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ชุดวชิา    การเมอืงการปกครองท้องถิ่น 

หน่วยที ่7   การบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

ตอนที ่
 7.1 ระบบการบรหิารบคุคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 7.2 เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 7.3 องคก์รบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

แนวคดิ 
 1.  เจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพราะ

การจดัท าบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะเกิดขึ้นไมไ่ดเ้ลย หากไม่มเีจา้หนา้ทีเ่ป็นผูด้  าเนินการ เพราะเจา้หนา้ที่

คือผูท้ีจ่ะปฏบิตังิานในการจดัท าบรกิารสาธารณะต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องทอ้งถิน่ 

 2.   หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งการไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธิภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ก็ย่อมตอ้งมรีะบบ

การบริหารจดัการเกี่ยวกบัเจา้หนา้ที่ของตนที่ดเีพยีงพอดว้ย กล่าวคือตอ้งมกีารบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิ่นที่มปีระสทิธิภาพ และ

เหมาะสมต่อการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นนัน้ ๆ  ดงันัน้ ระบบการบริหารบุคคลที่ดีและ

เหมาะสมกบัสภาพการณข์องทอ้งถิน่ ย่อมสง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่7 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ได ้

  2.  อธิบายระบบการบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ในประเทศต่าง ๆ ได ้  

 3. อธิบายประเภทของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

  4.  อธิบายองคก์รบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยได ้  

  5.  เขา้ใจถงึภาพรวมการบรหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทย   

กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่7 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่7.1–7.3 

 3.  ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4.  ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง 
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 5.  ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์

 6.  เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

 7.  ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่7 

ส่ือการสอน 
 1.  เอกสารการสอน 

 2.  แบบฝึกปฏบิตัิ 

 3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง 

 4.  รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์

 5. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

การประเมนิผล 
1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2.  ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3.  ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 

 

เมือ่อ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่7 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่7.1  

ระบบการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  7.1.1 ระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไวก้บัระบบขา้ราชการพลเรือน ( Integrated 

National and Local Government Personal system) 

  7.1.2 ระบบบรหิารงานบคุคลทีร่วมอ านาจไวใ้นองคก์รระดบัชาต ิ(Unified Local Government Personal system) 

  7.1.3 ระบบบริหารงานบุคคลที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งมีอ  านาจบริหารเอง (Separated Personal 

system for each Local Authority) 

 แนวคดิ 
 1.   ระบบการบริหารบุคคลของทอ้งถิ่นเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบตัิงานของทอ้งถิ่น เนื่องจาก

ระบบบริหารงานบุคคลของทอ้งถิ่นจะเป็นตวัก าหนดทศิทางการท างาน และส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ซึง่เป็นผูม้บีทบาทส าคญัต่อการจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ ของทอ้งถิน่ 

 2.  ระบบการบริหารบุคคลที่ดีและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของทอ้งถิ่น ย่อมส่งผลใหเ้จา้หนา้ที่ของทอ้งถิ่น

ปฏบิตัิงานในหนา้ทีข่องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ การใหค้นในทอ้งถิน่นัน้เองมอี  านาจในการก าหนดแนวทางใน

การจดัท าบรกิารสาธารณะต่าง ๆ รวมท ัง้การบริหารจดัการกจิการนัน้ ๆ ย่อมถอืเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งและตรงตามหลกัการกระจาย

อ านาจ   

  3. ระบบการบริหารบุคคลในประเทศต่าง ๆ มที ัง้สิ้น 3 ระบบ คือ ระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นไวก้บัระบบขา้ราชการพลเรือน ( Integrated National and Local Government Personal system) 

ระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไวใ้นองค์กรระดบัชาติ (Unified Local Government Personal system) และระบบ

บริหารงานบุคคลที่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งมีอ  านาจบริหารเอง (Separated Personal system for each 

Local Authority) ซึง่ในแต่ละระบบมขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัไป โดยขึ้นอยู่กบัการใหอ้สิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

การบรหิารงานบคุคลของตนเองมากนอ้ยเพยีงใด 

วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่7.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายระบบการบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ในประเทศต่าง ๆ ได ้

2.  อธิบายถงึขอ้ดขีอ้เสยีของระบบการบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่แต่ละระบบได ้

3.  สามารถน าความรูเ้กี่ยวกบัระบบการบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิน่ในประเทศต่าง ๆ ไปปรบัใชก้บัการบริหารบุคคลส่วน

ทอ้งถิน่ในประเทศไทยได ้
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ความน า 
    

การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ หมายถงึ กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกบับุคคลในการปฏบิตัิงานในองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ ไมว่า่จะเป็น การแต่งตัง้ โยกยา้ย เลือ่นต าแหน่ง เลือ่นข ัน้เงนิเดอืน การลงโทษทางวนิยั รวมถงึการใหพ้น้

จากต าแหน่ง เพื่อที่จะสามารถบริหารทรพัยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถ

ด าเนินงานไดส้มัฤทธิผลตามเป้าหมาย 

การจดัท าบรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะเกดิขึ้นไมไ่ดเ้ลย หากไมม่เีจา้หนา้ทีเ่ป็นผูด้  าเนินการ เพราะ

เจา้หนา้ที่คือผูท้ี่จะปฏิบตัิงานในการจดัท าบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของทอ้งถิ่น แต่หากองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งการไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธิภาพ ก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ก็ย่อมตอ้งมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่เีพยีงพอ

ดว้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจดัท าบริการสาธารณะของทอ้งถิน่เป็นเรื่องทีม่ลีกัษณะเฉพาะและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติ

ความเป็นอยู่ของคนในทอ้งถิน่ ดงันัน้ การใหค้นในทอ้งถิน่นัน้เองมอี  านาจในการก าหนดแนวทางในการจดัท าบริการสาธารณะต่าง 

ๆ รวมท ัง้การบริหารจดัการกิจการนัน้ ๆ ดว้ย จงึเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งและตรงตามหลกัการกระจายอ านาจ ซึง่การทีจ่ะใหก้ิจกรรมต่าง 

ๆ ของทอ้งถิ่นบรรลุผลส าเร็จไดน้ ัน้ ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นจ าเป็นตอ้งมอี  านาจในการปกครองและบงัคบับญัชาเจา้หนา้ที่ของตน ท ัง้นี้

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัตามนโยบายของผูบ้รหิาร ซึง่ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่นัน้ ๆ เอง จงึ

เห็นไดว้่าระบบการบริหารบุคคลของทอ้งถิ่นเป็นเรื่องที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบตัิงานของทอ้งถิ่น เนื่องจากระบบ

บรหิารงานบคุคลของทอ้งถิน่จะเป็นตวัก าหนดทศิทางการท างาน และสง่ผลกระทบอย่างมากต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของ

เจา้หนา้ที่ ซึ่งเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัต่อการจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ ของทอ้งถิ่น ระบบการบริหารบุคคลที่ดีและเหมาะสมกบั

สภาพการณข์องทอ้งถิน่ ย่อมสง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ปฏบิตัิงานในหนา้ทีข่องตนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ดว้ยส านึกแหง่ความ

รบัผดิชอบอย่างเต็มความสามารถ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ทอ้งถิน่นัน่เอง 

หากเราศึกษาระบบการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศต่าง ๆ จะพบวา่สามารถจ าแนกระบบ

การบรหิารบคุคลของทอ้งถิน่ไดเ้ป็น 3 ระบบ ดงัต่อไปนี้ 

 1) ระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นไวก้ ับระบบขา้ราชการพลเรือน 

(Integrated National and Local Government Personal system)
1
  

 2) ระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไวใ้นองค์กรระดบัชาติ (Unified Local Government Personal 

system) 

 3) ระบบบริหารงานบุคคลที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งมีอ  านาจบริหารเอง (Separated 

Personal system for each Local Authority) 

 

 

                                                 

 

 

 
1
 จรูญ ศรีสุกใส, “แนวทางการสรา้งความมอีสิระในการบริหารบุคคลขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถิน่ไทย, ” วทิยานิพนธ์

นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์, 2540, น.12 – 22. 
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เร่ืองที ่7.1.1  

ระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้กับ
ระบบข้าราชการพลเรือน (Integrated National and Local Government 
Personal system) 

   
การบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ในระบบทีร่วมการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวก้บัระบบขา้ราชการ

พลเรือน (Integrated National and Local Government Personal system)มกัใชใ้นประเทศที่การปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี

ลกัษณะของการรวมอ านาจ และมปีระเพณีทางดา้นการปกครองทีส่บืทอดกนัมา โดยยงัไม่มกีารปลูกฝงัแนวคิดทีใ่หป้ระชาชนใน

ทอ้งถิ่นมสี่วนร่วมในการปกครอง รวมถงึความเป็นอิสระที่ทอ้งถิ่นควรจะไดร้บั  โดยที่ส่วนกลางมีอ านาจหนา้ที่ในการก าหนด

นโยบายในดา้นการบริหารงานบุคคลของทอ้งถิน่และปกครองดูแลทอ้งถิน่อย่างใกลช้ิด
2
 ท ัง้นี้รฐับาลจะกระจายอ านาจการบริหาร

บคุคลบางประการใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหมอืนกบัทีไ่ดก้ระจายอ านาจการบรหิารบคุคลบางประการใหแ้ก่กระทรวงและ

กรมต่าง ๆ นอกจากนี้  เงนิเดอืนและเงือ่นไขเกี่ยวกบัการท างาน เช่น การบรรจุแต่งตัง้ การเลือ่นต าแหน่ง การด าเนินการทางวนิยั 

ระบบบ าเหน็จบ านาญ ก็อยู่ในระบบเดยีวกบัขา้ราชการพลเรือนของประเทศ ดงันัน้ เจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่และเจา้หนา้ทีข่องราชการ

สว่นกลางของประเทศจงึสามารถปรบัเปลีย่นกนัได ้โดยไมเ่สยีสทิธิในการบับ าเหน็จบ านาญ
3
  

ประเทศที่ใชร้ะบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระบบนี้ ไดแ้ก่ สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) ซึ่งเป็นประเทศที่มรีากฐาน

ระบบราชการทีเ่ก่าแก่ และตัง้อยู่ในระบบคุณธรรม ประเทศอืน่ ๆ ทีใ่ชร้ะบบนี้ ไดแ้ก่ รฐับางรฐัในประเทศอนิเดยี โมรอกโก เนปาล 

และประเทศเอกวาดอร์
4
  

ระบบการบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ในระบบนี้ มขีอ้ดขีอ้เสยีดงัต่อไปนี้
5
  

ก. ขอ้ดี 

 1) ระบบนี้ จูงใจใหบุ้คคลเขา้ท างานไดม้ากกว่าที่แยกระบบบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นออกจาก

ระบบขา้ราชการพลเรือนของประเทศเนื่องจากขา้ราชการพลเรือนของประเทศกบัเจา้หนา้ที่ของทอ้งถิ่นอยู่ในระบบบริหารบุคคล

เดยีวกนั ไม่มคีวามแตกต่างกนัในสทิธิที่พงึจะไดร้บั ท าใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้งถิน่เกิดความรูส้กึว่ามศีกัดิ์ศรีเท่าเทยีมกบัขา้ราชการพล

เรอืนของประเทศ อกีท ัง้การบรหิารงานบคุคลทีค่รอบคลมุท ัง้ประเทศยงัท าใหต้ าแหน่งงานต่าง ๆ ในระดบัสูงมอียู่มาก เป็นการเปิด

                                                 

 

 

 
2
 United Nation, Local Government Personel System, pp.47-49 อา้งถึงใน วนิดา ไชยชเนตรตี , “องค์การ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ : ศึกษากรณีเทศบาล,” วทิยานิพนธน์ิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 

2540, น.64. 

3
 จรูญ ศรสุีกใส, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่1, น.12. 

4
 จรูญ ศรสุีกใส, เพิง่อา้ง, น.13. 

5
 จรูญ ศรสุีกใส, เพิง่อา้ง, น.13 - 15. 
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โอกาสใหม้คีวามกา้วหนา้ไดเ้ท่าเทยีมกบัขา้ราชการพลเรือนของประเทศ จงึเป็นการจูงใจใหบุ้คคลเขา้มาท างานและสามารถรกัษา

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดน้าน 

 2) การทีร่ะบบบรหิารงานบคุคลของทอ้งถิน่และของประเทศอยู่ในระบบเดยีวกนั ย่อมเป็นการสะดวกในการวางแผนและ

พฒันาบคุลากรในภาครฐั และท าใหก้ารบรหิารงานบคุคลของภาครฐัเป็นเอกภาพ 

 3) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้สามารถแกป้ญัหาในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นขาดเจา้หนา้ที่ที่ มคีวามรู ้

ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งได ้โดยการโอน หรือสบัเปลีย่นต าแหน่งกนัระหว่างเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ดว้ยกนั หรอืเจา้หนา้ทีข่ององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่กบัเจา้หนา้ทีข่องสว่นกลาง 

 4) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้สามารถลดอิทธิพลของการเมอืงทอ้งถิ่น หรือระบบอุปถมัภท์ี่มต่ีอการบริหารงาน

บคุคลลงได ้

 5) การบรหิารงานบคุคลในระบบนี้ ประหยดักวา่การบรหิารบคุลในระบบอืน่ เพราะมอีงคก์รบรหิารบคุคลท ัง้ในระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถิน่เพยีงองคก์รเดยีว 

 6) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้ เหมาะสมกบัประเทศที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นยงัขาดความรูเ้กี่ยวกบังาน

บรหิารงานบคุคลและยงัตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลกลาง 

ข) ขอ้เสยี 

 1) การบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ทีร่วมอยู่กบัการบรหิารบคุคลของระบบขา้ราชการพลเรอืนของประเทศ จะท าใหเ้จา้หนา้ที่

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นขาดความรบัผิดชอบต่อทอ้งถิ่น  โดยอาจจะท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของรฐับาล

สว่นกลางมากกวา่การค านึงถงึผลประโยชนท์ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืประชาชนในทอ้งถิน่ควรไดร้บั 

 2) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้อาจท าใหก้ารบรรจุแต่งตัง้เจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ทีก่ระท าโดยองคก์รระดบัชาติไม่ตรง

กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ เพราะแต่ละทอ้งถิ่นย่อมมลีกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทีแ่ตกต่างกนั ทอ้งถิน่ที่เจริญ

แลว้อาจไม่ไดเ้จา้หนา้ที่ที่มีความรูค้วามสามารถตามที่ตอ้งการ บางทอ้งถิ่นตอ้งการผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมากกว่าผูบ้ริหาร 

นอกจากนี้การบรหิารบคุคลในระบบนี้อาจลา่ชา้และไมท่นัต่อความตอ้งการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อกีดว้ย 

 3) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้ อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหว่างองคก์รบริหารงานบุคคลระดบัชาติกบัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้หากมกีี่ประสานงานทีไ่มด่พีอ 

 4) การทีร่ฐับาลเป็นผูด้  าเนินการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เสยีเอง ย่อมขดักบัหลกัการกระจาย

อ านาจใหก้บัทอ้งถิน่  

 
กจิกรรม 7.1.1  

1.  ระบบการบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ทีร่วมการบริหารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวก้บัระบบขา้ราชการ

พลเรอืน มสีาระส าคญัอย่างไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.1 

1.  การบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระบบที่รวมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นไวก้บัระบบ

ขา้ราชการพลเรอืนนัน้ สว่นกลางจะมอี านาจหนา้ทีใ่นการก าหนดนโยบายในดา้นการบริหารงานบคุคลของทอ้งถิน่และปกครองดูแล

ทอ้งถิน่อย่างใกลช้ดิ โดยสว่นกลางจะกระจายอ านาจการบริหารบคุคลบางประการใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหมอืนกบัทีไ่ด ้

กระจายอ านาจการบรหิารบคุคลบางประการใหแ้ก่กระทรวงและกรมต่าง ๆ                    



7-8     การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

เร่ืองที ่7.1.2  

ระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไว้ในองค์กรระดับชาติ (Unified 
Local Government Personal system) 
   

การบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไวใ้นองค์กรระดบัชาติ (Unified Local 

Government Personal system) คือระบบทีก่ารบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิน่แยกจากระบบขา้ราชการพลเรือนอย่างเด็ดขาด และ

สรา้งองคก์รใหม่ซึง่เป็นองคก์รกลางในระดบัชาติขึ้นเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการบริหารงานบุคคลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศ

โดยเฉพาะ มรูีปแบบเป็นคณะกรรมการ โดยอาจมอี านาจหนา้ทีค่รอบคลุมเหนือเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ท ัว่ท ัง้

ประเทศ หรอืมอี  านาจเหนือเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ตามต าแหน่งหรอืทีม่อีตัราเงนิเดอืนถงึข ัน้ทีก่  าหนดไวก้็ได ้ 

อ านาจหนา้ที่โดยท ัว่ไปขององค์กรบริหารบุคคลที่รมอ านาจไวใ้นระดบัชาตินี้ ไดแ้ก่อ านาจในการสรรหา บรรจุแต่งตัง้ 

เลือ่นระดบั โอน ยา้ย ลงโทษทางวนิยั รวมท ัง้มอี  านาจในการก าหนดมาตรฐานในการคดัเลอืกบคุคลเขา้ท างาน การก าหนดต าแหน่ง 

อตัราเงนิเดือน และการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งองคก์รบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระดบัชาติอาจมอบอ านาจบางส่วนใหท้อ้งถิ่นไป

ด าเนินการเองได ้เช่น การเลือ่นระดบัเจา้หนา้ทีช่ ัน้ผูน้อ้ย การลงโทษทางวนิยัในบางกรณี 

ประเทศไอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศแรกทีน่ าระบบนี้มาใชใ้นปี ค.ศ.1926 โดยมปีระเทศอื่น ๆ ทีใ่ชร้ะบบนี้ ไดแ้ก่ ศรีลงักา 

ไนจเีรยีตะวนัออก บางรฐัของประเทศอนิเดยี สหสาธารณรฐัแทนซาเนีย และจาเมกา
6
  

 

ระบบการบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ในระบบนี้ มขีอ้ดขีอ้เสยีดงัต่อไปนี้
7
  

ก) ขอ้ดี 

 1) ช่วยใหก้ารบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นแบบแผนเดยีวกนัท ัว่ท ัง้ประเทศ (uniformity of 

treatment) ย่อมเป็นการสะดวกต่อการควบคุมการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ท ัง้หมด 

 2) การบรหิารงานบคุคลในระบบนี้ท  าใหก้ารปฏบิตัิงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กลายเป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบั 

อนัจะเป็นประโยชนต่์อการสรรหาบคุคลเขา้มาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 

 3) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้ต ัง้อยู่บนรากฐานของระบบคุณธรรม (merit system) มากกว่าระบบอื่น เนื่องจาก

เจา้หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะถูกแทรกแซงจากนักการเมืองนอ้ยกว่าระบบที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

บรหิารงานบคุคลกนัเอง 

                                                 

 

 

 
6
 วนิดา ไชยชเนตรต,ี “องคก์ารบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ : ศึกษากรณีเทศบาล,” วทิยานิพนธน์ิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2540, น.55. 

7
 จรูญ ศรสุีกใส, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่1, น.16 - 18. 
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 4) ระบบการบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ในระบบนี้จะช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดเลก็สามารถทีจ่ะจา้งบุคคลที่

มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ท างานไดม้ากกว่าระบบใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บริหารงานบุคคลเอง เพราะการสรรหาบุคคลเขา้

ท างานในระบบนี้มกัใชว้ธิีสอบแข่งขนัท ัว่ไป จงึมโีอกาสไดค้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถมากกวา่ 

 5) ระบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ในระบบนี้ เปิดโอกาสใหม้กีารโอนเจา้หนา้ทีร่ะหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้

งา่ย จงึเป็นประโยชนต่์อความกา้วหนา้ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ในการขอโอนยา้ยเพือ่เลือ่นระดบัต าแหน่งใหสู้งขึ้นดว้ย 

 6) ระบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ในระบบนี้ สามารถป้องกนัการจา้งเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กนิ

ความจ าเป็นได ้เพราะถกูควบคุมโดยองคก์รบรหิารงานบคุคลระดบัชาติ 

 7) ระบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ในระบบนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเรื่องการบรหิาร

งานบคุคล เพราะมอีงคก์รบริหารงานบคุคลระดบัชาตดิ  าเนินการไปสว่นหนึ่งแลว้ ท าใหส้ามารถไปด าเนินการตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดม้ากขึ้น 

ข) ขอ้เสยี 

 1) ท าใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอี  านาจในการบริหารงานบุคคลของตนเองนอ้ย เพราะอ านาจเป็นขององคก์ร

บรหิารงานบคุคลระดบัชาต ิ

 2) การบรรจุและแต่งตัง้ที่ตอ้งกระท าโดยองคก์รบริหารบุคคลระดบัชาติย่อมจะชกัชา้และไม่ทนัต่อความตอ้งการจอง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพราะการคดัเลอืกตอ้งจดัท าพรอ้มกนัท ัง้ประเทศเป็นคราว ๆ ไป 

 3) เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามรบัผดิชอบต่อทอ้งถิน่นอ้ยกว่าทีค่วรจะเป็น เพราะผูบ้ริหารทอ้งถิน่

ไมส่ามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่เจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรง 

 4) การที่รฐัส่วนกลางมอีิทธิพลต่อองคก์รบริหารงานบุคคลระดบัชาติ หรือเขา้มาบริหารงานบุคคลของทอ้งถิ่นเสยีเอง 

ย่อมจะเป็นไปตามความตอ้งการของรบัสว่นกลางมากกวา่ความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

 5) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้  อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหว่างองค์กรบริหารงานบุคคลระดบัชาติกบัสภา

ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้เนื่องจากอ านาจเดด็ขาดเป็นขององคก์รบรหิารงานบคุคลระดบัชาติ 

 

 การบริหารบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทยก็ใชร้ะบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ทีร่วมอ านาจไว ้

ในองคก์รระดบัชาตนิี้ เช่นเดยีวกนั โดยมอีงคก์รในลกัษณะคณะกรรมการทีท่  าหนา้ทีค่วบคุมมาตรฐานการบริหารบคุคลขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกประเภทท าหนา้ที่ในการก าหนดทศิทางและนโยบายการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม และมี

คณะกรรมการกลางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในแต่ละประเภทซึ่งเป็นองคก์รระดบัชาติท  าหนา้ที่ในการก าหนดหลกัเกณฑ์

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการบริหารบุคคลขององคืกรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประเภทนัน้ ๆ เพือ่ควบคุมใหก้ารบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิน่ใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นประเภทเดียวกนัใหม้มีาตรฐานอย่างเดียวกนั นอกจากนี้ยงัมอีงคก์รบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภทในระดบัจงัหวดั เพือ่ก าหนดกฎเกณฑใ์นการบริหารบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่

ละประเภทในพื้นที่จงัหวดันัน้ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในพื้นที่อย่างแทจ้ริง โดยจะไดอ้ธิบายถงึองคก์รบริหารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยในระดบัต่าง ๆ ไวใ้นตอนที ่7.3 

 ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัไดม้กีารกระจายอ านาจการบริหารบุคคลบางส่วนใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่ทีจ่ะไดบ้ริหาร

บคุคลของตนเองตามความตอ้งการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ใหส้อดคลอ้งการจดัท าบริการสาธารณะในองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ อนัจะสามารถด าเนินกจิการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิอกีดว้ย 
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กจิกรรม 7.1.2  

1.  ระบบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ทีร่วมอ านาจไวใ้นองคก์รระดบัชาต ิมสีาระส าคญัอย่างไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.2 

1.  การบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระบบบริหารงานบุคคลที่รวมอ านาจไวใ้นองคก์รระดบัชาติ   คือระบบที่การบริหาร

บุคคลส่วนทอ้งถิน่แยกจากระบบขา้ราชการพลเรอืนอย่างเด็ดขาด และสรา้งองคก์รใหม่ซึง่เป็นองคก์รกลางในระดบัชาติขึ้นเพือ่ท  า

หนา้ทีใ่นการบริหารงานบุคคลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศโดยเฉพาะ มรูีปแบบเป็นคณะกรรมการ โดยอาจมอี านาจ

หนา้ทีค่รอบคลุมเหนือเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ท ัว่ท ัง้ประเทศ หรือมอี  านาจเหนือเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ตาม

ต าแหน่งหรอืทีม่อีตัราเงนิเดอืนถงึข ัน้ทีก่  าหนดไวก้็ได ้
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เร่ืองที ่7.1.3 

ระบบบริหารงานบุคคลที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมี
อ านาจบริหารเอง (Separated Personal system for each Local Authority) 
   

การบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นในระบบบริหารงานบุคคลที่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งมอี  านาจบริหารเอง 

(Separated Personal system for each Local Authority) เป็นระบบที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอี  านาจอย่างมากในการ

บริหารงานบุคคล ซึ่งรฐัหรือส่วนกลางไม่มอี  านาจในการโอนหรือสบัเปลีย่นเจา้หนา้ที่ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่าง ๆ 

หรือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในส่วนกลางได ้แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมอี  านาจอย่างเต็มที่

ในการบรหิารบคุคล โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจในการก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้ท  างาน วธิีการสรรหาบคุคลเขา้

ท างาน ก าหนดอตัราเงนิเดือน การบรรจุแต่งตัง้ และเงือ่นไขในการท างานต่าง ๆ ไดโ้ดยล  าพ ัง อย่างไรก็ดใีนบางประเทศรฐับาล

ส่วนกลางยงัเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารบุคคลในระบบนี้อยู่ โดยการก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลบางประการไวใ้น

กฎหมาย หรืออาจใหอ้  านาจแก่เจา้หนา้ทีข่องรฐัส่วนกลางในการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวใ้นกฎหมาย

ดว้ย ท ัง้นี้ สามารถแบง่กลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบการบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่นี้ออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงัต่อไปนี้
8
  

1. กลุ่มประเทศที่รฐับาลกลางหรือรฐับาลมลรฐัเขา้ไปแทรกแซงและมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นอย่างมาก โดยการออกกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลที่ส  าคญั ๆ ให ้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ปฏบิตัิ หรือการก าหนดหลกัเกณฑก์ารบรหิารบุคคลอย่างกวา้ง ๆ แลว้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ไปก าหนดรายละเอยีดในการปฏบิตัิเอาเอง เช่น การก าหนดคุณสมบตัิ หลกัเกณฑก์ารรบับุคลเขา้ท างาน การเลือ่นต า แหน่ง เป็น

ตน้ รวมท ัง้การก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หนา้ทีบ่างต าแหน่ง โดยรฐับาลกลางหรอืรฐับาลมลรฐัมี

หนา้ที่ในการควบคุมการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดว้ย 

ประเทศทีอ่ยู่ในกลุม่นี้ไดแ้ก่ ฝร ัง่เศส ญี่ปุ่ น เนเธอรแ์ลนด ์รฐันิวยอรก์ (สหรฐัอเมรกิา) เซเนกลั และยูโกสลาเวยี เป็นตน้ 

2. กลุ่มประเทศที่องค์กรภาคเอกชน (non – government sources) มีอิทธิพลหรือบทบาทต่อการบริหารงานบุคคลของ

ทอ้งถิ่น องคก์รเอกชนดงักล่าว ไดแ้ก่ สมาคมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น สหภาพลูกจา้ง สมาคมวชิาชีพ เป็นตน้ โดยองคก์ร

เหล่านี้ จะเป็นตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นในการเขา้เจรจาต่อรอง ( collective bargaining) เพื่อ

ก าหนดกฎเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประเทศทีอ่ยู่ในกลุม่นี้  ไดแ้ก่ ฟินแลนด ์นิวซแีลนด ์และ

องักฤษ เป็นตน้ 

3. กลุม่ประเทศทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัการบริหารงานบคุคลอย่างอสิระ โดยรฐับาลกลางและองคก์รเอกชนอื่น

ไม่ไดม้ีบทบาทเกี่ยวขอ้งในการบริหารงานบุคคลหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑห์รือเงื่อนไขในการท างานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงมอีิสระในการบริหารงานบุคคลอย่างเต็มที่ ซึ่งท  าใหก้ารบริหารงานบุคคล
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ขึ้นอยู่กบัอทิธิพลทางการเมอืงและอยู่ภายใตร้ะบบอุปถมัภไ์ดง้่าย ประเทศทีอ่ยู่ในกลุม่นี้  ไดแ้ก่ ประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 

มลรฐัอนิเดยีนา (สหรฐัอเมรกิา) และเคนยา เป็นตน้ 

 

ระบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่นที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหารงานบุคคลดว้ยตนเอง มีขอ้ดีขอ้เสีย

ดงัต่อไปนี้
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ก) ขอ้ดี 

 1) ท าใหเ้จา้หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมคีวามจงรกัภกัดีและปฏบิตัิงานใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากตอ้งอยู่ภายใตอ้  านาจในการบรหิารบคุคลของสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้ริหารทอ้งถิน่ 

 2) การบริหารบุคคลในระบบนี้  เป็นประโยชนส์  าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มงีบประมาณจ ากดั เพราะองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถก าหนดอตัราเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนอืน่ ๆ ไดเ้อง  

 3) การบรหิารงานบคุคลในระบบนี้ ใหอ้สิระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการใชอ้  านาจบริหารงานบคุคล อนัเป็นการ

สง่เสรมิการปกครองตนเองของทอ้งถิน่ ตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง 

ข) ขอ้เสยี 

 1) การบรหิารงานบคุคลในระบบนี้ไมเ่หมาะกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดเลก็ เพราะการสรรหาบคุคลเขา้ท างานก็

จะจ ากดัเฉพาะพื้นที่น ัน้ ๆ ซึ่งบางพื้นที่อาจไม่จูงใจใหม้ผูีม้าสมคัร ท าใหม้โีอกาสไม่มากนกัที่จะไดบุ้คคลที่มคีวามเหมาะสมเขา้

ท างาน อีกท ัง้ยงัไม่สามารถสบัเปลี่ยนเจา้หนา้ที่กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น หรือกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัส่วนกลาง และไ ม่

สามารถขอยมืตวัขา้ราชการในส่วนกลางมาช่วยปฏิบตัิราชการ จงึอาจท าใหข้าดเจา้หนา้ที่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ หากจะจา้งผูม้ี

ความรูค้วามสามารถทีต่อ้งจ่ายค่าตอบแทนสูงเขา้มาท างานก็เป็นไปไดย้าก เพราะมขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 

 2) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้ขาดแรงจูงใจใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาท างาน และไม่อาจเหนี่ยวร ัง้ให ้

เจา้หนา้ทีอ่ยู่ท  างานดว้ยไดน้าน 

 3) โอกาสทีจ่ะกา้วหนา้ของเจา้หนา้ทีม่นีอ้ย เพราะเจา้หนา้ทีใ่นระดบัสูงจะมไีดไ้ม่มากนกั และไม่อาจโอนยา้ยไปองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ได ้

 4) การบริหารงานบุคคลในระบบนี้  การบรรจุแต่งตัง้ การเลือ่นต าแหน่งจะมลีกัษณะเป็นระบบอุปถมัภม์ากกว่าระบบ

คุณธรรม 

 

นอกจากระบบการบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ทีส่ามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระบบแลว้ กรณีของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ยงัมคีวามหลากหลายในแงท่ี่ว่า บางประเทศก็ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้ งถิน่มฐีานเป็นขา้ราชการแบบเดยีวกบัเจา้หนา้ที่

ของรฐั เช่น ในประเทศฝรัง่เศสทีก่  าหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่มสีถานะเป็น “fonctionaire” เช่นเดยีวกบัเจา้หนา้ทีข่องรบัส่วนกลาง 

ในขณะทีป่ระเทศไทยอาจมไีดท้ ัง้ขา้ราชการหรอืพนกังานก็ได ้ 

 

 

 

                                                 

 

 

 
9
 จรูญ ศรสุีกใส, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่1, น.16 - 18. 
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กจิกรรม 7.1.3  

1.  ระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นที่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งมอี  านาจบริหารเอง มสีาระส าคญั

อย่างไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.3 

1.  การบรหิารงานบุคคลทอ้งถิน่ในระบบบริหารงานบคุคลทีใ่หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละแห่งมอี  านาจบริหารเอง 

เป็นระบบทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจอย่างมากในการบริหารงานบุคคล ซึง่รฐัหรือส่วนกลางไม่มอี  านาจในการโอนหรือ

สบัเปลีย่นเจา้หนา้ที่ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นต่าง ๆ หรือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัใน

ส่วนกลางได ้แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมอี  านาจอย่างเต็มทีใ่นการบรหิารบุคคล โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจ

ในการก าหนดคุณสมบตัิของผูท้ีจ่ะเขา้ท  างาน วธิีการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน ก าหนดอตัราเงนิเดอืน การบรรจุแต่งตัง้ และเงือ่นไข

ในการท างานต่าง ๆ ไดโ้ดยล  าพงั อย่างไรก็ดใีนบางประเทศรฐับาลส่วนกลางยงัเขา้มาเกี่ยวขอ้ งกบัการบริหารบุคคลในระบบนี้อยู่ 

โดยการก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลบางประการไวใ้นกฎหมาย หรืออาจใหอ้  านาจแก่เจา้หนา้ทีข่องรฐัส่วนกลางในการ

บรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวใ้นกฎหมายดว้  
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ตอนที ่7.2  

เจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  7.2.1. ประเภทของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  7.2.2 คุณสมบตัทิ ัว่ไปของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 แนวคดิ 
 1.   เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศไทยสามารถมไีดใ้น 2 ลกัษณะ กลา่วคือ เจา้หนา้ทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิราชการโดยไดร้บัเงนิเดือนจากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคก์รปกครองส่วนท อ้งถิ่น หรือจากเงนิ

งบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนจากรฐับาล โดยอาจเรียกว่าขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่แตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และพนกังานจา้หรอืลูกจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถจา้งได ้

เองเพือ่ด าเนินการตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยอาจมลีกัษณะเป็นการจา้งเป็นพนกังานหรอืลูกจา้งประจ า หรอืจา้วเป็นการ

ช ัว่คราวหรอืจา้งตามภารกจิก็ได ้

 2.   เนื่องจากเจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ถอืเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีฎหมายก าหนดความหมาย ประเภท คุณสมบตั ิและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไวอ้ย่างชดัเจน เพือ่ประโยชนใ์นการด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะในทอ้งถิน่ใหบ้รรลุผล 

โดยในประเทศไทย หลกัเกณฑต่์าง ๆ เกี่ยวกบัเจา้หนา้ทีส่ว่นทอ้งถิน่ ไดถ้กูก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่7.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายประเภทของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้

2.  อธิบายคุณสมบตัทิ ัว่ไปของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้
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ความน า 
    

เจา้หนา้ทีข่องทอ้งถิน่ถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพราะการ

จดัท าบรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะเกดิขึ้นไมไ่ดเ้ลย หากไมม่เีจา้หนา้ทีเ่ป็นผูด้  าเนินการ เพราะเจา้หนา้ทีค่ือผู ้

ทีจ่ะปฏบิตัิงานในการจดัท าบรกิารสาธารณะต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคข์องทอ้งถิน่  โดยในประเทศไทย หลกัเกณฑต่์าง 

ๆ เกี่ยวกบัเจา้หนา้ที่ส่วนทอ้งถิน่ ไดถู้กก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ซึง่รวมท ัง้การ

ก าหนดความหมายและประเภทของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และคุณสมบตัิของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เอาไวด้ว้ย ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-16     การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

เร่ืองที ่7.2.1  

ประเภทของเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดนิยามของเจา้หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ไวใ้นมาตรา 3 โดยเรยีกวา่ “พนกังานสว่นทอ้งถิน่” ดงัต่อไปนี้ 

“พนกังานส่วนทอ้งถิน่ หมายความว่า ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนต าบล 

ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมอืงพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 

ซึ่งไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏิบติัราชการโดยไดร้บัเงนิเดือนจากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรฐับาลทีใ่หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น ามา

จดัเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่” 

 จากนิยามของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 อาจจ าแนกประเภท

ของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ คือผูท้ีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิราชการโดยไดร้บัเงนิเดือนจากงบประมาณหมวด

เงนิเดอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลทีใ่หแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น ามาจดัเป็นเงนิเดอืนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ โดยเป็นขา้ราชการผูป้ฏบิตัิงานใน

องคก์รบรหิารสว่นจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 

 2. พนกังานส่วนทอ้งถิ่น คือผูท้ี่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัิราชการโดยไดร้บัเงนิเดอืนจากงบประมาณหมวด

เงนิเดอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนของรฐับาลทีใ่หแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น ามาจดัเป็นเงนิเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ โดยเป็นพนกังานผูป้ฏิบตัิงานใน

เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเมอืงพทัยา 

 อนึ่ง พนกังานส่วนทอ้งถิ่นไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร หรือพนกังานใน

เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเมอืงพทัยา มคีวามแตกต่างกนัเพยีงแต่ชื่อทีเ่รียกตามกฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แต่ละประเภทเท่านัน้ โดยท ัง้ขา้ราชการและพนกังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดงักลา่วต่างก็มสีถานะ สทิธิ สวสัดกิาร 

และความคุม้ครองทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

   โดยในการก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการและพนกังานสว่นทอ้งถิน่ของไทยในปจัจุบนั ไดม้กีารปรบัเปลีย่นจากโครงสรา้ง

แบบระดบัช ัน้ยศ (Common level) เป็นโครงสรา้งระดบัช ัน้งานแบบแท่ง (Broadband) ในรูปแบบเดยีวกบัขา้ราชการพลเรอืน ซึง่

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท
10
 ดงัต่อไปนี้ 

                                                 

 

 

 
10
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2557  
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            1) ต าแหน่งประเภทบริหารจดัการทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ต าแหน่งปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและรองปลดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่างอืน่ ตามทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 

            2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานระดบัฝ่าย ระดบัส่วน ระดบักอง 

ระดบัส านกัในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือต าแหน่งระดบัที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ก าหนด แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 

          3) ต าแหน่งประเภทวชิาการ ไดแ้ก่ ต าแหน่งที่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา ตามมาตรฐาน

ท ัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่ปฏบิตัิงานในหนา้ทีข่องต าแหน่งนัน้ แบ่งออกเป็น 4 

ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัปฏบิตักิาร ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพเิศษ และระดบัเชี่ยวชาญ 

            4) ต าแหน่งประเภทท ัว่ไป ไดแ้ก่ ต าแหน่งทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ตามมาตรฐานท ัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่ปฏิบตัิงานใน

หนา้ทีข่องต าแหน่งนัน้ แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัปฏบิตังิาน ระดบัช านาญการ และระดบัอาวุโส 

 3. ลูกจา้ง หรือพนกังานจา้งส่วนทอ้งถิน่ โดยนอกจากจะมขีา้ราชการหรือพนกังานเป็นผูป้ฏิบตัิงานในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่แลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัสามารถจา้งลูกจา้งในรูปแบบประจ าหรือช ัว่คราวหรอืพนกังานจา้งไดเ้ช่นเดยีวกบั

ราชการสว่นกลาง โดยพนกังานจา้งนัน้ยงัสามารถจ าแนกไดอ้กีเป็น 3 ประเภท คือ 

  1) พนกังานจา้งท ัว่ไป หมายถงึพนกังานจา้งที่มลีกัษณะงานท ัว่ไป ไม่จ  าเป็นจอ้งมคีวามรูห้รือทกัษะใดเป็น

พเิศษ ระยะเวลาจา้งไมเ่งนิหนึ่งปี 

  2) พนกังานจา้งตามภารกจิ หมายถงึพนกังานจา้งทีม่ลีกัษณะงานเป็นการส่งเสรมิหรือสนบัสนุนการท างานของ

ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น โดยเป็นผูช่้วยของขา้ราชการหรือพนกังานในต าแหน่งนัน้ ระยะเวลาจา้งสี่ปีและสามารถต่อ

สญัญาจา้งได ้

  3) พนกังานจา้งผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ หมายถงึ พนกังานจา้งทีม่ลีกัษณะงานเป็นทีป่รึกษา โดยมคีวามรูห้รอืทกัษะ

ความช านาญงานเป็นพเิศษ หรอืเป็นวชิาชพีเฉพาะ  

 
กจิกรรม 7.2.1  

1.  เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีี่ประเภท อะไรบา้ง  

2.  พนกังานส่วนทอ้งถิ่น ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 หมายถงึเจา้หนา้ที่ส่วน

ทอ้งถิน่ใดบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.1 

1.  3 ประเภท คือ ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ และลูกจา้งหรอืพนกังานจา้งสว่นทอ้งถิน่ 

2.  พนกังานส่วนทอ้งถิน่ ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หมายถงึขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมอืงพทัยา และขา้ราชการหรือ

พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ซึง่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัิ ราชการโดยไดร้บัเงนิเดอืน

จากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรฐับาลที่ใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น ามาจดัเป็นเงนิเดอืนของขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
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เร่ืองที ่7.2.2  

คุณสมบตัิทัว่ไปของเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

เนื่องจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงาน

บุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถิ่น ประกอบกบักฎหมายว่าดว้ยระ เบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น

ก าหนดใหค้ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นมหีนา้ที่ในการก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ทุกรูปแบบ ใหม้ทีศิทางทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่

โดยอาศยัอานาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 จงึไดม้มีติใน

การประชุม คร ัง้ที ่6/2544 เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2544 ใหป้ระกาศกาหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

โดยไดก้ าหนดมาตรฐานการบรหิารบุคคลของทอ้งถิน่ไวห้ลายเรื่อง เช่น การสรรหาบุคคลและการแต่งตัง้ ระบบวนิยัของ เจา้หนา้ที่

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โครงสรา้งอตัราเงนิเดือน และรวมถงึคุณสมบตัิท ัว่ไปของเจา้หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ดว้ย 

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น (ก.ถ.) ไดก้ าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของ

ขา้ราชการและพนกังานทอ้งถิ่นไวใ้นประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

กลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น ขอ้ 3 ว่าขา้ราชการและพนักงานทอ้งถิ่นนอกจากมีคุณสมบตัิท ัว่ไปและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามมาตรฐานท ัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ก าหนดแลว้ ยงัตอ้งมคีุณสมบตัทิ ัว่ไปและไม่

มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้  

(1) มสีญัชาตไิทย  

(2) มอีายุไมต่ า่กวา่สบิแปดปี  

(3) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ  

(4) ไมเ่ป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมอืง และไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง  

นอกจากนี้  ในการก าหนดคุณสมบตัิท ัว่ไปและลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรฐานท ัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ก าหนดตอ้งเทยีบไดไ้ม่นอ้ยกว่ามาตรฐานของขา้ราชการพลเรือนอีกดว้ย ซึง่มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดไวว้า่ผูท้ีจ่ะเขา้รบัราชการพลเรอืนตอ้งมคีุณสมบตัทิ ัว่ไป และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิ ัว่ไป 

(1) มสีญัชาตไิทย 

(2) มอีายุไมต่ า่กวา่สบิแปดปี  

(3) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขดว้ยความ                 

บรสุิทธิ์ใจ 

 ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม  
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(1) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืง  

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติหรอืจติ ฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ หรอืเป็น

โรคตามทีก่  าหนดในกฎ ก.พ.  

(3) เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกส ัง่พกัราชการหรือถูกส ัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบ

ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 หรอืตามกฎหมายอืน่  

(4) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม  

(5) เป็นกรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งที่รบัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรค

การเมอืง  

(6) เป็นบคุคลลม้ละลาย  

(7) เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้  าคุกเพราะกระท าความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็น

โทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

(8) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั  

(9) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก หรอืปลดออก เพราะกระท าผดิวนิยั ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพล

เรอืน พ.ศ.2551 หรอืตามกฎหมายอืน่  

(10) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระท าผดิวนิยัตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 หรอืตามกฎหมายอืน่  

(11) เป็นผูเ้คยกระท าการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ หรอืเขา้ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 

ผูท้ี่จะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนซึ่งมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจ

พจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้โดยหากเป็นกรณีมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (8) หรือ (9) ผูน้ ัน้ตอ้งออกจากงานหรือออกจาก

ราชการไปเกินสองปีแลว้ และในกรณีมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (10) ผูน้ ัน้ตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ 

และตอ้งมใิช่กรณีออกจากงานหราอออกจากราชการเพราะทจุรติต่อหนา้ที ่ 

มติของ ก.พ. ในการยกเวน้ดงักลา่ว ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสีใ่นหา้ของจ านวนกรรมการที่มาประชมุ การลงมติ

ใหก้ระท าโดยลบั 

การขอยกเวน้กรณีทีข่าดคุณสมบตัิท ัว่ไปหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ่ก.พ. ก าหนด โดยการยกเวน้

กรณีทีข่าดคุณสมบตัทิ ัว่ไปหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มนัน้จะยกเวน้ใหเ้ป็นการเฉพาะรายหรอืยกเวน้ใหเ้ป็นการท ัว่ไปก็ได ้ 

 
กจิกรรม 7.2.1  

1.  คุณสมบตัทิ ัว่ไปของเจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยคุณสมบตัใิดบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.1 

1.  (1) มีสญัชาติไทย (2) มีอายุไม่ต า่กว่าสิบแปดปี (3) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิ์ใจ (4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการ

การเมอืง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมอืง นอกจากนี้  ในการก าหนดคุณสมบตัิ ท ัว่ไปและ

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรฐานท ัว่ไปที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นก าหนดตอ้งเทยีบไดไ้ม่น ้อยกว่า

มาตรฐานของขา้ราชการพลเรอืน 
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ตอนที ่7.3  

องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  7.3.1 คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 

  7.3.2 องคก์รบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ระดบัชาต ิหรอืคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ก.กลาง) 

  7.3.3 องคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดั หรือคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบั

จงัหวดั (ก.จงัหวดั) 

  7.3.4 คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 

  7.3.5 คณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยา 

 

 แนวคดิ 
 1.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจหนา้ที่

เป็นของตนเองโดยเฉพาะ และความเป็นอสิระในการบรหิารงานในหลายเรื่อง ซึง่รวมถงึการบรหิารงานบคุคลตามความตอ้งการ

และความเหมาะสมของทอ้งถิ่น เป็นผลใหเ้กิดการตรากฎหมายในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โดยเฉพาะ คือ พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 โดยไดก้ าหนดองคก์รบริหารงานบุคคลสว่น

ทอ้งถิน่ไวใ้น 3 ระดบั คือ องคก์รบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ทีดู่แลการบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ของประเทศในภาพรวม 

องคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ในระดบัชาติทีก่  าหนดมาตรการใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในแต่ละประเภท และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัที่ก าหนดมาตรการส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภทในเขตจงัหวดั   

นัน้ ๆ รวมถงึองคก์รบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษที่แยกต่างหากจากองค์กรบริหารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่รูปแบบท ัว่ไป 

วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่7.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายลกัษณะขององคก์ารบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทยได ้

2.  อธิบายองคป์ระกอบขององคก์ารบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทยได ้

3.  อธิบายหนา้ทีแ่ละอ านาจขององคก์ารบรหิารบคุคลสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทยได ้
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ความน า 
    

เนื่องจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจหนา้ที่

เป็นของตนเองโดยเฉพาะ และความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การเงนิและการคลงั รวมถงึการ

บริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถิ่น เป็นผลใหเ้กิดการตรากฎหมายในการบริหารงานบุคคลของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยเฉพาะ คือ พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ซึง่เป็นกฎหมายที่ให ้

อ  านาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้อีสิระในดา้นการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถิน่นัน้ 

ๆ โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมคีณะกรรมการพนกังานส่วนทอ้งถิ่นของตนเอง ประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยราชการที่

เกี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนเท่ากนั เพื่อท าหนา้ที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล

ส าหรบัพนกังานส่วนทอ้งถิน่ของตนไดโ้ดยตรง และใหม้กีารก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนทอ้งถิ่นทุก

รูปแบบใหม้ทีศิทางทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม  

พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหม้อีงคก์รการบริหารงานบุคคลของทอ้งถิน่

โดยเฉพาะ โดยไดก้ าหนดใหม้อีงคก์รบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ขึ้น 3 ระดบั คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ องคก์รบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ระดบัชาตหิรือคณะกรรมการกลางขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภท 

และองคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดั นอกจากนี้  ยงัมอีงคก์รบริหารงานบุคคลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

รูปแบบพเิศษอีก 2 องคก์ร คือ คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ

พนกังานเมอืงพทัยา 
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เร่ืองที ่7.3.1  

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
   

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) เป็นองคก์รทีจ่ดัต ัง้ขึ้นเพือ่ประโยชนใ์นการก ากบัดูแล

การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกรูปแบบใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนแ์ก่ประชาชนในทอ้งถิ่นและ

ประโยชนข์องประเทศเป็นสว่นรวม และสามารถรองรบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่ 

 1. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น มีองค์ประกอบแบบไตรภาคี ประกอบดว้ยกรรมการ

ดงัต่อไปนี้
11
  

(1) ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ ซึง่คดัเลอืกจากการทีก่รรมการโดยต าแหน่ง กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ และกรรมการที่มาจากผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนฝ่ายละ 3 คน ซึ่งผูท้ี่จะ

ไดร้บัการเสนอชื่อตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นการบรหิารงานทอ้งถิน่ ดา้นการบรหิารงานบคุคล ดา้นระบบราชการ 

ดา้นการบริหารและการจดัการ หรือดา้นกฎหมาย ซึง่มผีลงานทางวชิาการหรือมคีวามรูเ้ป็นทีย่อมร ับ และไม่ไดเ้ป็นกรรมการของ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

จากนัน้ใหบ้คุคลทีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก โดยใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืก

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่คระรฐัมนตรีก าหนด และใหเ้ป็นผูป้ระกาศแต่งตัง้บุคคลผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวเป็นประธาน

กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ โดยใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 6 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และ

ใหด้  ารงต าแหน่งไดแ้ค่วาระเดยีวเทา่นัน้ 

(2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดี

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

(3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นการบรหิารงาน

ทอ้งถิน่ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการดา้นบริหารและการจดัการหรือดา้นกฎหมาย ซึง่มผีลงานทางวชิาการ หรือมี

ความรูเ้ป็นทีย่อมรบั โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้

(4) ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 1 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนกังาน

เทศบาลจ านวน 1 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจ านวน 1 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการขา้ราชการ

กรุงเทพมหานครจ านวน 1 คน ผูแ้ทนคณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยาจ านวน 1 คน และในกรณีที่มกีฎหมายจดัตัง้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหม้ผูีแ้ทนคณะกรรมการพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นซึง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นนัน้

คดัเลอืกกนัเองจ านวนหนึ่งคน 

                                                 

 

 

 
11
 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 30 
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นอกจากนี้  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.254 2 ยงัก าหนดใหม้ีการจดัตัง้ส  านกังาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ขึ้นในส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย มหีนา้ทีร่บัผดิชอบ

งานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น และใหห้วัหนา้ส  านักงานฯ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

 

 2. หนา้ท่ีและอ านาจ 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่มหีนา้ทีแ่ละอ านาจในการก ากบัดูแลการบริหารงานบุคคลของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงัต่อไปนี้
12
  

(1) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรกัษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการ

แต่งตัง้และการใหพ้น้จากต าแหน่งของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ รวมตลอดถงึการก าหนดโครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนและประโยชนต์อบ

แทนอื่นใหม้สีดัส่วนที่ เหมาะสมแก่รายไดแ้ละการพฒันาทอ้งถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ท ัง้นี้  การ

ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการก าหนดหลกัเกณฑก์าร บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงทีท่  าให ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความ เหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่ วน

ทอ้งถิน่ได ้

(2) ก าหนดแนวทางการพฒันาการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่เพือ่รองรบัการกระจายอ านาจการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืกคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั คณะกรรมการ

กลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

(4) สง่เสรมิใหม้กีารศึกษา วเิคราะห ์หรอืวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

(5) ใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปญัหาเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

(6) ประสานงานกบัคณะรฐัมนตร ีหน่วยงานของรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ คณะกรรมการขา้ราชการตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการกลาง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ และคณะกรรมการขา้ราชการ

หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ เพือ่สง่เสรมิใหก้ารบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่มปีระสทิธิภาพ 

(7) ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หรอืกฎหมายอืน่  

 

 
กจิกรรม 7.3.1  

1.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.)  มลีกัษณะเป็นอย่างไร 

2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ก.ถ.) มีหนา้ที่และอ านาจที่ส  าคญั

อย่างไรบา้ง 
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แนวตอบกจิกรรม 7.3.1 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ก.ถ.)  มีลกัษณะเป็นไตรภาคี 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาครฐั ผูแ้ทนจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.) มหีนา้ทีแ่ละอ านาจในการก าหนด

มาตรฐานกลางและแนวทางในการรกัษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล ก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถิ่น ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลอืกคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่น ส่งเสริมใหม้ี

การศึกษา วเิคราะห ์หรือวจิยัเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ ใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และพจิารณาปญัหาเกี่ยวกบัการ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่สง่เสรมิใหก้ารบรหิารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่มปีระสทิธิภาพ 
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เร่ืองที ่7.3.2  

องค์กรบริหารงานบุคคลท้องถิ่นระดับชาติ หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  
   

องคก์รบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ระดบัชาติ หรือคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) ของ

แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ท าหนา้ที่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งเป็นไปโดยมมีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนั มอีงคป์ระกอบแบบไตรภาคี 

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวุฒิซึง่มคีุณสมบตัิตามที่

กฎหมายก าหนด มจี านวนเท่ากนั โดยในปจัจุบนัมคีณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่ วนทอ้งถิ่นอยู่ 3 ประเภท คือ 

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนกังาน

สว่นต าบล  

1. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นต าบล มจี  านวนคณะกรรมการชดุละ 18 คน โดยมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้
13
  

(1) ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรฐัมนตรี

ช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยซึง่ไดร้บัมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการฯ ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ อธิบดกีรมบญัชกีลาง และอธิบดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ท ัง้ 3 องคก์ร มอีงคป์ระกอบผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง

เหมอืนกนัท ัง้ 3 องคก์ร 

(2) ผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 6 คน มาจากตวัแทนของหวัหนา้ฝ่ายบรหิารในองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ท ัว่ประเทศ โดยใหเ้ป็นตวัแทนฝ่ายการเมอืง 3 คน และฝ่ายพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 3 คน ตามประเภทขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ คือ 

 (2.1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบรหิารสว่ยจงัหวดั และปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

 (2.2) เทศบาล ไดแ้ก่ นายกเทศมนตร ีและปลดัเทศบาล 

 (2.3) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 ท ัง้นี้ ใหม้กีารคดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

(ก.ถ.) ก าหนด มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดร้บัการคดัเลอืกใหมไ่ด ้

(3) ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 6 คน ซึง่คดัเลอืกจากบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นการบริหารงานทอ้งถิน่ ดา้นการ

บริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการ หรือดา้นอื่นทีจ่ะเป็นประโยชนแ์ก่การบริหารงานบุคคลของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยใหก้รรมการจากผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนฝ่ายละ 9 คน และใหบุ้คคลท ัง้ 18 คน ประชุมเพื่อคดัเลอืกกนัเองใหเ้หลอื 6 คน เพื่อเป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ โดยวธิีการการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น 

(ก.ถ.) ก าหนด มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดร้บัการคดัเลอืกใหมไ่ด ้

นอกจากนี้  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 ยงัก าหนดใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่แต่งตัง้ขา้ราชการในกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่คนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต า่กว่ารองอธิบดเีป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลางขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ 

2. หนา้ท่ีและอ านาจ 

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนต าบล มหีนา้ทีแ่ละอ านาจเกี่ยวกบัการบริหารบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่อียู่ท ัว่ท ัง้ประเทศในแต่

ละรูปแบบ ซึง่มหีนา้ทีแ่ละอ านาจในลกัษณะเดยีวกนั ดงัต่อไปนี้
14
  

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืกผูแ้ทนขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละ

ประเภท และผูท้รงคุณวุฒ ิเพือ่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั 

(2) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มเบื้องตน้ส าหรบัขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภท 

(3) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 

(4) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจ่ายเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ 

(5) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การรบั

โอน การเลือ่นระดบั และการเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน 

(6) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัวนิยัและการรกัษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั 

(7) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ 

(8) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัสทิธิการอทุธรณ ์การพจิารณาอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์

(9) ก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการวธิีการบริหารและการปฏิบตัิงานของขา้ราชการหรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ และกจิการอนัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภท 

(10) ใหข้อ้คิดเหน็หรอืใหค้ าปรกึษาในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั 

(11) ก ากบัดูแล แนะน าและชี้แจง สง่เสรมิและพฒันาความรูแ้ก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

(12) ปฏบิตักิารอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอืน่บญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการกลางขา้ราชการ

หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

(13) ปฏบิตัิการอื่นตามที่พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่นบญัญตัิใหเ้ป็น

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
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ในการก าหนดมาตรฐานท ัว่ไปตามหนา้ที่และอ านาจ ใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ก าหนดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แต่จะตอ้งอยู่ภายใตม้าตรฐานกลาง

เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ก าหนด  โดยใหใ้ชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ลาง

ส าหรบัคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัแต่ละแห่งน าไปก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบคุคลตาม

หนา้ทีแ่ละอ านาจต่อไป   

 

 

 

 

 

 
กจิกรรม 7.3.2  

1.  คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ก.กลาง) คืออะไร มหีนา้ทีแ่ละอ านาจอย่างไร 

2.  ในปจัจบุนัมคีณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่อยู่กี่ประเภท อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.3.2 

1. คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) ของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ท าหนา้ที่

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

แต่ละแห่งเป็นไปโดยมมีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนั มอีงคป์ระกอบแบบไตรภาคี ประกอบดว้ย ผูแ้ทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ ยวขอ้ง 

ผูแ้ทนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  ในปจัจุบนัมีคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นอยู่ 3 ประเภท คือ คณะกรรมการกลาง

ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 
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เร่ืองที ่7.3.3  

องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดบัจังหวดั (ก.จังหวดั)  
   

คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (ก.จงัหวดั) เป็นคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท าหนา้ที่

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ มอีงคป์ระกอบ

แบบไตรภาคีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการกลางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยในปจัจุบนัมีคณะกรรมการ

ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญตับิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 อยู่ 3 ประเภท คือ 

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั คณะกรรมการพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  

1. องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัในแต่ละประเภทนัน้จะมาจากบคุคล 3 

ฝ่ายเช่นเดียวกนั แต่จะมีจ านวนกรรมการที่แตกต่างกนั เนื่องจากในแต่ละจงัหวดัมีจ  านวนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

กล่าวคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้สดัส่วนของจ านวนกรรมการจงึ

แตกต่างไปตามจ านวนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่อียู่ ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหม้ีคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัคณะหนึ่ง 

จ านวน 12 คน ดงัต่อไปนี้
15
  

  (1.1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน 

  (1.2) หวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั จ านวน 3 คน จากสว่นราชการในจงัหวดันัน้ ซึง่ผูว้า่ราชการ

ประกาศวา่เป็นสว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  (1.3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัซึง่สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัคดัเลอืกจ านวน   1 คน ปลดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั ผูแ้ทนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัซึง่คดัเลอืกกนัเองจ านวน  1 คน 

  (1.4) ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด จ านวน 4 คน 

 (2) กรณีเทศบาลในแต่ละเขตจงัหวดั ใหม้คีณะกรรมการพนกังานเทศบาลร่วมกนัคณะหนึ่ง จ านวน 18 คน 

ประกอบดว้ย
16
  

  (2.1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน 
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  (2.2) หวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั จ านวน 5 คน จากสว่นราชการในจงัหวดันัน้ ซึง่ผูว้า่ราชการ

ประกาศวา่เป็นสว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  (2.3) ผูแ้ทนเทศบาล จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย  

(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึง่ประธานสภาเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง จ านวน 

2 คน  

(ข) นายกเทศมนตร ีซึง่นายกเทศมนตรใีนเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง จ านวน 2 คน 

   (ค) ผูแ้ทนพนกังานเทศบาล ซึ่งปลดัเทศบาลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง จ านวน     

2 คน 

  (2.4) ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด จ านวน 6 คน 

 (3) กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลในแต่ละเขตจงัหวดั ใหม้คีณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลร่วมกนัคณะ

หนึ่ง จ านวน 27 คน ประกอบดว้ย
17
   

  (3.1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรอืรองผูว้า่ราชการจงัหวดัซึง่ไดร้บัมอบหมาย เป็นประธาน 

  (3.2) นายอ าเภอ หรอืหวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดันัน้ จ านวน 8 คน ซึง่ผูว้า่ราชการประกาศว่า

เป็นสว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  (3.3) ผูแ้ทนองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 

(ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต

จงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง จ านวน 3 คน  

(ข) ประธานกรรมการบนริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานกรรมการบนริหาร

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืกกนัเอง จ านวน 3 คน 

   (ค) ผูแ้ทนพนกังานสว่นต าบล ซึง่ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตจงัหวดันัน้คดัเลอืก

กนัเอง จ านวน 3 คน 

(3.4) ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด จ านวน 9 คน 

2. หนา้ท่ีและอ านาจ 

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการพนกังานส่วน

ต าบล มหีนา้ทีแ่ละอ านาจเกี่ยวกบัการบริหารบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละรูปแบบในจงัหวดันัน้ ๆ ซึง่มหีนา้ที่

และอ านาจในลกัษณะเดยีวกนั ดงัต่อไปนี้
18
  

 (1) ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มที่มคีวามจ าเป็นเฉพาะส าหรบัขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ 
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(2) ก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่ง อตัราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ส  าหรบั

ขา้ราชการหรอืพนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการคดัเลอืก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ยการโอน การรบัโอน การเลือ่นระดบั 

การเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยัการใหอ้อกจากราชการ การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์

(4) ก าหนดระเบยีบเกี่ยวกบัการบริหารและการปฏบิตังิานของขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่

ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ 

(5) ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพฒันาความรูแ้ก่ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ 

โดยการด าเนินงานตามหนา้ทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

นอกจากนี้  การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละการด าเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

แหง่นัน้ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบมาตรฐานท ัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภทก าหนด
19
  

ยิ่งไปกว่านัน้ การออกค าส ัง่เกี่ยวกบัการบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน การเลือ่นระดบั การเลือ่นข ัน้

เงนิเดอืน การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์ และการรอ้งทุกข ์หรือการอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคล ใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่ วนทอ้งถิ่นแต่ละประเภท แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดัก าหนด แต่การออกค าส ัง่แต่งตัง้และการใหข้า้ราชการองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่พน้จากต าแหน่ง ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั

ก่อน
20
   

 

 
กจิกรรม 7.3.3  

1.  คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดั (ก.จงัหวดั)  คืออะไร มอีงคป์ระกอบ หนา้ที่และ

อ านาจ โดยสรุปอย่างไร 

2.  ในปจัจบุนัมคีณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัอยู่ทีป่ระเภท อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.3.3 

1.  คณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดั (ก.จงัหวดั) เป็นคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท า

หนา้ที่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละประเภทในจงัหวดันัน้ ๆ มี

องคป์ระกอบแบบไตรภาคีเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการกลางขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ  
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2.  ในปจัจุบนัมคีณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญตัิบริหารงานบุคคล

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 อยู่ 3 ประเภท คือ คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

และคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล 
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เร่ืองที ่7.3.4  

คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
(ก.ก.)  
   

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ โดยเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่เีพยีง

แหง่เดยีวในพื้นทีก่รุงเทพมหานครเทา่นัน้ ไมไ่ดม้หีลายแหง่ตามพื้นทีต่่าง ๆ ครอบคลมุท ัง้ประเทศ ดงันัน้ พระราชบญัญตัริะเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 จงึไดก้ าหนดใหก้ารบรหิารงานบคุคลของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

ในปจัจบุนัการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและ

บคุลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 โดยใหม้คีณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ท า

หนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานบคุคลของกรุงเทพมหานคร 

1. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 21 คน 

ดงัต่อไปนี้
21
  

(1) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ 

ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

(4) ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย ปลดักรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคดัเลือกกนัเองจ านวน 1 คน และหวัหนา้ส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) ผูแ้ทนขา้ราชการกรุงเทพมหานครโดยขา้ราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคดัเลอืกกนัเอง จ านวน 5 คน 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั จ านวน 2 คน ผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน และผูแ้ทนขา้ราชการกรุงเทพมหานครในสถาบนัอดุมศึกษา จ านวน 1 คน 

(5) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซึง่กรรมการตาม (1) (3) (4) และ (5) ประชุมร่วมกนัคดัเลอืกจากบุคคลซึง่มคีวามรู ้ความ

เชี่ยวชาญ และมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษใ์นดา้นการบริหารงานสว่นทอ้งถิน่ ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้น

การบริหารและการจดัการ ดา้นกฎหมาย ดา้นการศึกษา หรือดา้นอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรพัยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
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โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนขา้ราชการกรุงเทพมหานครมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

โดยอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
22
  

 

2. หนา้ท่ีและอ านาจ 

คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร มหีนา้ทีแ่ละอ านาจดงัต่อไปนี้
23
 

(1) ใหค้ าแนะน าแก่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารบริหารทรพัยากรบุคคล การ

จดัระบบราชการกรุงเทพมหานคร และการพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร 

(2) ร่วมกบัผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอใหม้กีารตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกบัการบริห ารทรพัยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร 

(3) ออกกฎ ก.ก. ขอ้บงัคบั หรือระเบยีบ เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และมาตรฐานเกี่ยวกบัการบริหารทรพัยากร

บคุคล เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอืน่ทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใหน้ ามาใชบ้งัคบั  

(4) ใหค้วามเหน็ชอบการตัง้ ยุบ หรอืเปลีย่นแปลงส านกั หรอืการแบง่สว่นราชการภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

(5) ใหค้วามเหน็ชอบกรอบอตัราก าลงัของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 

(6) พจิารณาเทยีบต าแหน่งและระดบัต าแหน่งของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

(7) ตีความและวนิิจฉยัปญัหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและ

บคุลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 โดยเมือ่ ก.ก. มมีตเิป็นประการใดแลว้ใหก้รุงเทพมหานครปฏบิตัติามนัน้ 

(8) ก ากบั ดูแล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารทรพัยากรบคุคลของขา้ราชการกรุงเทพมหานครเพือ่รกัษา

ความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมท ัง้ตรวจสอบและติดตามการปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้  ใน

การนี้ ใหม้อี  านาจเรยีกเอกสารและหลกัฐานจากหน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชยห์รอืสหการในสงักดักรุงเทพมหานคร และ

ใหผู้แ้ทนหน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชยห์รือสหการในสงักดักรุงเทพมหานคร ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากร

กรุงเทพมหานคร หรอืบคุคลใด ๆ มาชี้แจงขอ้เทจ็จรงิได ้

(9) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการสอบแข่งขนั การสอบคดัเลอืก การคดัเลอืกและการขึ้นบญัชี รวมท ัง้

รายละเอยีดเกี่ยวกบัการสอบและการคดัเลอืกเพือ่บรรจบุคุคลเขา้รบัราชการ  

(10) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏบิตัิการตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

(11) พจิารณาจดัระบบทะเบยีนประวตัิและแกไ้ขทะเบยีนประวตัิเกี่ยวกบัวนั เดอืน ปีเกิด และการควบคุมเกษยีณอายุ

ของขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร 

(12) ปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่นที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2554 และกฎหมายอืน่  
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กจิกรรม 7.3.4  

1.  เหตใุดกรุงเทพมหานครจงึตอ้งมอีงคก์รบรหิารงานบคุคลแยกต่างหากจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ 

2.  การบรหิารงานบคุคลของกรุงเทพมหานครในปจัจบุนัเป็นไปตามกฎหมายใด และองคก์รใดเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.3.4 

1. เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ โดยเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีม่ี

เพยีงแห่งเดยีวในพื้นทีก่รุงเทพมหานครเท่านัน้ ไม่ไดม้หีลายแห่งตามพื้นทีต่่าง ๆ ครอบคลุมท ัง้ประเทศ ดว้ยลกัษณะเฉพาะตวันี้ 

จงึจ าเป็นตอ้งมอีงคก์รบรหิารงานบคุคลแยกต่างหากจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่  

2. พระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหก้ารบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหา

นครใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานคร โดยในปจัจุบนัการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 โดยใหม้คีณะกรรมการ

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ท  าหนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานบคุคลของกรุงเทพมหานคร 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          การบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่       7-35 
 

 

เร่ืองที ่7.3.5 

คณะกรรมการพนักงานเมอืงพทัยา  
   

เมอืงพทัยาเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษเช่นเดยีวกบักรุงเทพมหานคร  กลา่วคือมเีพยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ 

มไิดม้หีลายแหง่ท ัว่ท ัง้ประเทศแบบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบท ัว่ไป อย่างไรก็ด ีพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคล

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดโครงสรา้งการบริหารงานบุคคลของเมอืงพทัยาไวด้ว้ย มไิดใ้หเ้ป็นไปตามกฎหมายเฉพาะอย่างกรณี

ของกรุงเทพมหานคร โดยที่เมืองพทัยามีลกัษณะการบริหารคลา้ยกบัเทศบาล จึงไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน

เทศบาล ท าหนา้ทีก่  าหนดมาตรฐานท ัว่ไปในเรื่องต่าง ๆ ใหแ้ก่เมอืงพทัยาดว้ย และใหม้ ี“คณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยา” ท า

หนา้ทีก่  าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเมอืงพทัยา 

1. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยา เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 คน ดงัต่อไปนี้
24
  

(1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรุ ีเป็นประธาน 

(2) นายอ าเภอ หรอืหวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดัชลบุรจี  านวน 3 คน ซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรุีประกาศก าหนดว่าเป็น

สว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง  

(3) ผูแ้ทนเมอืงพทัยาจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย นายกเมอืงพทัยา สมาชิกสภาเมอืงพทัยาซึง่สภาเมอื งพทัยาคดัเลอืก

จ านวน 1 คน ปลดัเมอืงพทัยา และผูแ้ทนพนกังานเมอืงพทัยาซึง่คดัเลอืกกนัเองจ านวน 1 คน 

(4) ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งคดัเลอืกจากบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในดา้นการบริหารงานทอ้งถิ่น ดา้นการบริหารงาน

บุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหารและการจดัการหรือดา้นอื่นที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การบริหารงานบุคคลของเมอืงพทัยา 

จ านวน 4 คน 

ท ัง้นี้  ใหน้ าหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดมาใชใ้นการคดัเลอืกผูแ้ทนพนกังาน

เมอืงพทัยาและผูท้รงคุณวุฒิดว้ย โดยผูแ้ทนพนกังานเมอืงพทัยาและผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจ

ไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้

2. หนา้ท่ีและอ านาจ 

พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยามหีนา้ที่

และอ านาจเช่นเดยีวกบัองคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั กลา่วคือคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั คณะกรรมการพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ตามที่ ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ในขอ้ 7.3.3 โดยให ้

เป็นหนา้ที่และอ านาจของคณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยา หรือนายกเมอืงพทัยา
25
 แลว้แต่กรณี โดยมอี านาจในการก าหนด
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หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการและความเหมาะสมของเมอืงพทัยาได ้แต่ตอ้งอยู่ภายใต ้

มาตรฐานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลทีค่ณะกรรมการกลางเทศบาลก าหนด
26
  

 

จากการศึกษาโครงสรา้งองคก์รบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลทอ้งถิน่ พ.ศ.

2542 จะเหน็ไดว้่าโครงสรา้งของการบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิน่ของประเทศไทยจะมกีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถิ่นเป็นล  าดบัช ัน้ โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ก.ถ.) เป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑ์

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลใหอ้งคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นระดบัชาติ กล่าวคือ คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) ถอืปฏบิตัิ ซึง่องคก์รดงักลา่วก็จะน าเกณฑม์าตรฐานที ่ก.ถ. ก าหนดไปแปลงเป็นมาตรฐานท ัว่ไป

ขององค์กรตนเอง และน ามาตรฐานท ัว่ไปนี้แจง้ใหก้บัองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหว ัดถือปฏิบตัิ องค์กร

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดัก็จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานท ัว่ไป และหากองคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ระดบัชาติหรือองคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัไม่

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนดเอาไว ้องคก์รในระดบัทีสู่งกวา่ก็ย่อมมอี านาจส ัง่ใหแ้กไ้ขหรอืส ัง่ระงบัการกระท านัน้ ๆ ได ้

แลว้แต่กรณีตามทีก่ฎหมายก าหนด
27
  

 

 

กจิกรรม 7.3.5  

1.  เมอืงพทัยามอีงคก์รบรหิารงานบคุคลในลกัษณะใด และมหีนา้ทีแ่ละอ านาจอย่างไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.3.5 

1.  เมืองพทัยาเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ดี 

พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 ก็ไดก้ าหนดโครงสรา้งการบริหารงานบุคคลของเมอืงพทัยาไวด้ว้ย 

และโดยทีเ่มอืงพทัยามลีกัษณะการบริหารคลา้ยกบัเทศบาล จงึไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ท าหนา้ทีก่  าหนด

มาตรฐานท ัว่ไปในเรื่องต่าง ๆ ใหแ้ก่เมอืงพทัยาดว้ย และใหม้ ี “คณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยา” ท าหนา้ทีก่  าหนดหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานเมอืงพทัยา มหีนา้ทีแ่ละอ านาจเช่นเดยีวกบัองคก์รบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ระดบั

จงัหวดั โดยใหเ้ป็นหนา้ทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการพนกังานเมอืงพทัยาหรอืนายกเมอืงพทัยา 
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