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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการคัดเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒ ิอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
---------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน 
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคัดเลือก 
กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒ ิอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 
  ขอ  ๓  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ 
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  การตีความและการวินิจฉัยปญหาใหถือเปนที่สุด 
 
             หมวด  ๑ 
  การเลือกผูแทนนายกรัฐมนตร ีผูแทนพนักงานเทศบาล 
         ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
             ผูแทนพนักงานสวนตําบล ระดับจังหวัด 
     --------------------- 
  ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดวัน เวลา เพื่อใหผูวาราชการ 
จังหวัดจัดประชุมเลือกผูแทนนายกรัฐมนตร ีผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธานกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูแทนพนักงานสวนตําบลเปนผูแทนระดับจังหวัด เพ่ือทํา 
หนาที่คัดเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  ขอ  ๕  ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดสถานที่จัดใหมีการประชุมตาม 
วันเวลาท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศตามขอ ๔ 
  ขอ  ๖  ใหผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปน 
ประธานในการประชุมเพื่อเลือกผูแทนนายกรัฐมนตรี ผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธาน 
กรรมการบริหารสวนตําบลและผูแทนพนักงานสวนตําบล เปนผูแทนระดับจังหวัดประเภทละหนึ่ง 
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คน 
  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในจังหวัดคนหนึ่งเปนเลขานุการของที่ 
ประชุมเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือประธานในการดําเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
  ขอ  ๗  ใหนายกรัฐมนตร ีปลัดเทศบาล ประธานกรรมการบริหารองคการ  
บริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณ ีมีสิทธิเสนอช่ือผูท่ีเห็นสมควร 
ท่ีอยูในประชุมเพื่อใหท่ีประชุมลงคะแนนเลือกเปนผูแทนนายกเทศมนตรี ผูแทนพนักงานเทศบาล  
ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูแทนพนักงานสวนตําบล เปนผู
แทน 
ระดับจังหวัด โดยตองมีผูรับรองอยางนอยสองคน 
  เมื่อปดการเสนอชื่อหากมีผูถูกเสนอชื่อเปนผูแทนนายกรัฐมนตร ีผูแทนพนักงาน 
เทศบาล ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือผูแทนพนักงานสวนตําบล 
แลวแตกรณี เพียงหน่ึงคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนผูแทนระดับจังหวัด 
  ถามีการเสนอชื่อเกินกวาหนึ่งคน ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุม 
คัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อ โดยเขียนช่ือและช่ือสกุลผูท่ีเห็นสมควรเปนผูแทนระดับจังหวัดลงใน 
บัตรที่ประธานในที่ประชุมมอบให 
  ขอ  ๘  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งนายกเทศมมนตร ีปลัดเทศบาล ประธาน 
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือปลักองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณีที่อยูใน
ท่ี 
ประชุมอยางนอยสองคนเปนผูชวยนับคะแนน 
  ขอ  ๙  ใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกเปนผูแทนนายกเทศมนตร ีผูแทน 
พนักงานเทศบาลผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือผูแทนพนักงาน
สวน 
ตําบลในระดับจังหวัด 
  ขอ  ๑๐  กรณีมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน ใหประธานจัดใหมีการลงคะแนนใหม 
เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
  ถาการลงคะแนนครั้งท่ีสองปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูท่ีไดคะแนนเทา 
กันจับสลากเพื่อใหไดผูแทนระดับจังหวัด 
  ขอ  ๑๑  ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกในวันเดียว 
กันเปนผูแทนนายกเทศมนตร ีผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบล หรือผูแทนพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณ ีเปนผูแทนในระดับจังหวัดแลว 
รายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว 
  ขอ  ๑๒  เม่ือประกอบผลของการนับคะแนนการเลือกผูแทนนายกเทศมนตรี  
ผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูแทน 
พนักงานสวนตําบลในระดับจังหวัดแลวนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูใดเห็นวาการเลือกเปนไปโดยมิชอบ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

ให 
มีสิทธิรองคัดคานตอปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในสามวันนับแตวันเลือก 
 
         หมวด  ๒ 
             การคัดเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                   ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
     ---------------- 
  ขอ  ๑๓  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีการ 
ประชุมผูแทนนายกเทศมนตร ีผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ 
บริหารสวนตําบล และผูแทนพนักงานสวนตําบล ซึ่งเปนผูแทนระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือก
กรรมการ 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  ขอ  ๑๔  ใหอธิบดีกรมการปกครอง หรือรองอธิบดีกรมการปกครองซึ่งอธิบดี 
กรมการปกครองมอบหมายเปนประธานในการประชุมผูแทนนายกเทศมนตรี ผูแทนพนักงาน 
เทศบาล ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูแทนพนักงานสวนตําบล  
ซึ่งเปนผูแทนระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกผูแทนนายกเทศมนตรีจํานวนสองคน ผูแทนพนักงานเทศ 
บาลจํานวนสองคน ผูแทนประธานกรรมการบริหารสวนตําบลสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน และผู
แทน 
พนักงานสวนตําบลจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะ 
กรรมการพนักงานเทศบาล 
  ใหนําวิธีการเลือกผูแทนเทศมนตร ีผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธาน 
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูแทนพนักงานสวนตําบล ระดับจังหวัดมาใชกับ
การ 
คัดเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดย
อนุโลม 
 
           หมวด  ๓ 
        การคัดเลือกอนุกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           ในคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัด 
         ------------- 
  ขอ  ๑๕  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัด โดยใหนายกเทศมนตรปีลัด 
เทศบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
แลวแตกรณี ในเขตจังหวัดน้ัน คัดเลือกกันเองประเภทละหนึ่งคนเปนอนุกรรมการผูแทนองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัด 



   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    

  ใหนําวิธีการเลือกผูแทนนายกเทศมนตรี ผูแทนพนักงานเทศบาล ผูแทนประธาน 
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูแทนพนักงานสวนตําบล ระดับจังหวัดมาใชกับ
การ 
คัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัด
โดย 
อนุโลม 
 
           หมวด   ๔ 
  การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒ ิอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
    -------------------- 
  ขอ  ๑๖  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ใหอธิบดีกรมการปกครองเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรูความ 
เชี่ยวชาญในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและการคลัง  
ดานการสาธารณสุข ดานวิศวกรรม ดานการศึกษา หรือดานกฎหมาย ซ่ึงมีความรูความสามารถ 
หรือผลงานเปนท่ียอมรับจํานวนสิบสองคน เพื่อใหกรรมการผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ และ 
กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงมติเลือกใหเหลือจํานวนหกคน แลวเสนอรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
โดยมีผลต้ังแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 
  ขอ  ๑๗  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการพนักงานเทศบาล 
ประจําจังหวัดใหปลัดจังหวัดเสนอช่ือบุคคล ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงาน 
บุคคล ดานการบริหารและการจัดการดานการเงินและการคลัง ดานการสาธารณสุข ดานวิศวกรรม  
ดานการศึกษา หรือดานกฎหมาย ซึ่งมีความรูความสามารถหรือผลงานเปนท่ียอมรับจํานวนแปด 
คน เพื่อใหอนุกรรมการผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ และอนุกรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวน 
ทองถิ่นลงมติเลือกใหเหลือจํานวนสี่คนแลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรง 
คุณวุฒิในอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัด โดยมีผลต้ังแตวันท่ีผูวาราชการจังหวัด 
ลงนาม 
  ขอ  ๑๘  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการพนักงานเทศบาล 
ประจําเทศบาลใหนายกเทศมนตรีเสนอชื่อบุคคล ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
งาน 
บุคคล ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและการคลัง ดานการสาธารณสุข ดาน
วิศวกรรม  
ดานการศึกษา หรือดานกฎหมาย ซึ่งมีความรูความสามารถหรือผลงานเปนท่ียอมรับจํานวนแปด 
คน เพื่อใหอนุกรรมการผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ และอนุกรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวน 



   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    

ทองถ่ินลงมติเลือกใหเหลือจํานวนส่ีคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนอนุกรรมการผู
ทรง 
คุณวุฒิในอนุกรรมการพนักงานเทศบาลประจําเทศบาล โดยมีผลต้ังแตวันท่ีผูวาราชการจังหวัด 
ลงนาม 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
          รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๒/พ๙๗ง/๘/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒] 
 
        อาภรณ/พิมพ 
        ๑๙/๑๒/๔๔ 
 
 


