ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลตาบลโพนทอง

ศูนย์การเรียนรู้ Km
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มุม การจัดการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ของเทศบาลตําบลโพนทอง คณะทางาน
การจัดการความรู้ของเทศบาลตาบลโพนทองได้ดาเนินการจัดทามุมKMของเทศบาลตาบลโพนทอง ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโพนทองและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ โดยคณะทางานฯ ได้รวบรวมเอกสารคู่มือ
และแผ่นพับจากส่วนต่าง ๆ มาจัดให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้
ณ บริเวณ ชั้น ๒ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลโพนทอง

การจัดการความรู้คืออะไร
(Knowledge Management - KM)
การ จัดการความรู้ หรื อที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่ องมือ เพื่อใช้ ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้ อย 3 ประการไปพร้ อมๆ
กัน ได้ แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสูก่ ารเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้
ดังนันการจั
้
ดการความรู้จงึ ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มกี ารเข้ าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็ น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ มเดินเข้ ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรื อ ปลอม เป็ นการ
ดาเนินการเพียงเพื่อให้ ได้ ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านันเอง
้

แรงจูงใจในการริ เริ่มการจัดการความรู้
แรงจูงใจแท้ ตอ่ การดาเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายทีง่ าน คน และองค์กร เป็ นเงื่อนไขสาคัญ ในระดับที่เป็ นหัวใจ
สูค่ วามสาเร็ จในการจัดการความรู้
แรงจูงใจเทียมต่อการดาเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เป็ นต้ นเหตุที่นาไปสูก่ ารทาการจัดการ
ความรู้แบบเทียม และนาไปสูค่ วามล้ มเหลวในที่สดุ เช่น ทาเพราะถูกบังคับตามข้ อกาหนด กล่าวคือ ทาเพียงเพื่อให้ ได้ ชื่อ
ว่าทา หรื อทาเพื่อชื่อเสียง ทาให้ ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี หรื อมาจากความต้ องการผลงานของหน่วยย่อยภายในองค์ก ร
เช่น หน่วยพัฒนาบุคลากร (HRD) หน่วยสือ่ สารและสารสนเทศ (ICT) หรื อหน่วยพัฒนาองค์กร (OD) ต้ องการใช้ การ
จัดการความรู้ในการสร้ างความเด่น หรื อสร้ างผลงานของตน หรื ออาจมาจากคนเพียงไม่กี่คน ที่ชอบของเล่นใหม่ๆ ชอบ
กิจกรรมทีด่ ทู นั สมัย เป็ นแฟชัน่ แต่ไม่เข้ าใจความหมายและวิธีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างแท้ จริ ง
ประเภทความรู้ ความรู้อาจแบ่งใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ
1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่อยูใ่ นรูปแบบที่เป็ นเอกสาร หรื อ วิชาการ อยูใ่ นตารา คูม่ ือ
ปฏิบตั ิงาน
2. ความรู้ซอ่ นเร้ น/ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่แฝงอยูใ่ นตัวคน เป็ นประสบการณ์ที่สงั่ สมมา
ยาวนาน เป็ นภูมิปัญญา
โดยที่ความรู้ทงั ้ ๒ ประเภทนี ้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
การ จัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะเน้ นไปที่การเข้ าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อนาไปใช้ แล้ วเกิดความรู้ใหม่
ก็นามาสรุปไว้ เพื่อใช้ อ้างอิง หรื อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าถึงได้ ตอ่ ไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซอ่ นเร้ น” นันจะเน้
้
นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้
มีการแบ่งปั นความรู้ที่อยูใ่ นตัวผู้ ปฏิบตั ิ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน อันนาไปสูก่ ารสร้ างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถ
นาไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ ตอ่ ไป

ในชีวิตจริ ง ความรู้ ๒ ประเภทนี ้จะเปลีย่ นสถานภาพ สลับปรับเปลีย่ นไปตลอดเวลา บางครัง้ Tacit ก็ออกมาเป็ น
Explicit และบางครัง้ Explicit ก็เปลีย่ นไปเป็ น Tacit
“โมเดลปลาทู” เป็ นโมเดลอย่างง่าย ที่เปรี ยบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึง่ ตัวที่มี ๓ ส่วน คือ

1. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็ นเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ หรื อทิศทางของการจัดการ
ความรู้ โดยก่อนที่จะทาจัดการความรู้ ต้ องตอบให้ ได้ วา่ “เราจะทา KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี ้จะต้ องเป็ นของ
“คณกิจ” หรื อ ผู้ดาเนินกิจกรรม KM ทังหมด
้
โดยมี “คุณเอื ้อ” และ “คุณอานวย” คอยช่วยเหลือ
2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็ นส่วนของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนสาคัญ ซึง่ “คุณ
อานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซอ่ นเร้ นที่มีอยู่
ในตัว “คุณกิจ” พร้ อมอานวยให้ เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู้แบบเป็ นทีม ให้ เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และ
เกิดนวัตกรรม
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็ นส่วนของ “คลังความรู้” หรื อ “ขุมความรู้” ที่ได้ จากการเก็บสะสม
“เกร็ ดความรู้” ที่ได้ จากกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ “ตัวปลา” ซึง่ เราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี ้ด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น
ICT ซึง่ เป็ นการสกัดความรู้ ที่ซอ่ นเร้ นให้ เป็ นความรู้ ที่เด่นชัด นาไปเผยแพร่ และแลกเปลีย่ นหมุนเวียนใช้ พร้ อมยกระดับ
ต่อไป

การกาหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้
ก่อนที่จะมีจดั การความรู้ หรื อทา KM จะต้ องมีการกาหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซึง่ ขอบเขต KM เป็ นหัวเรื่ อง
กว้ าง ๆ ของความรู้ที่จาเป็ นและสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนบริ ห ารราชการแผ่นดิน ซึง่ ต้ องการจะนามา
กาหนดเป้าหมาย KM ซึง่ แต่ละองค์กรสามารถใช้ แนวทาง ในการกาหนดขอบเขตและเป้าหมาย

KM เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร ได้ 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 เป็ นความรู้ที่จาเป็ นและสนับสนุนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กร
แนวทางที่ 2 เป็ นความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้ า ประสบการณ์ความรู้ที่สงั่ สมมา
แนวทางที่ 3 เป็ นปั ญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนา KM มาช่วยได้
แนวทางที่ 4 เป็ นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรื อ 3 หรื อจะเป็ นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม

แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM
การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM อาจใช้ แนวทางต่อไปนี ้ มาช่วยในการตัดสินใจว่า ขอบเขต KM ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมา
จัดทาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร เช่น
• ความสอดคล้ องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของหน่วยงานตนเอง
• ทาให้ เกิดการปรับปรุ งที่เห็นได้ ชด
ั เจน หรื อเป็ นรูปธรรม
• มีโอกาสทาได้ สาเร็ จสูง (โดยพิจารณาจากความพร้ อมด้ านคน งบประมาณ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลา

ดาเนินงาน ฯลฯ)
• เป็ นเรื่ องที่ต้องทา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้ องการให้ ทา
• เป็ นเรื่ องที่ผ้ บ
ู ริ หารให้ การสนับสนุน
• เป็ นความรู้ ที่ต้องนามาจัดการอย่างเร่ งด่วน
• แนวทางอื่น ๆ ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม

กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดการความ
รู ้้
กระบวนการจัดการความรู้ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เสนอให้ สว่ นราชการนามาจัดทา
แผนการจัดการความรู้ และสอดคล้ องกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ขององค์กร มี 2 แนวคิด คือ

1. แนวคิดเรื่ องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

2. แนวคิดเรื่ องกระบวนการบริ หารการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
แนวคิดเรื่ องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เป็ นกระบวนการแบบหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ องค์กรเข้ าใจถึงขันตอนที
้
่ทา ให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ ้นในองค์กร ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังนี ้

(1) การบ่งชี ้ความรู้ คือ การค้ นหาและระบุให้ ได้ วา่ การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และ
คนในองค์กรจาเป็ นต้ องรู้อะไรบ้ าง ขณะนี ้มีความรู้อะไรบ้ าง อยูใ่ นรูปแบบใด เช่น อยูใ่ นเอกสาร ฐานความรู้ หนังสือเวียน
หรื อในตัวบุคคล และอยูท่ ี่ใครบ้ าง เป็ นต้ น

(2) การสร้ างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้ างความรู้ใหม่ที่จาเป็ นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร (
องค์กรที่มคี วามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็ นพิเศษ) การรักษาความรู้เก่าที่มีอยูแ่ ละยังเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร
ตลอดจนการกาจัดความรู้ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ ว เป็ นต้ น
(3) การจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ คือ การวางโครงสร้ างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเก็บค วามรู้อย่าง
เป็ นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ คือ การปรับปรุงเอกสาร โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารให้ เป็ นมาตรฐาน โดยใช้
รูปแบบและเนื ้อหาเดียวกัน และปรับปรุงเนื ้อหาให้ สมบูรณ์
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาความรู้ไปใช้ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น
(5) การเข้ าถึงความร้ คือ การกาหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทาให้ คนในองค์กร สามารถเข้ าถึงความรู้ได้ ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การฝึ กอบรม การทาหนังสือเวียน การจัดทา Website Web Board เป็ นต้ น
(6) การแบ่งปั นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนาความรู้ที่มีอยูม่ าแลกเปลีย่ นกัน ทังในรู
้ ปแบบที่จบั ต้ องได้ เช่น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet หรื อในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้ องได้ เช่น การจัดทีมข้ ามสายงาน
การจัดกิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม การจัดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ การใช้ ระบบพี่เลี ้ยงเพื่อสอนงาน การสับเปลีย่ น
สายงาน การยืมตัว และการจัดเวทีความคิดเห็น เป็ นต้ น
(7) การเรียนรู้ คือ การที่คนในองค์กรนาองค์ความรู้ที่ได้ รับมาในรูปแบบและวิธีการต่ าง ๆ
ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการเรี ยนรู้และสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
นาไปสูก่ ารสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร
แนวคิดเรื่ องกระบวนการบริ หารการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)
เป็ นกรอบแนวคิดแบบหนึง่ เพื่อให้ องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร ได้ มงุ่ เน้ นถึงปั จจัยแวดล้ อมภายในองค์กร
ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การเตรี ยมความพร้ อมและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพื่อแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของคนใน
องค์ก ร คือ ก ารเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารเป็ นแบบอย่างทีด่ ีในการจัดการความรู้ การแก้ ไขกฎระเบียบให้ มีความยืดหยุน่ การสร้ าง
บรรยากาศที่เปิ ดกว้ างให้ โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริ มการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ เช่น การประกาศ
นโยบายการจัดการความรู้ให้ ทกุ คนทราบ เป็ นต้ น
2. การสือ่ สาร เพื่อทาให้ ทกุ คนในองค์กรอยากให้ ความร่วมมือในการจัดการความรู้ใ นองค์กร โดยการเน้ นทุกคนเข้ าใจถึง
สิง่ ที่องค์กรจะทา ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีสว่ นร่วมได้ อย่างไร ผ่านช่องทางการสือ่ สารในรูปแบบ
ต่าง เช่น จดหมายเวียน E-Mail Intranet เป็ นต้ น

3. กระบวนการและเครื่ องมือ เพือ่ ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงข้ อมูลความรู้ในองค์กร และสามารถเข้ าถึง ค้ นหาและแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลได้ ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ ้น โดยเน้ นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้ ลักษณะขนาดสถานทีต่ งั ้
องค์กร ลักษณะการทางาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น หากเป็ นความรู้ที่เป็ นเอกสาร จับต้ องได้ อาจใช้
หนังสือเวียน หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเครื่ องมือในการเข้ าถึงความรู้ แต่ถ้าหากเป็ นความรู้ทตี่ ้ องใช้ ประสบการณ์
หรื อใช้ ประสาทสัมผัส อาจใช้ การสอนงานระหว่างทางาน หรื อประสบการณ์โดยตรงเป็ นเครื่ องมือในการเข้ าถึงความรู้ เป็ น
ต้ น
4. การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจั ดการความรู้ โดย
คานึงถึงความสอดคล้ องเกี่ยวกับการกาหนดเนื ้อหา กลุม่ เป้าหมาย วิธีการ และการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ฝึ กอบรม / การเรี ยนรู้ ซึง่ ตัวอย่างหลักสูตร ได้ แก่ KM Implementation ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรม การใช้ IT เป็ นต้ น
5. การวัดผล เพื่อให้ ทราบว่าการดาเนินการได้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ และนาผลของการวัดมาปรับปรุงแผนและการ
ดาเนินการให้ ดีขึ ้น ตลอดจนนาผลการวัดมาใช้ ในการสือ่ สารกับบุคลากรในทุกระดับให้ เห็น ประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้
6. การยกย่องชมเชยและให้ รางวัล เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและการมีสว่ นร ้่ วมของบุคลากร
ทุกระดับ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้ องด้ านความต้ องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสันและระยะยาว
้
การบูรณาการ
กับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลีย่ นให้ เข้ ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
แผนการจัดการความรู้ ... กุญแจสูค่ วามสาเร็ จในการจัดการความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็ นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดาเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย (Desire State) ที่กาหนด
ขันตอนการจั
้
ดทาแผน KM
(อ้ างอิงจากคูม่ ือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดย สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
1. องค์กรจะต้ องมีการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรื อ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM
(Desire State) ที่องค์กรต้ องการเลือกทา และต้ องการจัดการความรู้ ที่จาเป็ นต้ องมีในกระบวนงาน ( Work Process)
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กร
2. เมื่อองค์กรได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired
State)แล้ ว ให้ นาหัวข้ อเป้าหมาย KM ที่องค์กรต้ องทา มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการ
จัดทาแผนจะขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมขององค์กรที่ทาให้ เป้าหมา ย KM บรรลุผลสาเร็ จ โดยการประเมินองค์กรของตนเอง
ก่อนจัดทาแผน KM

3. การประเมินองค์กรของตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการที่ทาให้ ทราบถึงความพร้ อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง /
โอกาส - อุปสรรค) ในเรื่ องการจัดการความรู้ และนาผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ เป็ นข้ อมูลส่วนหนึง่ ในการจัดทาแ ผน
KM ให้ สอดรับกับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการ ความรู้ ที่
เหมาะสมกับองค์กร ได้ ดงั นี ้

3.1) ใช้ วธิ ีการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge Management Assessment
Tool : KMAT) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึง่ ทีใ่ ช้ ในการประเมินองค์กรตนเองในเร ้ื ้่ องการจัดการความรู้ และให้ ข้อมูลกับ
องค์กรว่ามีจดุ อ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่ องใดบ้ าง โดยเครื่ องมือนี ้แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
หมวด 2 ภาวะผู้นา
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่ องการจัดการความรู้
หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้

3.2) ใช้ วธิ ีอื่น ๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร
เป็ นต้ น
การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้ องเป็ นการระดมสมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้ อยจะต้ องมีบคุ ลากรที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการตามขอ บเขต KM และเป้าหมาย KM เข้ าร่วมการประเมินองค์กรด้ วยผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
ประเมินตนเองเรื่ องการจัดการความรู้ จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ซึง่ จะ
ทาให้ การจัดทาแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ ที่ได้ จากการประเมิน และส่งผลให้ เป้าหมาย KM
บรรลุผลสาเร็ จตามแผนที่กาหนด

4. นาผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ หรื อ แผน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ และ
กระบวนการบริ หารการเปลีย่ นแปลง โดยให้ ระบุถงึ

• กิจกรรมต่าง ๆ ตาม กระบวนการจัดการความรู้ (7ขัน้ ตอน) และกระบวนการบริ หารการเปลีย่ นแปลง (6 องค์ประกอบ)
• วิธีการสูค
่ วามสาเร็จ

• ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ
• เป้าหมาย
• วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้
• งบประมาณดาเนินการ
• ผู้รับผิดชอบการดาเนินการ

ทังนี
้ ้ กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ จดั ทา แผนการจัดการความรู้ โดยมีการกาหนดขอบเขต KM หรื อกาหนดองค์
ความรู้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กร ตังแต่
้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี ้

• แผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 มุง่ เน้ นการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ

"การส่งเสริ ม อปท. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นให้ เชื่อมโยงกับแผนชุมชน"

• แผนการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 มุง่ เน้ นการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ

1. "การส่งเสริ ม อปท. ในการดาเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้ าในที่สาธาร ณะเพื่อแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน"
2. " การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในของ อปท. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
:: ทะเบียนองค์ความรู้
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปั จจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้
“พนักงานส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล

ข้ าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้ าราชการหรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้ ซึง่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลทีใ่ ห้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
หมวด ๑
การบริ หารงานบุคคลในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

มาตรา ๕ ในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้ มคี ณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดคณะหนึง่
ประกอบด้ วย
(๑) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(๒) หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนัน้ ซึง่ ผู้วา่ ราชการจั งหวัดประกาศกาหนด
ว่าเป็ นส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศ
เปลีย่ นแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจานวนสีค่ น ประกอบด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดซึง่ สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดคัดเลือกจานวนหนึง่ คน ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และผู้แทน
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนหนึง่ คน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสีค่ น ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และกรรมการ
ตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคนและให้ บคุ คลทังสิ
้ บสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือสีค่ น
วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าทีด่ าเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ให้ ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเป็ นเลขานุการคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ปี บริ บรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นข้ าราชการซึง่ มีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
(๔) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(๕) ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็ นสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือผู้บริ หารท้ องถิ่น
(๗) ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้มีตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
บุคคลซึง่ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ้ องเป็ นผู้มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ าน ในเขตจัง หวัดนันเป็
้ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นับถึงวันที่ได้ รับการเสนอชื่อ
มาตรา ๗ กรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูใ่ นตาแหน่ง
คราวละสีป่ ี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้
ถ้ ากรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒวิ า่ งลงให้ ดาเนินการคัดเลือก
กรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งโดยเร็ ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา ๕ และให้ กรรมการซึง่ ได้ รับการคัดเลือกมีวาระ
อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ในระหว่างที่ยงั มิได้ คดั เลือกกรรมการแทนตาแหน่งทีว่ า่ งตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยูเ่ กินกึ่งหนึง่ ให้ กรรมการที่
เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้

มาตรา ๘ กรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระเมือ่ ลาออกโดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อประธานกรรมการ หรื อพ้ นจากการเป็ นข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนัน้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๖
(๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้ าประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ ามีการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิเข้ าประชุม
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมอบหมายได้

มาตรา ๑๒ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาหนด
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ ต้ องคานึงถึงปริมาณงาน รายได้ และรายจ่ายขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดแต่ละ
แห่ง และสามารถปรับลดหรื อเพิม่ ขึ ้นได้ ตามความเหมาะสมของปริ มาณงานและสภาพทางการเงินขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดด้ วย

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้ าทีก่ าหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนันในเรื
้ ่ องดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามที่มคี วามจาเป็ นเฉพาะสาหรับข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนัน้
(๒) กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับ
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตังการย้
้
าย การโอน การรับโอน การเลือ่ นระดับ การ
เลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้ อ งทุกข์
(๔) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๕) กากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนาและชี ้แจง ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
การดาเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

มาตรา ๑๔ การกาหนดหลักเกณฑ์และการดาเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการ
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจกาหนดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความเหมาะสมขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดแห่งนัน้ แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ กรอบมาตรฐานทัว่ ไปที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดกาหนดตามมาตรา ๑๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาหนดตามมาตรา ๑๓ ให้
ประกาศโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนัน้ และจัดส่งสาเนาให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดทราบ

มาตรา ๑๕ การออกคาสัง่ เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัง้ การย้ าย การโอนการรับโอน การเลือ่ นระดับ การเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
การสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ หรื อการอื่นใดที่เกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคล ให้ เป็ นอานาจของนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้ าราชการ
องค์การ บริ หารส่วนจังหวัดกาหนด แต่สาหรับการออกคาสัง่ แต่งตัง้ และการให้ ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพ้ น
จากตาแหน่ง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดก่อน
อานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลตามวรรคหนึง่ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้
ผู้บงั คับบัญชาข้ าราชการในตาแหน่งใดขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดแห่งนันเป็
้ นผู้ใช้ อานาจแทนนายกองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาหนด

มาตรา ๑๖ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมี
มาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ให้ มีคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดคณะหนึง่ ประกอบด้ วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึง่ ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*
(๓) ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจานวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจานวนสามคน และ
ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจานวนสามคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ อ งถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และ
กรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คลทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองให้ เหลือ
หกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดหรื อปลัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ให้ อธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*แต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึง่ ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
อธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กรรมการผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดซึง่ คัดเลือกจากปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ ี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ นาความในมาตรา ๑๐ และมาตรา
๑๑ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๕ วรรคสาม

(๒) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามเบื ้องต้ นสาหรับข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๓) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง
(๔) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(๕) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้ าย การโอน การรับโอน
การเลือ่ นระดับ และการเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือน
(๖) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทางวินยั
(๗) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ ออกจากราชการ
(๘) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
(๙) กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้ างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๑๐) ให้ ข้อคิดเห็นหรื อให้ คาปรึกษาในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๑๑) กากับดูแล แนะนาและชี ้แจง ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(๑๒) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลาง
ข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารงานขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดเป็ นส่วนรวม การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการโอนหรื อการรับโอนตามวรรคหนึง่ (๕) คณะกรรมการ
กลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดต้ องกาหนดหลักเกณฑ์ให้ ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งมี
โอกาสโอนไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในระหว่างองค์การบริ หารส่วนจังหวัดด้ วยกันได้

มาตรา ๑๘ การกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปตามมาตรา ๑๗ ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กาหนดให้ เหมาะสมกับลักษณะการบริ หารและอานาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด แต่จะต้ องอยูภ่ ายใต้
มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนดตาม
มาตรา ๓๓ (๑)

มาตรา ๑๙ เมื่อคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ได้ กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปแล้ ว ให้ ใช้ เป็ น
หลักเกณฑ์กลางสาหรับคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งนาไปกาหนดหลักเกณฑ์การ
บริ หารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓

ในกรณีที่คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแห่งใดกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลหรื อมีมติใด
ๆ ขัดแย้ งกับมาตรฐานทัว่ ไป ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแจ้ งให้ คณะกรรมการข้ าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดแห่งนันด
้ าเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ถ้ าคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดไม่
ดาเนินการแก้ ไขภายในเวลาอันสมควรหรื อการดาเนินการของคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรง ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจสัง่ ระงับการใช้
หลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลหรื อเพิกถอนมตินนได้
ั้

มาตรา ๒๐ ให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดทาบัญชีอตั ราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดในแต่ละระดับให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

มาตรา ๒๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒ ให้ นาบทบัญญัติในหมวดนี ้มาใช้ บงั คับกับการบริ หารงานบุคคลสาหรับลูกจ้ างขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้ างในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

หมวด ๒
การบริ หารงานบุคคลในเทศบาล

มาตรา ๒๓ เทศบาลที่อยูใ่ นเขตจังหวัดหนึง่ ให้ มคี ณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึง่ ทาหน้ าที่บริ หารงาน
บุคคลสาหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยูใ่ นเขตจังหวัดนันประกอบด้
้
วย
(๑) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
(๒) หัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดจานวนห้ าคนจากส่วนราชการในจังหวัด นัน้ ซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนด
ว่าเป็ นส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศ
เปลีย่ นแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึง่ ประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสองคน

(ข) นายกเทศมนตรี ซึง่ นายกเทศมนตรี ในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสองคน
(ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึง่ ปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หาร และการจัดการหรื อด้ านอื่นทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลของเทศบาล
ในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้แทนพนักงานเทศบาล ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าที่
ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และ
กรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คลทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองให้ เหลือ
หกคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานเทศบาลคนหนึง่ ในจังหวัดเป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล
กรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับ
คัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘และมาตรา ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้ วยโดยอนุโลมทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรื อนายกเทศมนตรี แล้ วแต่กรณี

มาตรา ๒๔ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้ อง
กัน ให้ มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึง่ ประกอบด้ วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึง่ ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*
(๓) ผู้แทนเทศบาลจานวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจานวนสามคนและปลัดเทศบาลจานวนสามคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารและการจัดการ หรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงานบุคคลของเทศบาล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และ
กรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคนและให้ บคุ คลทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองให้ เหลือ
หกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาล แล้ วแต่กรณี เป็ น
ผู้แทนเทศบาล
ให้ อธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*แต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึง่ ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
อธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กรรมการผู้แทนเทศบาลซึง่ คัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ ีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี และ
อาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖วรรคหนึง่ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตาม
บทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรื อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
แล้ วแต่กรณี

หมวด ๓
การบริ หารงานบุคคลในองค์การบริ หารส่วนตาบล

มาตรา ๒๕ องค์การบริ หารส่วนตาบลที่อยูใ่ นเขตจังหวัดหนึง่ ให้ มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลร่วมกันคณะหนึง่ ทา
หน้ าที่บริ หารงานบุคคลสาหรับองค์การบริ หารส่วนตาบลทุกแห่งที่อยูใ่ นเขตจังหวัดนัน้ ประกอบด้ วย
(๑) ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรื อรองผู้วา่ ราชการจังหวัดซึง่ ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน
(๒) นายอาเภอหรื อหัวหน้ าส่วนราชการประจาจังหวัดนัน้ จานวนแปดคนซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดประกาศกาหนดว่าเป็ นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะประกาศเปลีย่ นแปลง
การกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลจานวนเก้ าคน ดังนี ้

(ก) ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล ซึง่ ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเอง
จานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ซึง่ ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตจังหวัด
นันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสามคน
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลซึง่ ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนสามคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเก้ าคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนสิบห้ าคน และ
กรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนสิบห้ าคนและให้ บคุ คลทังสามสิ
้
บคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้
เหลือเก้ าคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดมีหน้ าทีจ่ ดั ให้ มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล ประธานกรรมการบริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบลหรื อปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลแล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบล
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนตาบลคนหนึง่ ในจังหวัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล
กรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนพนักงานส่วนตาบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับ
คัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลมทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นอานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรื อประธานกรรมการบริ หาร
องค์การบริ หารส่วนตาบล แล้ วแต่กรณี

มาตรา ๒๖ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลแต่ละแห่งเป็ นไปโดยมี
มาตรฐานที่สอดคล้ องกัน ให้ มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลคณะหนึง่ ประกอบด้ วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึง่ ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*
(๓) ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลจานวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
จานวนสามคน และปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลจานวนสามคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนหกคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และ
กรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนเก้ าคน และให้ บคุ คลทังสิ
้ บแปดคนดังกล่าวประชุมเพือ่ คัดเลือกกันเองให้
เหลือหกคน
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นกาหนด
ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อ
ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบล
ให้ อธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น*แต่งตังข้
้ าราชการในกรมการปกครองคนหนึง่ ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
อธิบดีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กรรมการผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตาบลซึง่ คัดเลือกจากปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระ
การดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับคัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตาบลด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่
ตามบทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล หรื อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล แล้ วแต่กรณี

หมวด ๔
การบริ หารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๗ การบริ หารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการกรุงเทพมหานคร

หมวด ๕
การบริ หารงานบุคคลในเมืองพัทยา

มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาให้ มคี ณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึง่ ทาหน้ าทีก่ าหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้ วย
(๑) ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรีเป็ นประธาน
(๒) นายอาเภอหรื อหัวหน้ าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจานวนสามคน ซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรีประกาศกาหนดว่าเป็ น
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศ
เปลีย่ นแปลงการกาหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเมื่อใดก็ได้
(๓) ผู้แทนเมืองพัทยาจานวนสีค่ น ประกอบด้ วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึง่ สภาเมืองพัทยาคัดเลือก
จานวนหนึง่ คน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนหนึง่ คน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนสีค่ น ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านอื่นที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริ หารงาน
บุคคลของเมืองพัทยา
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และกรรมการ
ตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนหกคน และให้ บคุ คลทังสิ
้ บสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้ เหลือสีค่ น
วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ นาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็ นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา
ให้ ปลัดเมืองพัทยาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

กรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระการดารงตาแหน่งคราวละสีป่ ี และอาจได้ รับ
คัดเลือกอีกได้ และให้ นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาด้ วยโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ โดยให้ การใช้ อานาจหน้ าที่ตาม
บทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรื อนายกเมืองพัทยา แล้ วแต่กรณี
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ให้ มีอานาจกาหนดให้
สอดคล้ องกับความต้ องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยา แต่จะต้ องอยูภ่ ายใต้ มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด

หมวด ๖
การบริ หารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น

มาตรา ๒๙ การบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้

หมวด ๗
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น

มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการบริ หารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกรูปแบบให้
มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้ องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็ นส่วนรวมและสามารถรองรับการ
กระจายอานาจให้ แก่ท้องถิ่นได้ ให้ มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเรี ยกโดยย่อว่า “ก.ถ.”
ประกอบด้ วย
(๑) บุคคลซึง่ ได้ รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็ นประธาน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่งจานวนหกคน ได้ แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และอธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนห้ าคน ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจากผู
้
้ ซงึ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงาน
ท้ องถิ่น ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการด้ านบริ หารและการจัดการหรื อด้ านกฎหมาย ซึง่ มีผลงานทางวิชาการ
หรื อมีความรู้เป็ นที่ยอมรับ
(๔) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจานวนหนึง่ คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจานวนหนึง่ คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจานวนหนึง่ คน ผู้แทนคณะกรรมการข้ าราชการ
กรุงเทพมหานครจานวนหนึง่ คน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจานวนหนึง่ คน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น ให้ มีผ้ แู ทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นซึง่ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอื่นนันคั
้ ดเลือกกันเองจานวนหนึง่ คน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้ คดั เลือกจากกรรมการซึง่ เป็ นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของคณะกรรมการนัน้
ให้ หวั หน้ าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเป็ นเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
ให้ นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้ บงั คับกับการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และให้ นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑มาใช้ บงั คับกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นด้ วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นให้ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๒)
(๓) และ (๔) เสนอรายชื่อบุคคลจานวนฝ่ ายละสามคนและให้ บคุ คลทังเก้
้ าคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ ผ้ ู
ได้ รับคะแนนสูงสุดเป็ นผู้ได้ รับการคัดเลือก
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารงานท้ องถิ่น ด้ านการ
บริ หารงานบุคคล ด้ านระบบราชการ ด้ านการบริ หารและการจัดการหรื อด้ านกฎหมาย ซึง่ มีผลงานทางวิชาการหรื อมี
ความรู้เป็ นที่ยอมรับ และไม่ได้ เป็ นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่ น หรื อกรรมการ
ของคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และให้ นาความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาใช้ บงั คับด้ วย
ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดาเนินการจัดให้ มกี ารคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในกรณีที่ได้ รายชื่อบุคคลซึง่ ได้ รับการคัดเลือกแล้ ว ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว
เป็ นประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น

มาตรา ๓๒ ให้ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละหกปี นับแต่วนั ที่
ได้ รับการแต่งตัง้ และให้ ดารงตาแหน่งได้ เพียงวาระเดียว

นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
(๓) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้ ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
บกพร่อง หรื อไม่สจุ ริ ตต่อหน้ าที่
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(๗) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก

มาตรา ๓๓ ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ องการ
แต่งตังและการให้
้
พ้นจากตาแหน่งของพนักงานส่วนท้ องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนดโครงสร้ างอัตราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนาท้ องถิ่นตามอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ การกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้ องไม่มลี กั ษณะเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคล
โดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่สามารถบริ หารงานบุคคลตามความต้ องการและความเหมาะสม
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้
(๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้ องถิ่น
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
(๔) ส่งเสริ มให้ มกี ารศึกษา วิเคราะห์ หรื อวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(๕) ให้ คาปรึกษา คาแนะนา และพิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นคณะกรรมการข้ าราชการตามกฎหมายว่า
ด้ วยระเบียบข้ าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และคณะกรรมการ
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ มให้ การบริ หารงานบุคคลส่ว นท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่น
การกาหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึง่ (๑) ให้ ใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้นตามมาตรา ๒๙ ด้ วย

มาตรา ๓๔ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นเห็นว่าการกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปของ
คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นขัดแย้ งกับมาตรฐานกลางหรื อแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรื อมี
ปั ญหาข้ อโต้ แย้ งในการกาหนดหลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลระหว่างคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
กับคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
แจ้ งให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น หรื อคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
แล้ วแต่กรณี ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานกลางและถ้ ามิได้ มีการดาเนินการในเวลาอันสมควรหรื อการ
ดาเนินการของคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น หรื อคณะกรรมการข้ าราชการ หรื อพนักงานส่วน
ท้ องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อการบริ หารเป็ นส่วนรวมหรื อไม่เป็ นธรรมแก่ข้า ราชการหรื อพนักงานส่วน
ท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ระงับการใช้ หลักเกณฑ์การบริ หารงาน
บุคคลนันได้
้

มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้ างของข้ าราชการ หรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และ
ลูกจ้ าง ที่นามาจากเงินรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรื อเงินอื่นใดนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแต่ละแห่งจะ
กาหนดสูงกว่าร้ อยละสีส่ บิ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันไม่
้ ได้

มาตรา ๓๖ ให้ จดั ตังส
้ านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นขึ ้นในสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย มีหน้ าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น และ
มีอานาจหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(๔) ช่วยเหลือ และให้ คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
(๖) จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้ าทีแ่ ละในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นและสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๗ ผู้ใดเป็ นข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตาบล หรื อพนักงานเมืองพัทยา
อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ต่อไป โดย
ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม

มาตรา ๓๘ ผู้ใดเป็ นลูกจ้ างประจาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อเมืองพัทยา อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นลูกจ้ างตามพระราชบัญญัตินี ้ต่อไป โดยได้ รับค่าจ้ าง และสิทธิและ
ประโยชน์เช่นเดิม

มาตรา ๓๙ ให้ ดาเนินการจัดให้ มคี ณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น คณะกรรมการกลาง
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ การบริ หารงานบุคคลใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันเป็
้ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันจนกว่
้
า
จะมีคณะกรรมการข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
ของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ยังคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วน
ท้ องถิ่น ประกอบด้ วยกรรมการตามมาตรา ๓๐(๒) และ (๓) เพื่อทาหน้ าที่เท่าที่จาเป็ น
ให้ กรรมการตามวรรคหนึง่ ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๓๓ (๓) ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกินเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการตามมาตรา
้
๓๐ (๓)
ให้ กรรมการตามวรรคหนึง่ เลือกกรรมการผู้หนึง่ เป็ นประธานกรรมการ เพื่อทาหน้ าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการ
ตามมาตรา ๓๐ (๔)

มาตรา ๔๑ บรรดากิจการทีก่ าหนดเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนักงานส่ว นท้ องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ถ้ าได้ มกี ารดาเนินการไปแล้ วหรื อกาลังดาเนินการอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ถ้ าการนันได้
้
กระทาโดยชอบด้ วยกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้ ถือว่าการนันได้
้ ดาเนินการไปแล้ วหรื อ
กาลังดาเนินการอยูต่ ามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใดที่จา่ ยเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้ างของข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่น และลูกจ้ าง ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรา ๓๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๓๕ ภายในห้ าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ

มาตรา ๔๓ ในระหว่างทีย่ งั มิได้ จดั ตังส
้ านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ให้ กรมการ
ปกครองรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้ าที่เท่าที่จาเป็ นไปพลางก่อน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคลตามความต้ องการและความเหมาะสมของท้ องถิ่น
สมควรกาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้ องถิ่นของตนเองเพื่อทาหน้ าที่เกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วนท้ องถิ่นของตนได้ โดยตรง และเพื่อให้ มกี ารกาหนดมาตรฐานการบริ หารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนท้ องถิ่นทุกรูปแบบให้ มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็ นธรรม สมควรให้ มีองค์กรซึง่ ทาหน้ าที่กาหนดมาตรฐาน
กลางและแนวทางการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นไว้ ด้วย จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้

พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญัติให้ สอดคล้ องกับการโอนอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ แก้ ไขคาว่า “อธิบดีกรมการปกครอง”
เป็ น “อธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ บญ
ั ญัติให้ จดั ตังส่
้ วนราชการขึ ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึง่ ได้ มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หาร
และอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นันแล้
้ ว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้ บญ
ั ญัติให้ โอนอานาจหน้ าทีข่ องส่วนราชการ รัฐมนตรี ผ้ ดู ารงตาแหน่งหรื อผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
ส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่ โดยให้ มกี ารแก้ ไขบทบัญญัติตา่ ง ๆ ให้ สอดคล้ องกับอานาจหน้ าที่ที่โอนไป
ด้ วย ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้ สอดคล้ องกับการโอนส่วนราชการ เพือ่ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมีความชัดเจนในการใช้ กฎหมายโดยไม่
ต้ องไปค้ นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้ าทีว่ า่ ตามกฎหมายใดได้ มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรื อผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนันไปเป็
้
นของหน่วยงานใดหรื อผู้ใดแล้ ว โดยแก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ มกี ารเปลีย่ นชื่อส่วนราชการ
รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรื อผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของส่วนราชการให้ ตรงกับการโอนอานาจหน้ าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการ
ในคณะกรรมการให้ ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่รวมทังตั
้ ดส่วนราชการ
เดิมที่มกี ารยุบเลิกแล้ ว ซึง่ เป็ นการแก้ ไขให้ ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องตราพระ
ราชกฤษฎีกา
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