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การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ในดานตางๆ
ตั้งแตการแตงตั้ง การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษ และการใหพนจากตําแหนง
เพ่ือใหเปนไปตามตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบท่ียึดถือหลักระบบคุณธรรม
และหลักการการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด
สัมฤทธผิลตามเปาหมายท่ีตั้งไว

ระบบโครงสรางการบริหารงานบุคคลทองถิ่น

1. ระบบช้ันยศ
ระบบชั้นยศ (Common level) เริ่มใชครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2518 เปนการจัดโครงสรางทุกตําแหนงตามระดับมาตรฐานกลาง (Common Level)
เปน 11 ระดับ คือ การกําหนดระบบโครงสรางการบริหารงานบุคคลโดยใชตัวตําแหนงเปนตัวตั้งในการกําหนด
เงินเดือนและบริหารบุคคลตางๆ จึงไดมีการกําหนดตําแหนง รายละเอียดหนาท่ีของแตละตําแหนงและเงื่อนไข
ของคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงเอาไว จากนั้นก็เปนกลุมตําแหนง แลวเปนสายงาน จุดออนท่ีสําคัญของระบบนี้
คือ การใชระบบเงินเดือนซึ่งใชมาตรฐานเดียวกัน คือ 1-11 แลวก็ใชบัญชีเดียว การจายคาตอบแทนจึงไมสะทอน
กับผลการปฏิบัติงาน สงผลใหไมจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ “คนดี คนเกง” อยูในระบบราชการได

2. ระบบจําแนกตําแหนง (ระบบแทง Broadband)
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2551 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (กถ.)

และคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถ่ิน (กจ. กท. และ ก.อบต.) ไดมีประกาศปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง
ของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน จาก “ระบบซี” ไปเปน “ระบบแทง (Broadband)” ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในระบบราชการไทยโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
การปรับปรุงระบบวินัย และการพิทักษระบบคุณธรรมในขาราชการพลเรือน นอกจากผลกระทบขางตนแลว
สิ่งท่ีถือเปนหัวใจสําคัญคือการยึดหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน หลักการกระจายอํานาจ และหลัก
ความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางานโดยมีผลยังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558

การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น จําแนกกลุมประเภทได 4 ประเภท ไดแก
1) ประเภทท่ัวไป คือ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ งานปฏิบัติการ ของหนวยงานตางๆ
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งบรรจุจากผูจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
2) ประเภทวิชาการ คือ ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผูสําเร็จปริญญาทางวิชาการตามท่ี ก.ถ. กําหนดใหปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของตําแหนงนั้น
3) ประเภทอํานวยการทองถิ่น คือ ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝาย กอง สํานัก หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีระดับ
เทียบเทาตามท่ี ก.ถ. กําหนด
4) ประเภทบริหารจัดการทองถิ่น คือ ตําแหนงปลัดและรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง อบจ. เทศบาล และ
อบต. หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีระดับเทียบเทา ตามท่ี ก.ถ. กําหนด
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กฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
4. พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ

การปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 78 วา “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการทอง ถ่ินได เอง พัฒนาเศรษฐกิจทอง ถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัด
ท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ ของประชาชนในจังหวัดนั้น
และไดกําหนดเรื่องการปกครองสวนทองถ่ิน ไวเปนการเฉพาะในหมวดท่ี 9 ตั้งแตมาตรา 282 ถึงมาตรา 290
รวม 9 มาตรา

โดยมีมาตราท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินอยางชัดเจน ไดแก
มาตรา 284 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ
จะเห็นไดวา ในประเด็นเรื่องอํานาจในทางบริหารงานบุคคลสวนของทองถ่ิน รัฐธรรมนูญประสงคจะใหทองถ่ิน
มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแนชัด ขณะเดียวกัน ในการใหอํานาจอิสระในการบริหารงานบุคคลท่ีกลาวนี้
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขในการใชอํานาจในทางบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมไวเปนมาตราหนึ่งเปน
การเฉพาะ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน ในมาตรา 288 เพ่ือใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
และการใหพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว

มาตรา 288 การแตงตั้ งและการใหพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถ่ินและตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินกอน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง จะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการ
ท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยมี
จํานวนเทากัน

การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

จะเห็นไดวาในมาตรา 288 นี้ ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในทางบริหารงานบุคคล ในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับการกําหนดให
มีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินในลักษณะไตรภาคีท่ีประกอบดวย ผูแทนหนวยราชการ ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนหลักประกันตามระบบคุณธรรมในทางบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงาน
และลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

เนื่องจากการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมท้ังอุปสรรคการถายโอนอัตรากําลังบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ไดแกไขเพ่ิมเติมหลักการบางประการในสวนท่ีเก่ียวกับระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ทําใหจําเปนตองจัดทํากฎหมายใหมใหครอบคลุมหลักการท่ีรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว มุงเนนไปท่ีการปรับโครงสราง
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินใหตัวแทนของขาราชการในองคปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวม
เพ่ิมข้ึนอีกภาคสวนหนึ่ง กับท้ังยังมุงเนนไปท่ีการสรางกลไกพิทักษคุณธรรมในการบริหารงานของทองถ่ินอีกดวย

โดยสรุปแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลท่ีสําคัญ[5] ดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนสถานะของผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากพนักงานเปนขาราชการท้ังหมด
2) การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือคุมครองใหการบริหารงานบุคคลดําเนินการ
ดวยคุณธรรม
3) การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน จากเดิม 3 ฝายประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการ
ท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ เปลี่ยนเปน 4 ฝาย
ประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนขาราชการ
สวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ
4) กฎหมายวาดวยคณะกรรมการขาราชการทองถ่ินจะตองปรับปรุงแกไขใหเสร็จสิ้นภายในไมเกิน 1 ป และกฎหมาย
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินจะตองปรับปรุงแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบาย

3) พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตราข้ึนเพ่ือกําหนดรายละเอียด

ในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญไดวางหลักการไวในมาตรา 288 ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในทางบริหารงานบุคคล ในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยมุงใหเกิดการโยกยายถายเทบุคคลซึ่งทํางานในทองถ่ินไดจริง ทําใหมีคนท่ีมีความสามารถสนใจทํางานในทองถ่ิน
มากข้ึน นอกจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหมีโครงสรางและหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลของทองถ่ิน
ท่ีมีผูแทนของทองถ่ินรวมอยูในโครงสรางองคกรทองถ่ินแลว ยังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนกฎหมายท่ีรองรับความ
เปนอิสระและความตองการในการบริหารบุคคล โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินเอง อีกท้ังยังเปนกฎหมายท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินอีกดวย

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีองคกรการบริหาร
งานบุคคลของทองถ่ินโดยเฉพาะในทุกระดับ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินข้ึน 3 ระดับ ไดแก
1) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 33
2) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)
3) คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินระดับจังหวัด (ก.ระดับจังหวัด)


