
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแก

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตในพระราชกฤษฎีกานี้จะไดบัญญัติ
ไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๔  องคการบริหารสวนจังหวัดแบงหนวยราชการบริหารออกเปน 
(๑) สวนอํานวยการ 
(๒) สวนกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) สวนแผนและงบประมาณ 
(๔) สวนการคลัง 
(๕) สวนชาง 
(๖) สวนอื่น ๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีประกาศองคการบริหารสวน

จังหวัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของ ก.จ. 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๖ ก/หนา ๑/๒๗ มีนาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหมีหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

การแบงสวนราชการภายในสวนตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศ
องคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ. และใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวน
ราชการไวในประกาศดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง

เรียกโดยยอวา “ก.จ.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และผูแทนสํานักงาน ก.พ.เปนกรรมการ และกรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการและการจัดสวน
ราชการ ดานการพัฒนาองคการ ดานบริหารและการจัดการ ดานการเงินและการคลัง และดาน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลวและเปนผูที่ไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวนสี่คน 

(๒) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเลือกกันเองในระหวางนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวนสองคน 

(๓) ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเลือกกันเองในระหวางปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวนสองคน 

ใหรองอธิบดีกรมการปกครองที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายเปนเลขานุการ 
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดและปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาม (๒) และ (๓) ผูใดพนจากตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี ใหผูนั้นพนจาก
ตําแหนงกรรมการ 

ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป 

ในกรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทน
ภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวัน ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ใหมใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม 

 
มาตรา ๖  ให ก.จ. มีฐานะและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับคณะรัฐมนตรี และ ก.พ. และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
ดวย 

(๑) ออกกฎ ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการพลเรือนกําหนดใหออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบ 
(๒) อนุมัติการโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งไปเปนขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดอีกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งตามมาตรา ๑๓ (๑) และอนุมัติการ
รับโอนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่นมาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาม
มาตรา ๑๕ 

(๓) มีมติใหโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวน
จังหวัดหนึ่งไปเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดของอีกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่ง 
เพ่ือประโยชนแกงานของทางราชการตามระเบียบที่ ก.จ.กําหนด 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยยอวา “อ.ก.จ.วิสามัญ” เพ่ือทํา
การใด ๆ แทนได 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดวาเปนอํานาจหนาที่
ของก.จ. 

 
มาตรา ๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.จ.” ข้ึนในกรมการปกครอง มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.จ. และดําเนินการ

ตามที่ ก.จ.มอบหมาย 
(๒) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการปรับปรุงแบงหนวยการบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัด การจัดและการพัฒนาสวนราชการ และวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลและการจัดทําแผนกําลังคนใน
องคการบริหารสวนจังหวัด 

(๕) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๖) ประสานงานและการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการองคการบรหิาร
สวนจังหวัด 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๘) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวัดเสนอตอ ก.จ. 

 
มาตรา ๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดประจํา

จังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.จ.จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ๆ ประกอบดวยผูวาราชการ
จังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัดจังหวัด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัดจังหวัดองคการบริหารสวนจังหวัด และรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.จ.จังหวัดแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารงานบุคคลดาน
ระบบราชการและการจัดสวนราชการดานการพัฒนาองคการ ดานการบริหารและการจัดการดาน
โยธา ดานการเงินและการคลัง และดานกฎหมายซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ
มาแลวและเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดจํานวน
ส่ีคน และผูตรวจการสวนทองถ่ินเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ให อ.ก.จ.จังหวัด มีหนาที่ชวย ก.จ.ปฏิบัติการในจังหวัดนั้น ๆ และให อ.ก.จ.
จังหวัด มีฐานะและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไว
สําหรับอ.ก.พ.กระทรวงและ อ.ก.พ.กรม 

 
มาตรา ๙  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดประจํา

องคการบริหารสวนจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัด” โดยออกนาม
จังหวัดนั้น ๆ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ
หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนอนุกรรมการ และอนุกรรมการซึ่งประธาน
อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบ
ราชการและการจัดสวนราชการ ดานการพัฒนาองคการ ดานการบริหารและการจัดการ และดาน
กฎหมายซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลวและเปนผูที่ไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวนสี่คน และให อ.ก.จ.องคการบริหาร
สวนจังหวัดแตงตั้งอนุกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ให อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ชวย อ.ก.จ.จังหวัด และ ก.จ. 
ปฏิบัติการในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และให อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัด มีฐานะ
และอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับ อ.ก.พ.
จังหวัด 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ในสวนที่

เก่ียวกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และให อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัดตามที่
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับนายกรัฐมนตรี 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เก่ียวกับขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับรัฐมนตรีเจาสังกัด 
ปลัดกระทรวงและอธิบดี 

ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เก่ียวกับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับผูวา
ราชการจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดรอง

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดหรือใหดํารงตําแหนง
บริหารอื่น ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุมัติของก.จ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมใชตําแหนงบริหาร ใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.จ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับเงินเดือนตามตาํแหนง 

ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนในอันดับใดใหเปนไปตามบัญชี
อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับ
อยูในขณะนั้น 

 
มาตรา ๑๓  การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหาร

สวนจังหวัดหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดของอีกองคการ
บริหารสวนจังหวัดหนึ่ง อาจทําไดโดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๑๑ ทั้งสองฝายไดตกลง
ยินยอมในการโอนนั้นแลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

(๑) การโอนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือการโอนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ผูดํารงตําแหนงบริหารอื่น ๆ ถาฝายซึ่งจะรับโอนพิจารณาเห็นสมควรใหรับโอนได ให
รายงานประธาน อ.ก.จ.จังหวัด เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นไปยัง ก.จ. เมื่อ ก.จ. อนุมัติแลว ให
บรรจุได 

(๒) การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงในระดับ ๕
หรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป ที่ไมใชตําแหนงบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ถาฝายซึ่ง
จะรับโอนพิจารณาเห็นสมควรใหรับโอนได ใหรายงานประธาน อ.ก.จ.จังหวัด เมื่อ อ.ก.จ. จังหวัด
อนุมัติแลว ใหบรรจุได 

(๓) การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งแตระดับ ๔ ลงมาระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด ถาฝายซึ่งจะรับโอนพิจารณาเห็นสมควรใหรับโอนได ใหรายงาน
ประธาน อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อ อ.ก.จ.องคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติแลวให
บรรจุได 

 
มาตรา ๑๔  การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูสอบแขงขันไดผูสอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.จ.กําหนด 
 
มาตรา ๑๕   การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการวิสามัญ ไมใชขาราชการประจํา

ตางประเทศพิเศษ ไมใชขาราชการการเมือง และการโอนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่น
ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาบรรจุเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด อาจ
กระทําไดถาเจาตัวสมัครใจโดยองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะรับโอนทําความตกลงกับกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหนวยงานเจาสังกัด แลวรายงานประธาน อ.ก.จ.จังหวัด เพ่ือพิจารณาเสนอ
ความเห็นไปยัง ก.จ. เมื่อ ก.จ.อนุมัติแลวใหโอนและบรรจุได ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.จ. เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะ
ใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความ
ชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนมาตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาราชการของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวย 

 
มาตรา ๑๖  ขาราชการซึ่งไมใชขาราชการวิสามัญ ไมใชขาราชการประจํา

ตางประเทศพิเศษ ไมใชขาราชการการเมือง หรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดที่ออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ให
องคการบริหารสวนจังหวัดที่ตองการจะรับเขารับราชการ รายงานประธาน อ.ก.จ.จังหวัด เพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นไปยัง ก.จ. เมื่อ ก.จ.อนุมัติแลวใหบรรจุได ทั้งนี้ จะบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับใดและจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.จ. เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนทีจ่ะ
ใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมีคุณวุฒิ ความสามารถและความ
ชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาราชการ
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวย ทั้งนี้ ใหนํากฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงาน ก.จ.ใหสํานักบริหารราชการสวน

ทองถ่ินมีหนาที่ตามมาตรา ๗ ไปพลางกอน 
 
มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิชัย  รัตตกุล 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหการแบงหนวยการบริหาร การกําหนดตําแหนง การให
ไดรับเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ การรองทุกขและการอุทธรณของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/แกไข 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 


