎหมายมหาชน ความจ าเป็นถือเป็นมาตราการหนึ่งในการแสวงหาการเลือกท่ีมีอยู่หลาย  ๆ 
ทาง (alternating) และเลือกน ามาตรการนั้นมาใช้ก่อนเพราะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดหรืออีกนัยหนึ่ง
ความจ าเป็นก็คือการช่ังน้ าหนักความเหมาะสมระหว่างประโยชน์ท่ีจะได้รับและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเอง 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีจ าเป็นอย่างชัดแจ้ง  (manifest)เช่น ในกฎหมายฉบับนี้ก าหนดว่า ในระหว่างท่ียังไม่มี                
การก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไปหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายเดิมไปพลางก่อน เป็นต้น 
 
         มำตรำ 30  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศ          
เป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร  
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า "ก.ถ." ประกอบด้วย 
 1.  บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน 
 2.  กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 
 3.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ         
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการหรือ
ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 
 4.  ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหนึ่ งคน ผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจ านวนหนึ่ง
คน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
จ านวนหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้มีผู้แทนคณะกรรมการ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
คณะกรรมการนั้น 
 ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นเลขา -นุการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ให้น าความในมาตร 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
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           สำระส ำคัญ   ความในมาตรานี้จะก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังสามฝ่าย  
  1.  ประธาน 
  2.  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน 
  3.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน 
  4.  ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคนผู้แทน 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหนึ่งคน ผู้แทนคระกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหนึ่งคนผู้แทน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมือง พัทยาหนึ่งคน ผู้แทน
คณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ถ้ามี) อีกหนึ่งคน 
 องค์ประกอบท้ังส่ีข้างต้นแยกอธิบายได้ดังนี้ 
          ประธำน 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของประธำน 
 กรรมการท้ังสามฝ่ายข้างต้นจะต้องเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนั้นซึ่งแต่ละ 
ฝ่ายท่ีเสนอช่ือต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีจะมาเป็นประธานด้วย 
ดังนี้ 
 1.  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงาน 
บุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมี
ความรู้เป็นท่ียอมรับ 
 2.  ไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 4.  มีสัญชาติไทย 
 5.  มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 6.  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 7.  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 9.  ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 10.  ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือมีต าแหน่งในพรรคการเมือง 
 การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะส่งผลให้กรรมการโดยต าแหน่งท้ังหกคนไม่
สามารถเป็นประธาน ก.ถ.ได้ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งและมีเงินเดือนประจ าท้ังส้ิน ใน
ท านองเดียวกัน กรรมการฝ่ายท่ีมาจากตัวแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ
เป็นประธาน ก.ถ. ได้เช่นกันเพราะเป็นผู้ท่ีมาจากข้าราชการท่ีมีต าแหน่งและมีเงินประจ าส่วนหนึ่งและมาจาก



การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่ง คงมีแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นท่ีอาจเสนอ
ช่ือคนภายในกลุ่มข้ึนเป็นประธานได้ แต่จะเหมาะสมเพียงใดเป็นเรื่องต้องพิจารณาต่อไป 
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กรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
 เป็นการแต่งต้ังโดยต าแหน่ งมิ ได้ยึดติดกับบุคคล  ประกอบด้วย  ผู้ด ารงต าแหน่ งเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง 
เพราะฉะนั้น ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามท่ีด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นบุคคลนั้นก็ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ ก.ถ. 
ในฝ่ายนี้ทันที 
 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิในคณะกรรมการอื่น ๆ ตามกฎหมายนี้ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ การพ้นจากต าแหน่งการ
ประชุมและการได้รับค่าตอบแทนก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกรรมการผู้ทรง   คุณวุฒิอื่นในกฎหมายฉบับนี้ 
 ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2543 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วดังนี้ 
 1.  นายชูชาติ   พูลศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
 2.  นายบรรจง  กันตวิรุฒ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.  นายด ารงค์  บุญยืน         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ 
 4.  นางสาวอรพินท์  สพโชคชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการ 
 5.  นายช านาญ   พจนา         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
 
ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำงจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่ำง ๆ 
 ผู้แทนคณะกรรมการกลางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นี้ จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ 
ก.ถ. (ช่ัวคราว) ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และใช้การคัดเลือกตลอดจนได้มี    การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์นั้น
แล้วเพื่อให้ได้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวนหกคนในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจากนั้น จึงคัดเลือกผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการใน
ท้องถิ่นนั้นๆ จ านวนองค์กรละ 1 คน ตลอดจนผู้แทนจากกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้แทนเมืองพัทยาอีก
หนึ่งคน ในกรณีท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ก็ให้มีผู้แทนของคณะกรรมการพนักงานองค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้ังขึ้นนั้นอีกหนึ่งคน 
 ในการด าเนินงานของ ก.ถ. นั้น ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
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             มำตรำ 31  ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้
กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนฝ่ายละสามคน และให้บุคคลท้ังเก้าคน
ดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
   บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน 
การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้าน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการ   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย 
    ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ในกรณีท่ีได้รายช่ือบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
           สำระส ำคัญ   เป็นการก าหนดการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล         
ส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีจัดให้มีการคัดเลือกประธาน        
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยให้กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        
ท้ังสามฝ่ายเป็นผู้เสนอรายช่ือ ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีประธาน ท้ังนี้ต้องค านึงถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม            
ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยให้แต่ละฝ่ายเสนอรายช่ือบุคคลฝ่ายละสามคน รวมเก้าคนแล้วให้ท้ังเก้าประชุม                
เพื่อคัดเลือกกันเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะแต่งต้ังผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดจะเป็นประธานกรรมการ 
            มำตรำ 32  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ 
ในต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  1.  ตาย 
  2.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่ังให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
  4.  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง 
  5.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  6.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  7.  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
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            สำระส ำคัญ  เป็นการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการซึ่งก าหนดไว้คราว         
ละ  6ปีและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวไม่สามารถแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งได้อีก นอกจากนั้นยังได้
ก าหนดการพ้นต าแหน่งในกรณีอื่นนอกเหนือจากครบวาระไว้อีก 7 ประเด็น 
           มำตรำ 33  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งต้ังและการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วน   ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการก าหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ท้ังนี้ การก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

(2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24วรรคสาม
และมาตรา 26 วรรคสาม 

(4) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห ์หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(5) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

(7) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  การก าหนดมาตรฐาน
กลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นตามมาตรา 29 ด้วย 
           สำระส ำคัญ  ความในมาตรานี้เป็นการก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ (ก.ถ.) ไว้ 7 เรื่องซึ่งเป็น
อ านาจเพียงก าหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อให้คณะกรรมการ
กลางและคณะกรรมการท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งเป็นการด าเนินการ  ในเชิงวิชาการมิได้มีอ านาจในการให้คุณให้
โทษแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
 
           มำตรำ 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับ 
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มาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนดหลักเกณฑ์    การบริหารงาน
บุคคลระหว่างคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการด าเนินการในเวลาอันสมควรหรือการด าเนินการ
ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารเป็นส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจส่ังระงับการใช้
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลนั้นได้ 
           สำระส ำคัญ  เป็นบทบัญญัติท่ีเป็นสภาพบังคับและการก ากับดูแลระหว่างองค์กรในกรณี 
ท่ี ก.ถ. พบว่า มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นแต่ละประเภทก าหนดไว้   ขัดแย้งกับ
มาตรฐานกลาง หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลระหว่างองค์กรการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรกับตัวพนักงานส่วนท้องถิ่นเอง ก.ถ.มีหน้าท่ี
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขให้  ถูกต้อง ถ้ามิได้มีการแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือเมื่อ
พิจารณาเห็นว่าการด าเนินการเช่นว่านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานหรือเกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ก.ถ.มีอ านาจท่ีจะระงับการใช้หลักเกณฑ์นั้นเสีย 
           มำตรำ 35  ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ท่ีน ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ  เงินอื่นใดนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 
           สำระส ำคัญ  ในการบริหารงานบุคคลย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กับงบประมาณ  หากมีการต้ัง
งบประมาณในหมวดเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน และเงินค่าจ้างต่าง ๆ ไว้สูง ย่อมกระทบต่องบประมาณท่ีใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ความในมาตรานี้จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดงบประมาณใน
หมวดนี้ไว้ไม่เกิน 40 % 
           มำตรำ 36  ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(2) ศึกษา วิเคราะห ์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตร 

ฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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(3) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(5) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(6) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี และใน

การด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
มอบหมาย 
          สำระส ำคัญ  เมื่อมี ก.ถ. ก็จ าเป็นต้องมี ส านักงานใดส านักงานหนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ราชการของ ก.ถ.ข้างต้น กฎหมายฉบับนี้จึงก าหนดให้มีการจัดต้ังส านักงานเพื่อท าหน้าท่ี 
ดังกล่าวขึ้น ในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ก.ถ. จึงต้องท าหน้าท่ีใน 2 บทบาท 
กล่าวคือ ท าหน้าท่ีในบทบาทงานราชการของ ก.ถ. บทบาทหนึ่ง และบทบาทในฐานะหน่วยงาน 
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอีกบทบาทหนึ่ง 
 
บทเฉพำะกำล 
----------------------------------- 
 
            มำตรำ 37  ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล
หรือพนักงานเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์เช่นเดิม 
            สำระส ำคัญ  เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและรับรองสิทธิของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิม ให้สามารถคงสถานภาพตามกฎหมายฉบับนี้ จึงได้ก าหนดมาตรานี้ไว้ 
            มำตรำ 38  ผู้ใดเป็นลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
โดยได้รับค่าจ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม 
             สำระส ำคัญ  เป็นบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับมาตรา 37 เพียงแต่ในมาตรานี้ก าหนด
รับรองสถานภาพและสิทธิของลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เดิมเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายนี้ 
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             มำตรำ 39  ให้ด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
             ในระหว่างท่ียังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การ
บริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจนกว่าจะมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
             ในระหว่างท่ียังไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานเมืองพัทยา ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
            สำระส ำคัญ  ความในมาตรานี้ก าหนดระยะเวลาของการเกิดคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้ว่าจะต้องท าให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ในขณะเดียวกันในระหว่างท่ีไม่มีคณะกรรมการต่างๆ จะมีวิธีปฏิบัติเช่นไร กฎหมายใน
มาตรานี้จึงแบ่งวิธีปฏิบัติไว้เป็นขั้นตอน   ดังนี้ 
           ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ในระหว่างท่ีไม่มีคณะกรรมการต่าง ๆ ให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมายท่ี
ก าหนดไว้เดิม กล่าวคือ เดิมมีองค์กรใดท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลในท้องถิ่นนั้น    ก็ให้องค์กรนั้นท าหน้าท่ีไป
พลางก่อน 
           ขั้นตอนท่ีสอง ในระหว่างท่ียังไม่มีมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็ให้ใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีมีอยู่เดิมไปพลางก่อน ท้ังนี้ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ 
           ท้ังสองขั้นตอนดังกล่าวอาจอธิบายในรายละเอียดได้ว่า ความในวรรคสองเป็นเรื่องขององค์กร ส่วน
ความในวรรคสามเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์กรจะน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ เมื่อไม่มี
องค์กรใหม่ ก็ให้องค์กรเดิมท าหน้าท่ี เมื่อมีองค์กรใหม่ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมท่ีไม่ขัด
กฎหมายนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการสร้างมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งเรื่องมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใหม่
กฎหมายมิได้ก าหนดว่าจะต้องเสร็จเมื่อใด 
           มำตรำ 40  ในวาระเริ่มแรกก่อนท่ีจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้คณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 30 (2)และ (3) เพื่อท าหน้าท่ี
เท่าท่ีจ าเป็น 
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 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม
มาตรา 33 (3) ภายในก าหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการตามมาตรา 30 
(3)  



 ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) 
                สำระส ำคัญ  มาตรานี้เป็นมาตราท่ีก าหนดให้มี ก.ถ. ช่ัวคราวขึ้นเพื่อให้ ก.ถ.       ช่ัวคราวท า
หน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็น และคัดเลือกประธาน ก.ถ. ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ได้อธิบายในหมวด 7 
              มำตรำ 41 บรรดากิจการท่ีก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้มีการด าเนินการไปแล้วหรือก าลังด าเนินการ 
อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือว่าการนั้นได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลังด าเนินการอยู่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
               สำระส ำคัญ   เป็นการรับรองการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายในกิจการท่ีเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ท่ีได้ด าเนินการหรือก าลังด าเนินการก่อนวันท่ี30 
พฤศจิกายน 2540 โดยให้ถือว่าการกระท านั้นได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลังด าเนินการ 
อยู่ตามกฎหมายนี้ 
               มำตรำ 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรา 35 ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 35 ภายในห้าปีนับแต่ 
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
               สำระส ำคัญ  มาตรานี้ก าหนดเงื่อนเวลากรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ่ายเงินเดือนเกิน40 
% ของงบประมาณท้องถิ่น จะต้องด าเนินการต้ังงบประมาณหมวดเงินเดือนไม่เกิน  40 %ตามมาตรา 35 ให้
แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  
               มำตรำ 43 ในระหว่างท่ียังมิได้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน 
               สำระส ำคัญ  กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายท่ีรองรับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งในการบริหารงานบุคคลดังกล่าว จะมีโครงสร้างในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีมาจากบุคคลรวมสามฝ่ายกล่าวคือ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายหนึ่ง เป็นกรรมการโดยต าแหน่งฝ่ายหนึ่ง และจากผู้แทน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสัดส่วนท่ี   เท่ากันพร้อมท้ังก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานต่าง ๆ ไว้ 
โดยก าหนดให้มีการสร้างมาตรฐานกลางมาตรท่ัวไป และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบริหารงานบุคคล อีกท้ัง
ก าหนดการจ ากัดงบประมาณในหมวดเงินเดือนท่ีไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณหมวดเงินเดือนได้ไม่เกิน 40 % ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่นด้วย 
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 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ท่ีจะต้องใช้ระยะเวลาในการท าความ 
เข้าใจและต้องอาศัยปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนา 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่อาจหลีกเล่ียงความสับสนในเนื้อหาของกฎหมายนี้ในบางครั้ง ซึ่งต้อง 
ศึกษาและท าความเข้าใจต่อไป ท้ังนี้โดยอาศัยข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา 
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