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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

บังคับใชเมื่อใด ?���� 30 พฤศจิการยน 2542
พนักงานสวนทองถิ่น หมายถึง ?�ขาราชการ อบจ., พนักงานเทศบาล , พนักงานสวนตํ่าบล , ขาราช
การ กทม, พนักงานเมืองพัทยา , ขาราชการหรือพนักงานของ อปท. อ่ืน  และไดรับเงินเดือนหรือคา
ตอบแทนจาก งบประมาณหมวดเงินเดือน หรือ งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ?�� รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมวด 1
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด

ก.จ.จ. มีทั้งหมดกี่คน ?���12 คน
ใครเปนประธาน ?���ผูวาราชการจังหวัด
ผูแทนมาจาก

- นายก อบจ 1 คน
- ปลัด อบจ  1 คน
- ส.จ.  เลือกกันเอง 1  คน
- ผูแทนขาราชการ เลือกกันเอง  1 คน

ผูทรงคุณวุฒิมาจากการ ? คัดเลือก อายุไมตํ่ากวากี่ป ? �40..วาระการดํารงตํ่าแหนง ? 4 ปและอาจ
ไดรับคัดเลือกอีก�
ใครเปนเลขานุการ ก.จ.จ. ? ��ปลัด อบจ.
อํานาจหนาที่คราวๆของ ก.จ.จ. ? ��( 4 กําหนด 1 กํากับ)
กําหนดคุณสมบัติ...
กําหนดจํานวน...
กําหนดหลักเกณฑ�
กําหนดระเบียบ�
กํากับ ดูแล�
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ก.จ. มีทั้งหมดกี่คน ? ��18 คน
โดยตํ่าแหนงมีใครบาง ? �
1. รมว. มหาดไทย หรือ รอง รมว. มหาดไทยที่ไดรับมอบ (ประธาน)
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการ ก.พ.
4. ผอ. สํานักงบประมาณ
5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูแทน อบจ.
            -นายก อบจ. (3 คน)

-ปลัด อบจ. (3 คน)
ผูทรงคุณวุฒิดํารงตํ่าแหนงคราวละก่ีป ? ��4 ปและอาจไดรับคัดเลือกอีก
ใครเปนเลขานุการ ก.จ. ? ��บุคคลที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงต้ังตํ่าแหนงไมตํ่า
กวารองอธิบดี
อํานาจหนาที่คราวๆของของ ก.จ ? �กําหนดมาตรฐานทั่วไป

หมวด 2
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล

ก.ท.จ. มีทั้งหมดกี่คน ? ��18 คน
ใครเปนประธาน ?����ผูวาราชการจังหวัด
ผูแทนมาจาก ?
- ประธานสภาฯ (2 คน)
- นายกเทศมนตรี (2 คน)
- ผูแทนพนักงานเทศบาล (2 คน)
ผูทรงคุณวุฒิมาจากการ ? คัดเลือก อายุไมตํ่ากวากี่ป ? �40..วาระการดํารงตํ่าแหนง ? 4 ปและอาจ
ไดรับคัดเลือกอีก�
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ใครเปนเลขานุการ ก.ท.จ. ? �บุคคลที่ผูวาราชการแตงต้ังจากพนักงานเทศบาลในจังหวัด
อํานาจหนาที่คราวๆของ ก.ท.จ. ? ��( 4 กําหนด 1 กํากับ)
กําหนดคุณสมบัติ...
กําหนดจํานวน...
กําหนดหลักเกณฑ�
กําหนดระเบียบ�
กํากับ ดูแล�
ก.ท. มีทั้งหมดกี่คน ? ���18 คน
โดยตํ่าแหนงมีใครบาง ? �
1. รมว. มหาดไทย หรือ รอง รมว. มหาดไทยที่ไดรับมอบ (ประธาน)
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการ ก.พ.
4. ผอ. สํานักงบประมาณ
5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ผูแทน เทศบาล.
-นายกเทศมนตรี (3 คน)
-ปลัดเทศบาล (3 คน)
ผูทรงคุณวุฒิดํารงตํ่าแหนงคราวละก่ีป ? ��4 ปและอาจไดรับคัดเลือกอีก
ใครเปนเลขานุการ ก.ท. ? ��บุคคลที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงต้ังตํ่าแหนงไมตํ่า
กวารองอธิบดี

อํานาจหนาที่คราวๆของของ ก.ท ? �กําหนดมาตรฐานทั่วไป

หมวด 3
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนต่ําบล

ก.อบต.จังหวัด� มีทั้งหมดกี่คน ?.......27 คน
ใครเปนประธาน ? ......ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาฯที่ไดรับมอบ (ประธาน)



www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถ่ิน
admin@thailocalmeet.com

ผูแทนมาจาก ?
- ประธานสภาฯ (3 คน)
- ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ่าบล (3 คน)
- ผูแทนพนักงานสวนตํ่าบล  (3 คน)*
ผูทรงคุณวุฒิมาจากการ ? คัดเลือก อายุไมตํ่ากวากี่ป ? �40..วาระการดํารงตํ่าแหนง ? 4 ปและอาจ
ไดรับคัดเลือกอีก�
ใครเปนเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด? �บุคคลที่ผูวาราชการแตงต้ังจากพนักงานสวนตํ่าบลในจังหวัด
อํานาจหนาที่คราวๆของ ก.อบต.จังหวัด? �����( 4 กําหนด 1 กํากับ)
กําหนดคุณสมบัติ...
กําหนดจํานวน...
กําหนดหลักเกณฑ�
กําหนดระเบียบ�
กํากับ ดูแล�
ก.อบต. มีทั้งหมดกี่คน ? �18 คน
โดยตํ่าแหนงมีใครบาง ? ����
1. รมว. มหาดไทย หรือ รอง รมว. มหาดไทยที่ไดรับมอบ (ประธาน)
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. เลขาธิการ ก.พ.
4. ผอ. สํานักงบประมาณ
5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูแทน ก.อบต.
- นายก อบต. (3 คน)
- ปลัด อบต. (3 คน)
ผูทรงคุณวุฒิดํารงตํ่าแหนงคราวละก่ีป ? ��4 ปและอาจไดรับคัดเลือกอีก
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ใครเปนเลขานุการ ก.อบต. ? ��บุคคลที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงต้ังตํ่าแหนงไมตํ่า
กวารองอธิบดี

อํานาจหนาที่คราวๆของของ ก.อบต ? �กําหนดมาตรฐานทั่วไป

หมวด 7
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน(ก.ถ.)

มีทั้งหมดกี่คน ?   17 คน
โดยตํ่าแหนง 6 คนคือ ?����
1. เลขาธิการ ก.พ.
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
3. ผอ. สํานักงบประมาณ
4. ปลัดกระทรวงการคลัง
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูแทน 5 คนคือ ? ���
-คณะกรรมการกลางฯ อบจ.   1 คน
-คณะกรรมการกลางฯ เทศบาล  1 คน
-คณะกรรมการกลางฯ อบต.   1 คน
-คณะกรรมการกลางฯ กทม.   1 คน
-คณะกรรมการกลางฯ พัทยา  1  คน
ผูทรงคุณวุฒิมาจาการ ?�แตงต้ังของ ครม. ..อายุไมตํ่ากวา ?�40 ป
ก.ถ.อยูสังกัดหนวยงานใด ?�สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
ประธาน ก.ถ.มีวาระการดํารงตํ่าแหนงกี่ป ?� 6 ป วาระเดียว..ยื่นหนังสือลาออกตอใคร ?�รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
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เงินเดือน/คาตอบแทน/คาจาง ไมใหกําหนดสูงกวาเทาใด ?�รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประ
จําป
อํานาจหนาที่คราวๆของ ก.ถ. ?���กําหนดมาตรฐานกลาง

เสริมหมวด 5 ก.เมืองพัทยา
ก.เมืองพัทยา  มีทั้งหมด 12 คน
ผูวาราชการจังหวัด ชลบุรี เปนประธาน
ผูแทน
- ปลัดเมืองพัทยา
- นายกเมืองพัทยา
- สมาชิกเมืองพัทยา
- ผูแทนเมืองพัทยา

ปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการ
วิธีการคัดเลือกผูแทน  ใหนําเอาของ เทศบาลมาใช

ชุมชนแหงการแบงปน
ชุมชนของคนทองถิ่น  www.thailocalmeet.com
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