
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 [7 หมวด 43 มาตรา] 

ใหไว 18 พ.ย.42 ประกาศ 29 พ.ย.42 บังคับใช 30 พ.ย.42  เปนปท่ี 54 (ร.9) 
มาตรา 3         อปท. = 1.อบจ./2.เทศบาล/3.อบต./4.กทม./5.เมืองพัทยา/6.อปท.อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง                         
                    พนักงานสวนทองถิ่น = ขรก.อบจ./พนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตาํบล/ขรก.กทม./พนักงานเมืองพัทยา 
                                                และ ขรก.,พนักงานของ อปท.อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
(บรรจุแตงตั้ง โดยรับเงินเดือนจาก งบประมาณ หมวดเงินเดือน ของ อปท.และ หมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาล 

*** ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้ *** ตรา พรบ.ข้ึนโดยไดรับคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
หมวด 1 การบริหารงานบุคคลใน อบจ. คณะกรรมการขาราชการ อบจ. 12 คน (1-3-4-4)   
  
   
   
   
                              
       เสนอชื่อ 6 คน           เสนอชื่อ 6 คน   
           

                          12 คน         ใหคัดเลือกกันเอง ใหเหลือ 4 คน เปน ผูทรงคุณวุฒ ิ                  
  วิธีการคัดเลือก:ผูแทน/ผูทรงคณุวุฒิ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ/เง่ือนไขท่ี คณะกรรมการกลาง ขรก.อบจ.         
                   กําหนด มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับคัดเลือกอีก ถาตําแหนงวางใหคัดเลือก “โดยเร็ว”                  
ผวจ.มีหนาท่ีจดัใหมีการคัดเลือกผูแทน ขรก.อบจ. *ใหปลดั อบจ.เปนเลขานุการ 

 *อบจ./เทศบาล/อบต./พัทยา  

> คุณสมบัต.ิ.ผูทรงคุณวุฒิ < 
  1.มีสัญชาติไทย 
  2.อายุไมตํ่ากวา 40 ป บริบูรณ 
  3.ไมเปน ขรก.ซ่ึงมีตําแหนง/เงินเดือน
ประจํา 

  4.ไมเปน พนักงานหรือลูกจางของ
ราชการ/หนวยงานรัฐ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ/อปท. 

  5.ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  6.ไมเปนสมาชิก/ผูบริหารสภาทองถิ่น 
  7.ไมเปน เจาหนาท่ี/ผูดํารงตําแหนง 
ใดๆ ในพรรคการเมือง 

>การพนจากตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ< 
  1.พนตามวาระ     2.ตาย 
  3.ลาออก (ยื่นหนังสือตอประธาน) 
  4.เปนบุคคลลมละลาย 
  5.ไรความสามารถ/เสมือนไร 
  6.ขาดคุณสมบัติ/มีลักษณะตองหาม 
  7.ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพาทถึง 
  ท่ีสุดใหจําคุก 

> การประชุม < 
 -ไมนอยกวากึ่งหน่ึง = ครบองคประชุม 
 -ประธานไมอยู = เลือกกรรมการ  
1 คน ทําหนาท่ีเปนประธาน 

 -ในการประชุม ถาพิจารณาเรื่องเกี่ยว 
 กับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการ 
 ผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 
 -วินิจฉัยใหถือเสียงขางมาก ถาเทากัน 
 ใหประธานในท่ีประชุมเปนเสียงชี้ขาด 

> คาตอบแทน < 
คาตอบแทน : ใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการกลาง...กําหนด  
คํานึง..ปริมาณงาน/รายได/รายจาย  
สามารถปรับลด/เพ่ิมขึ้นได ตามความ
เหมาะสมของปริมาณงาน/การเงิน 
> อํานาจหนาท่ี..คณะกรรมการ < 

 1.กําหนดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหาม 
 2.กําหนดจํานวน/ตําแหนง/เงินเดือน 
 วิธีจายเงินเดือน/ประโยชนอื่น 
 3.กําหนดเกณฑเงื่อนไขการคัดเลือก 
 4.กําหนดระเบียบบริหาร/ปฏิบัติงาน 
 5.กํากับ/ดูแล/แนะนํา/พัฒนาความรู  

หมวด 2 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 18 คน (1-5-6-6)    
  
  
  
 
 

        เสนอชื่อ 9 คน           เสนอชื่อ 9 คน 
 

                           18 คน          ใหคัดเลือกกันเอง ใหเหลือ 6 คน เปน ผูทรงคุณวุฒ ิ              
วิธีการคัดเลือก: ประธานสภา/นายกเทศมนตรี/ผูแทนพนักงานเทศบาล ให ผวจ.มหีนาท่ีจัดใหมีการคดัเลือก 
                  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด  
ผูแทนพนักงานเทศบาล/ผูทรงคณุวุฒิ มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับเลือกอีก  
*ให ผวจ.แตงตั้ง ขรก.หรือพนักงาน เปนเลขานุการ 

หมวด 3 การบริหารงานบุคคลใน อบต.  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 27 คน (1-8-9-9) 

 
 
 
 
 

         เสนอชื่อ 15 คน        เสนอชื่อ 15 คน 
  

                            30 คน         ใหคัดเลือกกันเอง ใหเหลือ 9 คน เปน ผูทรงคุณวุฒ ิ
  วิธีการคัดเลือก: ผูแทน/ผูทรงคณุวุฒิ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ/เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน         
                     สวนตําบล กําหนด มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับเลือกอีก                    
ผวจ.มีหนาท่ีจดัใหมีการคัดเลือกประธานสภาฯ/ประธานกรรมการหรือปลัด แลวแตกรณี เปนผูแทน  
*ให ผวจ.แตงตั้ง ขรก.หรือพนักงานสวนตําบล เปนเลขานุการ 

หมวด 4 การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

ประธาน 1 คน ผูแทน อบต. 9 คน นายอําเภอ/หน.สวน 8 คน ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน 

  1.ประธานสภาฯ (3) 
  2.ประธานกรรมการ (3) 
  3. ผูแทนพนักงาน 
  สวนตาํบล (3) 

  1.บริหารงานทองถ่ิน 
  2.บริหารงานบุคคล 
  3.ระบบราชการ 
  4.บริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

ผูวา/รองผูวาฯ สวนราชการที่เกี่ยวของ 
ที่ผูวาประกาศกําหนด 

ประธาน 1 คน ผูแทน อบจ. 4 คน หัวหนาสวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน 

  1.นายก อบจ. 
  2.สมาชิกสภา อบจ. 
  3.ปลัด อบจ.  
  4.ผูแทนขาราชการ อบจ. 

  1.บริหารงานทองถ่ิน 
  2.บริหารงานบุคคล 
  3.ระบบราชการ 
  4.บริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

ผูวาราชจังหวัด สวนราชการที่เกี่ยวของ 
ที่ผูวาประกาศกําหนด 

ประธาน 1 คน ผูแทนเทศบาล 6 คน หัวหนาสวน 5 คน ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน 

   1.ประธานสภาฯ (2) 
   2.นายกเทศมนตรี (2) 
   3. ผูแทนพนกังาน  
   เทศบาล (2) 

  1.บริหารงานทองถ่ิน 
  2.บริหารงานบุคคล 
  3.ระบบราชการ 
  4.บริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

ผูวาราชจังหวัด สวนราชการที่เกี่ยวของ 
ที่ผูวาประกาศกําหนด 



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

หมวด 5 การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา  คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 12 คน (1-3-4-4)   
  
   
   
   
                              
        เสนอชื่อ 6 คน           เสนอชื่อ 6 คน              

           
                           12 คน            ใหคัดเลือกกันเอง ใหเหลือ 4 คน เปน ผูทรงคุณวุฒิ                   
  วิธีการคัดเลือก:ผูแทน/ผูทรงคณุวุฒิ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ/เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล         
                    กําหนด มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับเลือกอีก *ใหปลัดเมืองพัทยา เปนเลขานุการ                  
ผวจ.ชลบุรี มีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เปนผูแทนพนักงานการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับงาน 
บุคคลของ คกก.พนักงานเมืองพัทยา ตองอยูภายใตมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท่ี คกก.กลาง พนง.เทศบาลกําหนด 

 *อบจ./เทศบาล/อบต./พัทยา 
> การออกคําสั่ง < 

(ตามหลักเกณฑท่ี คกก.กําหนด) 

บรรจุ/แตงต้ัง/ยาย/โอน/รับโอน/
เล่ือนระดับ/เล่ือนขั้น/สอบสวน/
ลงโทษ/ใหออก/อุทธรณ/รองทุกข/
การอื่นใดเกี่ยวกับงานบุคคล 
*ใหเปนอํานาจของนายก/มอบหมาย.. 
แต..การออกคําส่ังแตงต้ัง/ใหพนจาก
ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางกอน 
• หลักเกณฑการบริหารงานบุคคล ให
ประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ..น้ัน 
และจัดสงสําเนาให คกก.กลางทราบ 

หมวด 6 การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนัน้ 
หมวด 7 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน “ก.ถ.” (1-6-5-5)   
 
   
 
 
 
 
 
                                                         เสนอช่ือ   3 คน                  เสนอช่ือ  3 คน                     เสนอช่ือ  3 คน 
ใหเลือกกันเอง..โดยใหผูไดรบัคะแนนสูงสุด  
เปน “ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น”                 9 คน 

วาระประธาน ก.ถ. : คราวละ 6 ป /วาระเดียว  ใหหัวหนา สนง.กถ. เปนเลขานุการ  
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย..มีหนาท่ีจัดใหมีการคัดเลือกประธาน ก.ถ.ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรกีําหนดประธาน ก.ถ. : ลาออก (ยื่นตอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย) 
สํานักงาน ก.ถ. ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานราชการของ ก.ถ. 
งานธุรการ/ศึกษา วิเคราะห ขอมูลตางๆ/ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคล/ 
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษางานบุคคล/จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม/จัดทํารายงานประจําป 

  คณะกรรมการกลาง ขาราชการ...อบจ./เทศบาล/อบต. มี 18 คน 
โดยตําแหนง 6 คน ผูแทน 6 คน ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน 

(อบจ./เทศบาล/อบต.) 
1.รมว.มหาดไทย/ชวย
วาการฯ (ประธาน) 
2.ปลัดมหาดไทย 
3.เลขาธิการ ก.พ. 
4.ผอ.สํานักงบประมาณ 
5.อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
6.อธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น 

อบจ. 
นายก อบจ. (3) 
ปลัด อบจ. (3) 

(อบจ./เทศบาล/อบต.) 
  คัดเลือก 
  จากผูมีความรูดาน... 
  1.บริหารงานทองถิ่น 
  2.บริหารงานบุคคล 
  3.ระบบราชการ 
  4.บริหารและการจัดการ 

 

เทศบาล 
นายกเทศมนตร ี(3) 
ปลัดเทศบาล (3) 
อบต. 
นายก อบต. (3) 
ปลัด อบต. (3) 

            

     เสนอช่ือ  9 คน        เสนอช่ือ  9 คน 

                 18 คน  คัดเลือกกันเองใหเหลือ 6 คน เปน ผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการกลาง 
 วิธีการคัดเลือก:ผูแทน/ผูทรงคณุวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ/เง่ือนไข  
 ท่ี ก.ถ. กําหนด มีวาระคราวละ 4 ป อาจไดรับการคดัเลือกอีก 
 • ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีจัดใหมีการคดัเลือกผูแทน  
 • ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ แตงตั้ง ขรก. ในกรมฯ ไมต่ํากวารองอธิบดี  
 เปนเลขานุการ  
 อํานาจหนาท่ี 1.กําหนดหลักเกณฑ/เง่ือนไขการคัดเลือกผูแทน,ผูทรง   
 2.กําหนดมาตรฐานท่ัวไป คุณสมบัติ/ลักษณะตองหาม/3.อัตรา 
 ตําแหนง/มาตรฐานตาํแหนง 4.อัตราเงินเดือน/วิธีจาย/ประโยชนอ่ืน  
 5.หลักเกณฑคดัเลือก/แตงตั้ง/โอน/ยาย/เลื่อนระดบั/เลื่อนข้ันเงิน 
 6.วินัย/รักษาวินัย/ดําเนินการทางวินัย 7.การใหออกจากราชการ  
 8.สิทธิอุทธรณรองทุกข 9.แบงสวน/บริหาร/ปฏิบัติงาน 10.ใหขอคิด 
 เห็น/คําปรึกษา 11.กํากับดูแล/ช้ีแจง/พัฒนาความรู 12.อ่ืนๆ 
 คาตอบแทน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฏีกา 

 ใหดําเนินจัดใหมี ก.ถ./คณะกรรมการ,คณะกรรมการกลาง ขรก.หรือ พนง.สวนทองถ่ิน และสํานักงาน ก.ถ.ตาม พรบ.น้ี ภายใน 1 ป  

“Wanna Wongcharoen” 

ประธาน 1 คน ผูแทนเมืองพัทยา 4 คน ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน 

 1.นายกเมืองพัทยา 
 2.สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 3.ปลัดเมืองพัทยา  
 4.ผูแทน พนง.เมืองพัทยา 

  1.บริหารงานทองถ่ิน 
  2.บริหารงานบุคคล 
  3.ระบบราชการ 
  4.บริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

ผวจ.ชลบุรี สวนราชการที่เก่ียวของ 
ที่ผูวาประกาศกําหนด 

นายอําเภอ/หน.สวน 3 คน 

ประธาน 1 คน ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ผูแทนคณะกรรมการ 5 คน กรรมการโดยตําแหนง 6 คน 

 ไดรับคะแนนสูงสุดจากการเสนอชื่อ 
 เชี่ยวชาญงานทองถิ่น/งานบุคคล/ 
 ระบบราชการ/บริหารและจัดการ/ 
 กฎหมาย/ไมเปน กรรมการ/ก.กลาง 
 *รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 แตงต้ังเปน “ประธาน” 

 1.เลขาฯ คกก.ขรก.พลเรือน  
 2.เลขาฯ คกก.เศรษฐกิจ-สังคม  
 3.ผ.อ.สํานักงบประมาณ 
 4.ปลดักระทรวงการคลัง 
 5.ปลดักระทรวงมหาดไทย 
 6.อธิบดีกรมสงเสริม..ทองถ่ิน 

 คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง.. 
 1.บริหารงานทองถ่ิน 
 2.บริหารงานบุคคล 
 3.ระบบราชการ 
 4.บริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

 1.ผูแทน ก.กลาง ขรก.อบจ. 
 2.ผูแทน ก.กลาง พนง.เทศบาล 
 3.ผูแทน ก.กลาง พนง.สวนตาํบล 
 4.ผูแทน คกก.ขรก.กทม. 
 5.ผูแทน คกก.พนง.เมืองพัทยา 
 *ผูแทน คกก.พนง.อปท.อื่น (ถามี) 

 อํานาจหนาที.่.กําหนดมาตรฐาน+แนวทางการรักษา    
 ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคล/กําหนดแนวทาง 
 การพัฒนางานบุคคลรองรับการกระจายอํานาจของ   
 อปท./กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก ก.กลาง/สงเสริม 
 ใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยงานบุคคล/ใหคําปรึกษา  
 แนะนํา พิจารณาปญหางานบุคคลแก อปท./ประสาน 
 ครม., หนวยงานของรัฐ, คกก.ขรก. ตามกฎหมาย/อื่นๆ 
 


