
คน 

องค์กรที่ประสบ 
ความส าเร็จ 

ทุน เทคโนโลยี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 

คนดี คนเก่ง 



แนวคดิหลกัในการออกแบบระบบ ... 
 
ใน 
 
กบั 
 

และ 

    

 
คนที่มีคุณภาพ 

  
งานที่เหมาะสม 

 

ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะท่ีต้องการ 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

๑.การสอบ 
โปร่งใส ไม่วิง่หาต าแหน่ง 

การก าหนด 
ต าแหน่งปลดั/ผอ 

คสพ. 
ค่าตอบแทน 

กบั 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเป็น 
ระบบเปิด 

หรือระบบปิด 



เสนอโดย.........สภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 

มาตรา ๒๕๑ 

          การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไป  
ตามที่ กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึ ง ต้องใ ช้ระบบคุณธรรมและต้องค า นึงถึ ง 
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้
สามารถพัฒนาร่วมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยกนัได้  



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 

ปัญหา 

           
                   หลกัการในกฎหมายเป็นไปตามรธน. ๔๐ ความต้องการและความเหมาะสม    
                               แต่มีข้อจ ากดัจน  รธน. ๕๐ ต้องแก้เป็น เหมาะสม จ าเป็น 
                  แต่กฎหมายยงัไม่แก้ จนถึงปัจจุบัน 
 

ไมเ่ข้าใจ
หลกัการ 

ข้อจ ากดั
ทาง

กฎหมาย 

ปัญหา 



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล 

วเิคราะห์สภาพปัญหา 

ปัญหา 

๑. ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของ  ก.  

๒. ปัญหาความไม่โปร่งใสในการสอบ  

๓. ปัญหาความไม่คุ้มค่า (การก าหนด คน มากเกนิความจ าเป็น) 

๔. ปัญหาการขาดประสิทธิภาพ สองมาตรฐาน 

๕. ปัญหาหลกัการพืน้ฐาน ของสิทธิ มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

๖. ปัญหาความไม่เป็นกลางและการแทรกแซงกรรมการ 



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 

วธีิการปฏิรูป 

๑. วเิคราะห์ จัดท าแนวทางเกีย่วกบัเร่ืองทีจ่ะปฏิรูป 

ศึกษา  วเิคราะห์  ข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค 

ศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนผู้มส่ีวนได้เสีย 

ประมวลผลข้อมูล 



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

วธีิการปฏิรูป 

๒. แนวทางแก้ไข 

       น าผลมาก าหนดทิศทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นให้ 

เหมาะสม สอดคล้องบริบทของท้องถิ่น  

ป้องกนัปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้และอาจเกดิขึน้ในอนาคต 



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

วธีิการปฏิรูป 

๓. ผลทีค่าดว่าจะได้รับหลงัการปฏิรูป 

ยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่ต า่กว่า  ก.พ. 

มหีลกัประกนัระบบคุณธรรม  

 ประสิทธิภาพ/ ท้องถิ่นเข้มแข็ง 



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 

          การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
                   ให้บงัเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องด าเนินการเร่งด่วน 

“ยกเลกิ พ.ร.บ.ฯ. ๒๕๔๒ 
ให้มี พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... แทน”   
ทั้งนี ้ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช .... 

มาตรา ๒๕๑ 



ภาค 1 บททัว่ไป 
การจดัระเบยีบบุคคลทอ้งถิน่เพือ่
ผลสัมฤทธิ/์ประโยชนป์ระชาชน 
และใช้ระบบคุณธรรม 
ควบคุมคา่ใช้จา่ยดา้น
บรหิารงานบุคคล 
ไมเ่กนิ ร้อยละ 40 

ภาค 2 การบรหิารงานบุคคลของ
ขรก.ส่วนท้องถิน่ 

ลกัษณะที ่ 1 คณะกรรมการกถ. ม ี  
องคก์รเดยีวท าหน้าทีเ่หมอืน 
ก.พ./อกถ.จว.ช่วยเหลอื 
ลกัษณะที ่ 2 ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่  
ก าหนดคุณลกัษณะ ต าแหน่ง 
การสรรหา บรรจุแตง่ตัง้ วนิยั 
/โดยผู้บรหิารทอ้งถิน่มอี านาจส่ัง
บรรจุ 
ลกัษณะที ่ 3 การรกัษาราชการ
แทน ภาค 3 การพทิกัษร์ะบบ

คุณธรรมท้องถิน่ 
ลกัษณะที ่ 1 กพถ./
ส านกังาน กพถ. 
ลกัษณะที ่ 2 การอุทธรณ์
และร้องทกุข ์
ลกัษณะที ่ 3 การคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม 

ภาค 4 การบรหิารงานบุคคล
ของกทม.  

เป็นไปตามพรบ.ขา้ราชการกทม. 
ยกเวน้  คา่ใช้จา่ย 40 % กบั 

คณะกรรมการพทิกัษร์ะบบ
คุณธรรม 

ภาค 5 การบรหิารงานบุคคล
ของลูกจ้างและพนกังานจ้างของ

อปท. 
ให้น าของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่มาใช้โดยอนุโลม 

รา่ง พรบ.
ระเบยีบ

บรหิารงาน
บุคคลส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. 
.... 

ฉบบั สปท 

ก าหนดดลุย
ภาพการ
บรหิารงาน
บุคคลผู้มี
อ านาจ  
นายก-
ต าแหน่ง
บรหิาร/
อ านวยการ 
ปลดั - 
ต าแหน่งอืน่
นอกจาก
ต าแหน่ง
บรหิาร/ 
อ านวยการ 

มาตรฐานอตัราก าลงัพนกังาน
จ้างตามภารกจิ    ร้อย
ละ 25 ของจ านวนขรก.
ทอ้งถิน่  



การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ให้มีคณะกรรมการคณะเดยีว 
เรียกว่า ก.ถ. 

ให้มคีณะอนุกรรมการ 
เรียกว่า อ.ก.ถ.จังหวดั 

องค์ประกอบ 
เป็นจตุภาค ี 
ใน ๓ สัดส่วน 

ผู้แทนข้าราชการ 

ผู้แทน อปท. 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รอง อสถ. เป็นเลขานุการ 

องค์ประกอบ 
เป็น ๓ สัดส่วน 

ผู้แทนข้าราชการ 

ผู้แทน อปท. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทถจ. เป็นเลขานุการ 

1. คณะกรรมการ 
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ทุกรูปแบบ 

ยกเว้น กทม  
 

๑. การปฏิรูปด้านโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ให้มีเอกภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

ระดบั
จงัหวดั 

ระดบั 
ชาติ 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

๒. การปฏิรูปด้านระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

การจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“สรรหา พฒันา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ พ้นจากงาน ” 

สรรหาโดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ 

และเป็นธรรม 

พฒันาข้าราชการให้เกดิ
ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน 

พจิารณาความดี
ความชอบจากผลงาน 

ศักยภาพ และ 
ความประพฤติ 

มอบหมายงานให้
เหมาะสมกบัลกัษณะ
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
และมกีารติดตาม
ประเมนิผล 

“การสอบแข่งขัน การคดัเลอืก การสอบคดัเลอืก ด าเนินการโดยหน่วยงานกลาง (ก.ถ.)” 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

๓. ด้านการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ 
พทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

มีองค์กรเดยีว 

เป็นองค์กรกึง่ตุลาการ มีองค์คณะ ๗ คน  
วาระ ๖ ปีคราวเดยีว 

ตั้ง อนุ ก.พ.ถ. ได้ 

สนง.ก.พ.ถ.  

ตั้งอยู่ใน สถ. โดย อสถ.
เป็นเลขานุการ ก.พ.ถ. 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

๔. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

กรณีปกต ิการโอนเป็นไปหลกัสมคัรใจ  

กรณจี าเป็น เพือ่ประโยชน์ราชการ  

อ.ก.ถ.จงัหวดั หรือ ก.ถ.  มีมตใิห้โอน สับเปลีย่นได้ 

ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอืน่ไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่าย ไม่รวมกบัเงินอดุหนุน เงินกู้ หรือเงินอืน่ใด 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ปลัด คราวละ  ๔ ปี  
หากมีเหตุผลความจ าเป็น อาจขออ.ก.ถ.จังหวัด พจิารณาอนุมัติต่อไปได้อกี ๑ วาระ 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

(การย้าย การเลือ่นระดบั การเลือ่นขั้นเงนิเดอืน) 

ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น (ปลดั / รองปลดั) 

ข้าราชการประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือเช่ียวชาญ
ทางวชิาการขึน้ไป และขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีด่ ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หรือต าแหน่งที่มวีทิยฐานะเช่ียวชาญขึน้ไป 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ปลดัเสนอ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ปลดั อปท. ข้าราชการประเภทอืน่ นอกจากกรณีข้างต้น 

๕. การสร้างดุลยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

๖. การปฏิรูปด้านสิทธิประโยชน์และหลกัการส าคญัไว้ในกฎหมาย 

เดิม ไม่ได้บัญญตัิในกฎหมาย  จัดท าในรูป ประกาศมาตรฐาน 

บัญญตัิในพระราชบัญญัติ เช่นเดียวกนักบั ก.พ. และกรุงเทพมหานคร 

ปฏรูิป 



แผนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน อ.ก.ถ.จังหวดั 

ให้ สถจ. รับสมัคร 

อ.ก.ถ.จังหวดัคดัเลอืกเหลอื ๒ เท่า 

ผวจ.คดัเลอืกเหลอืตามจ านวน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน ก.ถ. 

ให้ส านักงาน ก.ถ. รับสมคัร 

ก.ถ.คดัเลอืกเหลอื ๒ เท่า 

รมว.มท.คดัเลอืกเหลอืตามจ านวน เสนอ 
ครม. เห็นชอบ 

คุณสมบัต ิ ผู้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ๑๐ ปี ใน ๖ ด้าน 
(ด้านกฎหมาย ,ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านการบริหารงานท้องถิ่น, ด้านการศึกษา, ด้านการบริหารและจัดการ) 

๗. การปฏิรูปด้านคุณสมบัติและวธีิการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒใิน ก.ถ. และ อ.ก.ถ.จังหวดั  



ขอบเขตการบังคบัใช้ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๑ • ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

๒ • ข้าราชการเทศบาล 

๓ • ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

๔ • ข้าราชการเมืองพทัยา 

๕ • ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 



กรอบร่าง พ.ร.บ. 

สรุปองค์ประกอบ 
ร่าง พ.ร.บ. 

ภาค 

ลกัษณะ 

หมวด 

ส่วนที่ 

บทเฉพาะกาล 

มี ๕ ภาค 

มี ๒๑ หมวด/ 
๑๒ หมวด 

มี ๑๑ ส่วน/ ๕ ส่วน 

มี ๑ บทเฉพาะกาล 

มี ๖ ลกัษณะ 

รวม ๑๕๘ มาตรา/๑๓๘ มาตรา 



กรอบร่าง พ.ร.บ. 

ร่าง พ.ร.บ. 

ลกัษณะ  ๑ บททัว่ไป 

ลกัษณะ ๒ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๑ คณะกรรมกราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๒ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๑  คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม 

ลกัษณะ ๓ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๒ การก าหนดต าแหน่ง การได้รับเงนิเดอืน  
               เงนิประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 



กรอบร่าง พ.ร.บ. (ต่อ) 

ลกัษณะ ๓ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด  ๖ วนัิยและการรักษาวินัย 

หมวด ๓ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง 

หมวด  ๔ การเพิม่พูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย 
หมวด ๘ การออกจากราชการ 

หมวด ๑๐ การร้องทุกข์ 
หมวด ๙ การอุทธรณ์ 



กรอบร่าง พ.ร.บ. (ต่อ) 

ลกัษณะ ๓ การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการักษาการในต าแหน่ง 

หมวด ๑ การปฏิบัตริาชการแทน  

หมวด ๒ การรักษาราชการแทน  
หมวด ๓ การักษาการในต าแหน่ง 

ภาค ๓ การพทิกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

ลกัษณะ ๑ คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

หมวด ๑ คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

หมวด ๒ ส านักงานคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 



กรอบร่าง พ.ร.บ. (ต่อ) 

ลกัษณะ ๒ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

หมวด ๒ การร้องทุกข์ 

หมวด ๑ การอุทธรณ์ 

ลกัษณะ ๓ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

ภาค ๔ /ลกัษณะ ๔ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร  

ภาค ๔/ ลกัษณะ ๕  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

บทเฉพาะกาล 

ลกัษณะ ๖ มาตรการก ากบัดูแลการบริหารงานบุคคล  



การโอน 

เปล่ียนอ านาจ การสอบจาก ท้องถิ่น เป็น ก.กลาง เพื่อปฏิรูปการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น 

กรณีจ าเป็น 



มีผล 21 กพ 60 

สอบบรรจุโดย 
หน่วยงานกลาง 

สอบเล่ือนต าแหน่ง 
ปลัด/ผอ  

โดย ก.กลาง 

โอนกรณีจ าเป็น 
โดย ก.กลาง 

ค าส่ัง 
คสช  
ที่ 

 8/2560 

ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... รมว.มท. เป็นประธาน 

ผู้แทน อปท. : อบจ. / เทศบาล / อบต. 
/ อปท. รูปแบบพิเศษ 

ผู้แทนสว่นราชการ                              8 คน  

ผู้ทรงคณุวฒุิ : ให้ รมว.มท. แต่งตัง้
โดยความเห็นชอบ ครม. 

การ
ควบคุม
ภาระ

ค่าใช้จ่า
ย 

- ไมเ่กินร้อยละ 40 
- การก าหนดโครงสร้างและ
ภาระคา่ใช้จา่ยให้เหมาะสมกบั
ขนาด 
- พนกังานจ้างภารกิจมีจ านวน 
ไมเ่กินร้อยละ 25 

การ
พทิักษ์
ระบบ

คุณธรรม 

- การสอบแข่งขนั การคดัเลือก การสอบ
คดัเลือก  
ให้เป็นไปโดย กถ. 
- การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพืน้ท่ี โอน
กรณีเหตขุดัแย้ง 
- ให้มีคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 
- การก าหนดขัน้ตอน อทุธรณ์ร้องทกุข์ท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

 กถ. 
มีคณะเดียว 

24คน 

การเพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพ 

- ปลดัมีวาระ 4 ปี 
- อ านาจการบริหารงานบคุคล เป็น
ของนายก แตแ่บง่อ านาจการให้
ความดีความชอบสายงานผู้ปฏิบตัิ
ให้กบัปลดั 
- ก าหนดการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการภายใต้หลกัผลงาน 

สาระส าคญั  
5 ภาค 156 
มาตรา  

สอดคล้องกับ 
ค าส่ังหวัหน้า คสชและ
ข้อเสนอของ สปท 




