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การบริหารงานบุคคลทองถิ่นการบริหารงานบุคคลทองถิ่น



รัฐธรรมนูญ2540
รัฐธรรมนูญ 2550

-ม.288 การบริหารงานงานบุคคลเปนไปตามความตองการ
และความเหมาะสมของทองถิ่น  และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
-มีผูแทน 3 ฝาย ฝายละเทากัน  ผูทรงคุณวุฒ ิผูแทนสวน
ราชการ ผูแทนทองถิ่น

- ม.288 การบริหารงานงานบุคคลเปนไปตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนของทองถ่ิน  โดยการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินตอง
มีมาตรฐานสอดคลองกัน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน
- มีผูแทน 4 ฝาย ฝายละเทากัน  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนสวน
ราชการ  ผูแทนทองถ่ิน และผูแทนขาราชการทองถ่ิน
- มีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542

สภาพปญหา

ภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลสูง

เกินความจําเปน

ประสิทธิภาพ
การบริการ

สาธารณะ
ผูบริหารทองถิ่น
ประสบปญหาการ

ดําเนินตามนโยบาย

ขวัญกําลังใจ

พนักงานตกตํ่า

ความออนแอ
ของระบบ

คุณธรรม



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540

• มาตรา 288
การบริหารงานบุคคล
เปนไปตามความตองการ
และความเหมาะสมของ

ทองถิ่น และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนทองถิ่นกอน
• มีผูแทน  3 ฝาย    
ฝายละเทากัน 

ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูแทนสวนราชการ  
ผูแทนทองถิ่น

สภาพปญหา

ภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลสูง

เกินความจําเปน

ประสิทธิภาพ
การบริการ

สาธารณะ
ผูบริหารทองถิ่น
ประสบปญหาการ
ดําเนินตาม

นโยบาย

ขวัญกําลังใจ

พนักงานตกต่ํา

ความออนแอ
ของระบบ

คุณธรรม



ปญหาการบริหารงานบุคคลปญหาการบริหารงานบุคคล

ดานโครงสรางคณะกรรมการ

มีหลายคณะแยกเปนแตละ   
ประเภททองถิ่นและระดับชั้น

ดานความเขมแข็งของ ก.จังหวัด

-ไมเปนกลาง - ไมรู           

- ไมกลาตัดสินใจ

ดานคุณธรรม

ระบบคุณธรรมออนแอ...
อาศัยชองทางแสวงหาประโยชนจนเปน

ที่มา   “ซีละแสน”

ดานรูปแบบของมาตรฐานและ
หลักเกณฑ

มิไดกําหนดวามาตรฐานและหลักเกณฑมี

ผลใชบังคับนับต้ังแต ก.มีมติหรือวันที่
ประธาน  ลงนาม ทําใหเกิดปญหาตีความ

ดานสถานภาพ

อบต./เทศบาล..”พนักงาน” 
อบจ./กทม. “ ขรก  “

ดานการโอน

-ตองครบองคประกอบ คือ เจาตัวสมัครใจ 
ตนทางและปลายทางยินดีรับโอน
-กรณีมีเหตุจําเปนหรือขัดแยง โอนยายไมได

ดานเงื่อนไขภาระคาใชจาย

การกําหนดใหภาระคาใชจายสูงกวา 
รอยละ 40 ไมได กระทบตอการโอน
(ยาย)และความกาวหนาในสายอาชีพ

ดานการกํากับดูแล

-บทบาทหนาที่ผูกํากับดูแลไมชัดเจน
-ไมมีสภาพบังคับ ระบุในกฎหมาย 
กรณีปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่

ดานการถวงดุล

-อํานาจการตัดสินใจอยูภายใตบุคคลคนเดียว
-อํานาจการพิจารณาลงโทษอุทธรณรองทุกขอยู

ภายใตองคกรเดียว



การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

มีการถวงดุล
ผูใชอํานาจ

บริหารงานบุคคล

มีการถวงดุล
ผูใชอํานาจ

บริหารงานบุคคล

การกํากับดูแล
ของจังหวัดและ

อําเภอ

การกํากับดูแล
ของจังหวัดและ

อําเภอ

ความเขมแข็ง
ของกถ.

ความเขมแข็ง
ของกถ.

สํานักงาน

เลขานุการ
ก.ถ.

สํานักงาน

เลขานุการ
ก.ถ.

ทองถิ่นแตละ

ประเภทมีมาตรฐาน

สอดคลองกัน

ทองถิ่นแตละ

ประเภทมีมาตรฐาน

สอดคลองกัน

โครงสราง

องคกรกลาง
ประธาน/อัตราสวน

กรรมการ

โครงสราง

องคกรกลาง
ประธาน/อัตราสวน

กรรมการ

กฎหมายกฎหมาย

ขาราชการสวนขาราชการสวน

ทองถิ่นทองถิ่น

องคกรพิทักษ
ระบบ

คุณธรรม

องคกรพิทักษ
ระบบ

คุณธรรม

รัฐธรรมนูญปรัฐธรรมนูญป  25502550

อํานาจหนาท่ี 
กถ.

อํานาจหนาท่ี 
กถ.

สภาพปญหาในอดีต



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

- ม.288 การบริหารงานงานบุคคลเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปน
ของทองถ่ิน  โดยการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน
- มีผูแทน 4 ฝาย ฝายละเทากัน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสวนราชการ        

 ผูแทนทองถ่ิน และผูแทนขาราชการทองถ่ิน
- มีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

การตรารางกฎหมายระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญกับสภาพของทองถิ่น

การตรารางกฎหมายระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญกับสภาพของทองถิ่น



เปาหมายของการบริหารงานบุคคลตามหลักการ
ใหม

พิจารณา
•พัฒนาการ
บริหารงานบุคคล
สวน
ทองถิ่น
หลักการของ
รัฐธรรมนูญ HRM

การ
พัฒนา

จริยธรรม

ระบบ
คุณธรรม
เขมแข็ง

หลัก
ประสิทธิภาพ

หลัก
คุมคา

คุณภาพ
ชีวิต



มาตรา 283 องคกรปกครองส วนท องถิ่นย อมมีอํานาจหนาท่ี
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน ของ
ประชาชนในทองถิ่นและยอมมีความเป นอิสระในการกําหนดนโยบาย   
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะโดยต องคํานึงถึงความ
สอดคล องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป นสวนรวมด วย 

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทยแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราชพุทธศักราช  25502550



มาตรา 288 การแตงต้ังและการใหข าราชการและลูกจางขององคกร
ปกครองส วนท องถ่ิน พ นจากตําแหน งตองเป นไปตามความเหมาะสมและความ   
จําเปนของแต ละทองถ่ิน โดยการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน 
ต องมีมาตรฐานสอดคล องกัน และอาจได รับการพัฒนาร วมกันหรือสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว างองคกรปกครองสวนท องถ่ินด วยกันได  รวมท้ังตองได รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข าราชการสวนท องถ่ินซึ่งเป นองค กรกลางบริหารงาน
บุคคลส วนท องถ่ินก อน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส วนท องถ่ินต องมี องคกร
พิทักษ ระบบคุณธรรมของข าราชการสวนท องถ่ินเพ่ือสร างระบบคุ มครองคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ        



คณะกรรมการข าราชการส วนท องถ่ินตามวรรคหน่ึงจะต องประกอบด วย
ผูแทนของหน วยราชการท่ีเกี่ยวข อง ผูแทนขององค กรปกครองสวนท องถ่ิน ผู แทน  
ขาราชการสวนท องถ่ินและผู ทรงคุณวุฒิ โดยมจีํานวนเท ากัน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ

การโยกย าย การเลื่อนตําแหน ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ            
ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองส วนท องถ่ิน ให เป นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ



มาตรา 305 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปน้ีมาใชบังคับกับ
กรณีตางๆภายใตเงื่อนไข

(7) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 255 วรรคหา และมาตรา 288 วรรคสาม          
มาใชบังคับภายในหน่ึงป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี

มาตรา 303 (5) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายรายไดทองถ่ิน กฎหมายจัดต้ัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถ่ิน และกฎหมาย
อ่ืนตามหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภามาตรา 176 ในการน้ี 
จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถ่ินก็ได



การแกไข พ.ร.บ.บุคคล 2542 มีหลักการสําคัญ คือ
1. จัดใหมีคณะกรรมการ เปน 4 ฝาย (จตุภาคี) ท้ัง ก.ถ. ก.กลาง และ                

ก.จังหวัด และก.เมืองพัทยา
2. ใหจัดการใหมีคณะกรรมการภายใน 1 เดือนนับแตกฎหมายมีผลใชบังคับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนผลให ตองมีการดําเนินการใหมีกฎหมาย
บุคคลภายใน 2 ป นับแตวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบาย (18 ก.พ. 51) สําหรับ จตุภาคี 
ตองใหมีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศชบังคับครบ 1 ป (24 ส.ค. 51)

สถ.ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายบุคคลทองถ่ินเปน 2 กรณี ดังน้ี                                                                
1.แกไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
2.ยกราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....



 รางพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
(ฉบับอยูระหวางพิจารณา)

  รางพระราชบัญญัติรางพระราชบัญญัติ  ระเบียบระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นขาราชการสวนทองถิ่น  พพ..ศศ.. ........
((ฉบับอยูระหวางพิจารณาฉบับอยูระหวางพิจารณา))

อปท. หมายถึง อบจ. เทศบาล อบต. และการปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนไม
รวม กทม.

คําจํากัดความคําจํากัดความ

ขาราชการขาราชการสวนทองถ่ินสวนทองถ่ิน    ผูไดรับเงินเดือนจากทองถิ่นจากหมวดเงินเดือนหรือหมวดเงินอุดหนุนผูไดรับเงินเดือนจากทองถิ่นจากหมวดเงินเดือนหรือหมวดเงินอุดหนุนที่เปนเงินเดือนที่เปนเงินเดือน

ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ

ขาราชการครูขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา

11

22

33

ม.4



พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....พพ..รร..บบ..  ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น  พพ..ศศ.. ........

คณะกรรมการเปนคณะกรรมการเปน  4 4 ฝายฝาย  ((จตุภาคีจตุภาคี))

นรมนรม..เปนเปนประธานประธาน    เลขาธิการเลขาธิการ  กถกถ..เปนเปนกรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น  ((กก..ถถ..))ก.เด
ียว

ผูแทนสวนราชการผูแทนสวนราชการ

ผูแทนผูแทน  อปทอปท..((นายกนายก))

ผูแทนขาราชการทองถ่ินผูแทนขาราชการทองถ่ิน

ผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิ

11

22

33

44

8คน8คน

อปท.ละ2 รูปแบบพิเศษ 1
ขรก.ครู1

อปท.ละ2 รูปแบบพิเศษ 1
ขรก.ครู1

8คน8คน

8คน8คน อบต.3 เทศบาล 2 อบจ.2 รูปแบบอ่ืน1อบต.3 เทศบาล 2 อบจ.2 รูปแบบอ่ืน1



อํานาจหนาท่ี

กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล 11

22

33

44

ใหความเห็นชอบการแตงต้ังและการพนจากตําแหนง 

มีมติในการ ยาย โอน รับโอน หรือมีมติใหโอน

กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริมพัฒนาบุคลากร 

55 กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคล

66

77

ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย

ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.

ม.11



อํานาจหนาท่ี

กําหนดนยบกําหนดนยบ././ยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน11

22

33

44

กําหนดมาตรฐานกลางดานโครงสรางอัตรากําลัง

ออกกฎเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

วางระเบียบหลักเกณฑการใหความเห็นชอบการแตงต้ังและการพนจากตําแหนง

55
ใหความเห็นชอบการโอนหรือรับโอนระหวางอปท.หรือขาราชการประเภทอ่ืนกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคล

66

77

กําหนดเกณฑการใหทุนการศึกษาและอัตราคาธรรมเนียม

รับรองคุณวุฒิและจัดระบบทะเบียนประวัติ

ม.11



กฎระเบียบมาตรฐานและหลักเกณฑตามมาตรา 11(1) เมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได 

หาก กถ. แจงผูบริหารทองถิ่นใหทําถูกตองตามกฎ 
แตปรากฏวา ผูบริหารทองถิ่นไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้นละเลยการ
ปฏิบัติหรือปฏิบัติการไมชอบ ดวยอํานาจหนาท่ี

ใหกถ.มีอํานาจเพิกถอนและแกไขคําสั่งผูบริหาร
ไดและสงเร่ืองใหผูกํากับดูแลดําเนินการตอไปโดยไมตอง

สอบสวนใหม

ม.14



สํานักงาน ก.ถ.

มีอํานาจหนาท่ี 
พัฒนา สงเสริม ศึกษา วิเคระหวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคค

จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลกําลังคนและแผน

กําลังคนของทองถิ่น 

จัดใหมีการสอบแขงขันและสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกตําแหนงบริหาร

การทะเบียนประวัต ิ

หนวยธุรการของ กถ./กพถ.

ม.17เปนสวนราชการระดับกรม.

วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

รับรองวุฒิการศึกษา

จัดสอบชิงทุน 

หนาที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ม.18



คณะกรรมการเปนคณะกรรมการเปน  4 4 ฝายฝาย  ((จตุภาคีจตุภาคี))  จํานวนจํานวน  20 20 คนคน                                                                                
ผวจผวจ..เปนประธานเปนประธาน    หัวหนาสํานักงานหัวหนาสํานักงาน  กถกถ..จังหวัดเปนเลขานุการจังหวัดเปนเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด อ.ก.ถ.จังหวัด

ผูแทนสวนราชการผูแทนสวนราชการผูแทนสวนราชการ

ผูแทน อปท.(นายก)ผูแทนผูแทน  อปทอปท..((นายกนายก))

ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน

ผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิ

11

22

33

44

4คน4คน

อบจ.1 เทศบาล2 อบต. 2อบจ.1 เทศบาล2 อบต. 2

5คน5คน

5คน5คน

ม.44

กรณีมีทองถิ่นรูปแบบพิเศษใหเพิ่ม อนุกรรมการตามจํานวนที่เพิ่มข้ึนโดยสัดสวนเทากัน



อํานาจหนาท่ี อ.ก.ถ.จังหวัด

ใหความเห็นชอบการแตงต้ังและการพนจากตําแหนง11

22

33

พัฒนาความรู เพ่ิมทักษะ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

เห็นชอบการรับโอนขาราชการครูมาเปนขาราชการทองถ่ินสามัญ

44 กํากับ ดําเนินการใหสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรท่ีกถ.กําหนด

55 ปฏิบัติการอื่นตามท่ี ก.ถ.มอบหมาย

ม.46



คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของอปทคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของอปท..

เพ่ือลดขั้นตอนเพ่ือลดขั้นตอน//ใหความเห็นชอบโครงสรางและการแตงตั้งใหความเห็นชอบโครงสรางและการแตงตั้ง--พนจากพนจาก

ตําแหนงตําแหนง

องคประกอบ

1.ผูบริหารทองถิ่น เปนประธาน
2.ปลัดองคกรปกครองสงนทองถิ่น
3.ผูแทนสํานักงาน กถ.จังหวัด

4.ผูทรงคุณวุฒ ิ2 คน(เปนผูทรงดานการศึกษา 1 คน) วาระ 2 ป
ที่ กรรมการตามขอ 1 2 3 รวมกันคัดเลือก 

ม.47



คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ((กก..พพ..ถถ..))

วาระวาระ  66ปป      ทํางานเต็มเวลาทํางานเต็มเวลา    วาระเดียววาระเดียว

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย
2.อายุไมตํ่ากวา 45 ป 

3.เปนหรือเคยเปน..กรรมการกฤษฎีกา ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ตุลาการ 
อัยการพิเศษประจําเขต บริหารระดับสูง อาจารยไมตํ่ากวา รศ.

ม.20

ม.21 ม.23 ลักษณะตองหาม



ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ((กก..พพ..ถถ..))

วาระวาระ  66ปป      ทํางานเต็มเวลาทํางานเต็มเวลา    วาระเดียววาระเดียว

ท่ีสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

1.ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน
2.รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน 

3.กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กถ.
4.เลขาธิการ กถ. เปนเลขานุการ 

ม.20

ม.22
ม.25



อํานาจหนาท่ี ก.พ.ถ.

เสนอแนะตอเสนอแนะตอ  กก..ถถ..เพ่ือใหใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคล 11

22

33

44

พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม 

ใหอปท./ผูบริหาร แกไขขอบังคับวิธีการหรือคําส่ังที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ โทษวินัย

55 พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ที่ถูกส่ังใหพนจากตําแหนง

66 ออกกฎ กพถ. /ตั้ง อนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข

ม.27



กถ. กําหนดสัดสวนอัตราเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอื่นเมือเทียบกับเงินรายได     
มิใหคํานวณรวมกับเงินเดือนและคาจางของขาราชการที่รัฐจัดใหเปนการเฉพาะ

กําหนดเกณฑจายเงินรางวัลประจําป ม.38
ในปงบประมาณใดการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทองถิ่นและพนักงานจางเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางย่ิง จะจัดสรรเงินเพ่ือจายเปนเงินรางวัลประจําปก็ได

คาใชจายดานบุคคล ม.36

การกําหนดตําแหนง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
ตําแหนงมี 3 ประเภท คือ บริหาร วิชาการ ท่ัวไป. (ม.54)
อัตราเงินเดือน ใหเปนไปตามท่ี ก.ถ.กําหนด โดยคํานึงถึงรายไดของอปท.(ม.57)



ม.59 การบรรจุแตงตั้งใหบรรจุจากบัญชีผูสอบแขงขันของสํานักงาน กถ. เรียงตามลําดับที่

การสรรหา การบรรจุแตงต้ังใหอยูภายใตระบบคุณธรรม
ม.58

ม.61 กรณีมีความจําเปน+ประโยชนทองถิ่น  ในตําแหนงที่ใชความชํานาญพิเศษ
 อาจคัดเลือกกรณีพิเศษได

ม.63 การแตงต้ังปลัด/ตําแหนงอื่น ใหต้ังจากบัญชีทดสอบความรูมาตรฐานของสํานักงาน กถ.
ม.64 ขาราชการทองถิ่นในทองถิ่นใดผานการทดสอบใหพิจารณาตั้งผูนั้นในตําแหนงที่วางกอน

หากไมดําเนินการภายใน 180 วัน ใหเปนหนาที ่กถ.



การโอนระหวาง อปท.(ม.39) หรือขามประเภท(ม.42)เปนไปโดยสมัครใจไดรับความ
เห็นชอบจาก อกถ. /อกคถ.จังหวัด
ม.40 หากไมรับโอนโดยไมมีเหตุอันควร ให อกถ./อกคถ.จังหวัด มีมติใหความยินอมและ
อนุมัติ



กําหนดเรื่องวาดวยวินัยจํานวน 19 กรณี ไวในกฎหมาย
 โทษ มี 5 สถานคือ ภาคทัญฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไลออก

วินัยและการรักษา

ม.78

กําหนดใหขาราชการสวนทองถิ่นตองรักษาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่กําหนดไว เพ่ือให
เปนขาราชการที่ด ีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ

ม.77การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม



เห็นวา ผบ. ใชอํานาจไมถูกตอง ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง คับของใจ กรณีที่ไมมีสิทธิอุทธรณ
ใหรองทุกขตอ ผบ. เหนือขึ้นไป ถาเปนปลัดหรือผูบริหาร ใหรองทุกขตอ กพถ.
คําวินิจฉัยถือวาเปนที่สุด

การรองทุกข

 การอุทธรณ    ม.113

ม.121

 ถูกสั่งลงโทษ ใหออกจากราชการ สั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน 
อุทธรณตอ กพถ. ภายใน 30 วันนับจากวันทราบหรือถือวาทราบ



ม.130 ใหนําแนวทางของขาราชการสวนทองถิ่นสามัญมาใชโดยอนุโลม

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.129

ม.131 การกําหนดตําแหนง วิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง เปนไปตามที ่กถ.กําหนด



คณะกรรมการเปนคณะกรรมการเปน  4 4 ฝายฝาย  ((จตุภาคีจตุภาคี))  จํานวนจํานวน  20 20 คนคน                                                                                
ผวจผวจ..เปนประธานเปนประธาน    หัวหนาสํานักงานหัวหนาสํานักงาน  กถกถ..จังหวัดเปนเลขานุการจังหวัดเปนเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวนสวนทองถิ่นจังหวัดทองถิ่นจังหวัด
อ.ก.ค.ถ.จังหวัด

ผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของการศึกษาผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของการศึกษาผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของการศึกษา

ผูแทน อปท.(นายก)ผูแทนผูแทน  อปทอปท..((นายกนายก))

ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน

ผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิผูทรงคุณวุฒิ

11

22

33

44

4คน4คน

ผอ.กองการศึกษา.1 ครู2 บุคลากร 2

5คน5คน

5คน อบจ1 เทศบาล2 อบต25คน อบจ1 เทศบาล2 อบต2

ม.133

กรณีมีทองถิ่นรูปแบบพิเศษใหเพิ่ม อนุกรรมการตามจํานวนที่เพิ่มข้ึนโดยสัดสวนเทากัน



ถามีกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะใหเปนไปตามนั้น แตถาไมมี
กฎหมายดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายนี้

การบริหารงานบุคคล อปท.รูปแบบพิเศษ

บทเฉพาะกาล

ในระยะเริ่มแรกใหกถ.ประกอบดวย ม.6(1)(2)
 กําหนดหลัก เกณฑการสรรหาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
ดําเนินการสรรหา (3)(4) ภายใน 120 วัน 
ใหมี ก.ถ. / อ.ก.ถ.จังหวัด ภายใน 180 วันนับแต กม.ใชบังคับ ม.6(1)(2)(3)(4) สรรหา (5) ภายใน 60 วัน

 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี ้สิทธ ิภาระผูกพัน เงินงบประมาณ ขาราชการ และ
ลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.เดิมมาเปนของก.ถ.ใหม นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



ทิศทางการบริหารงานบุคคล



ประเด็นยุทธศาสตร : การจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ

๑. บุคลากรมีสมรรถนะ
สอดคลองกับกลยุทธ

๒. บุคลากรมีความผาสุก
และผูกพันตอองคกร

๓. พัฒนาระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

๕. พัฒนาระบบ
การจูงใจ

๔. สรางบรรยากาศและสภาพ
แวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู

๖. พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรเชิงสมรรถนะ

๗. พัฒนาระบบ
ราชการใสสะอาด

๘. พัฒนาระบบการสรรหา
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย

๙. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความรู

๑๐. การสรางวัฒนธรรม
และโครงสรางองคกร

๑๑. พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลDPIS/ HRIS

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

คุณ
ภา

พ
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พ

พัฒ
นา

องค
กร



มาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทองถิ่น
(HR Scorecard)

ทิศทาง/นโยบาย/เปาหมาย/สื่อสาร
แผนอัตรากําลัง

แผนการพัฒนาบุคลากร
แผนสงเสริม/รักษาผูมีสมรรถนะสูง

แผนพัฒนา IT ดาน HRM
โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัดขวัญและกําลังใจ

สภาพแวดลอมเอื้อตอการทํางาน
ความผูกพันระหวางบุคลากรกับกรม
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน

สวัสดิการ
การมีสวนรวมทางการบริหาร
ความกาวหนา / ความมั่นคง

การใช IT เพื่อ HRM
ขอมูลเพื่อการเรียนรู / HRD

ความคิดเห็น/พึงพอใจตอฐานขอมูล
ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน

HRM ที่เปนระบบ
ปรับปรุงระเบียบเอื้อตอ HRM

งปม.เอื้อตอ HRM
กลไกนําความคิดเห็นไปปรับปรุง HRM

ประเมินความคุมคาดาน HRD
กลไกสราง/สื่อสาร วัฒนธรรม/คานิยม
กลไกสื่อสาร/ประสาน/สงเสริมความรู

 เจาภาพดาน HRM
เจาภาพประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกณฑสรรหา/บรรจุแตงต้ัง/โยกยาย

เจาภาพราชการใสสะอาด

การประเมินผลงานบุคลากร
ผลประเมินความพึงพอใจตอ HRM/สภาพแวดลอม

ผลแสดงคุณภาพการเรียนรู

ตัวบงช้ี



สํานักพิทักษระบบคุณธรรม

ยุทธศาสตรและกลยุทธ

เปนฐานในการกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง  
สํานักงาน กถ./กถ.จังหวัด

สํานักบริหารกลาง

สํานักมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักพัฒนาบุคลากร ศูนยสรรหา


