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รางพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. .... 
 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญัติ ณ ปจจุบัน∗ 
 

 กระทรวงมหาดไทยไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่น พ.ศ. .... โดยการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมจากการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีอิสระใน

การบริหารงานบุคคล  โดยมีองคกรกลางการบริหารงานบุคคลระดับทองถิ่นรวม ๒๒๘ 

องคกร  แตละองคกรมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคลตางกัน  การถายโอนหรือยาย

บุคลากรระหวางกันไมอาจที่จะกระทําได ทําใหเกิดปญหาความเจริญกาวหนา และ

การแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบของบุคลากรไมอาจกระทําได  จึงสมควร

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงความ 

มีอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอาศัยหลักการสรางเอกภาพองคกรใหเปน 

๒ ระดับ คือ  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น (ก.ถ.)  เปนองคกรกลางกําหนด

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น

จังหวัด (อ.ก.ถ. จังหวัด) กับคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นขนาดใหญ (อ.ก.ถ. 

ทองถิ่น) ทําหนาที่บริหารงานบุคคลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตรับผิดชอบ  

และใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจโอนยายพนักงานสวนทองถิ่น

                                                            
∗ ขอมูล ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐. 

โดย  นางสาวจฬุารัตน  ยะปะนนั 
นิติกร กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานกักฎหมาย
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ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได  สําหรับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘  เห็นชอบใน

หลักการ  ปจจุบันรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ....  

อยูในระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะพิเศษซึ่งได

พิจารณาเสร็จส้ินในวาระที่ ๒ และเห็นควรนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปดรับฟง

ความคิดเห็น เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางในวาระที่ ๓ หรือวาระสุดทายตอไป 
 

 

    
ข. หลักการของรางพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 เหตุผล 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได

ใชบังคับมาเปนเวลาอันสมควรแลว บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวบางสวน 

ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เชน ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรที่ทําหนาที่ในการ

บริหารงานบุคคลมีหลายระดับและมีการแยกเปนแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตางกันไป ทําใหไมมีเอกภาพในการบริหาร  การบริหารงานบุคคลไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  การโอน (ยาย)  พนักงานสวนทองถิ่นมีข้ันตอนมากและจะตองไดรับความ

เห็นชอบทั้งฝายผูบริหารและพนักงานสวนทองถิ่นทําใหไมอาจที่จะโอน (ยาย)  ได และ

ไมเอื้อตอการหมุนเวียนพนักงานสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตลอดจนการพิจารณาโทษวินัยอยางรายแรงและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยอยาง

รายแรงใหมีหลักประกันในความเปนธรรมใหกับพนักงานอีกทั้งการปรับปรุงในเรื่อง

อํานาจหนาที่ในการคัดเลือก  การสอบคัดเลือก  การสอบแขงขันใหมีระบบที่จะ

กอใหเกิดความเปนธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติกับพนักงานและบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป  และ

ทําใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยรวมมีความเปนธรรมและมีหลักประกัน 

ในความกาวหนาในอาชีพราชการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ค.  สรุปสาระสําคัญ 
 ๑.   เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอแกไขเพิ่มเติม 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับการดําเนินการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในปจจุบัน ซึ่งมีความซับซอนตามลักษณะของภารกิจและความ

รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว แลวตรากฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นฉบับใหมข้ึนใชบังคับแทนเพื่อให

สอดคลองกับการปฏิบัติงานรูปแบบใหม อํานวยการใหการโอน (ยาย) พนักงาน 

สวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีความคลองตัวมากขึ้น ตรงกับความตองการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่น และมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสวนทองถิ่นแตละประเภทมีทิศทางในการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม

และเปนธรรม 
 ๒.   หลักการในประเด็นสําคัญๆ ที่ควรมีอยูในรางกฎหมาย 
   ก.  บททั่วไป 
   ๒.๑  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายถึง กรุงเทพมหานคร 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

   “องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ” หมายถึง องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ ก.ถ. 

กําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ  

   ๒.๒  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัติ   

 
                 ข.  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น 
   ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” เปน

องคกรไตรภาคี  มีกรรมการจํานวน ๒๔ คนประกอบดวย รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง ๖ คน ผูทรงคุณวุฒิ ๘ คน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๘ คน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน

กรรมการและเลขานุการ 
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   ก.ถ. มีอํานาจกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

มีอํานาจในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกตําแหนงบริหาร พิจารณาอุทธรณ

โทษวินัยอยางรายแรงและการรองทุกขเนื่องจากการถูกใหออกจากราชการ ใหความ

เห็นชอบในการแตงตั้งและพนจากตําแหนง มีมติใหโอนระหวางจังหวัด มีอํานาจแกไข

เปลี่ยนแปลงคําสั่งที่ไมเปนไปตามกฎหมายมาตรฐาน หรือมติ ก.ถ. 

   มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการหรือมติของ อ.ก.ถ. จังหวัดหรือ 

อ.ก.ถ. ทองถิ่นที่ขัดหรือแยงกับมาตรฐาน กรณีพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติหนาที่

ผูบริหารแลวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ก.ถ. อาจมีมติให

พนจากหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวได กรณี ก.ถ. เห็นวาผูบริหารทองถิ่นจงใจหรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงาน ก.ถ. อาจมีมติ

สงเรื่องใหผูที่มีอํานาจในการกํากับดูแลดําเนินการได 

   ใหมี สํานักงาน ก.ถ. เปนสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
 ค.  คณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น 
  ๑.   ใหมีคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัด เรียกโดยยอวา 

“อ.ก.ถ.จังหวัด” ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ

จํานวน ๔ คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๖ คน ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  

๖ คน เปนกรรมการ หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

  อ.ก.ถ. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ เห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งตามที่ ก.ถ. 

กําหนดพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและพิจารณาอุทธรณโทษวินัยอยาง

ไมรายแรง กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย  

  ใหกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขานุการ อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ๒.  ใหมีคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นขนาดใหญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ.ทองถิ่น” ผูบริหารทองถิ่นเปนประธาน 

ทองถิ่นจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวน ๓ คน ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน ๔ คน สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงาน 
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สวนทองถิ่นจํานวน  ๓  คนเปนกรรมการ อ.ก.ถ. ทองถิ่นคัดเลือกพนักงานทองถิ่น 

หนึ่งคนเปนเลขานุการ 

  อ.ก.ถ. ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ใหความเห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งและ

การเลื่อนระดับ ตามที่ ก.ถ. กําหนดใหความเห็นชอบในการโอนและใหรับโอนพนักงาน

สวนทองถิ่น 
 ง.   การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  พนักงานสวนทองถิ่น มี ๔ ประเภท ประกอบดวย ประเภทตําแหนงปฏิบัติ 

ประเภทตําแหนงวิชาชีพ ประเภทตําแหนงวิชาการ ประเภทตําแหนงบริหาร 

  ใหพนักงานสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตางๆ ไมตํ่ากวา 

ขาราชการพลเรือน กรณีขาราชการพลเรือนมีสิทธิไดรับสิทธิสวัสดิการใด ๆ เพิ่มข้ึน

จากเดิมอันเนื่องจากทางราชการกําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นมีสิทธิได รับ

เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวนแต ก.ถ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 

  คาใชจายที่เปนเงินเดือนและคาจางที่ไมรวมถึง ประโยชนตอบแทนอื่น 

จะกําหนดใหเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปไมได แตกรณีมีเหตุ 

อันควร ก.ถ.อาจมีมติใหยกเวนการดําเนินการได 

  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ใหเปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถิ่นเวนแตเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ในตําแหนง

ปฏิบัติหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนดใหเปนอํานาจของปลัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นโดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถิ่น 

 
 จ.   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ 
  กําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นผูใดปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ถือวาผูนั้นมีความชอบที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ คําชมเชย เครื่อง

เชิดชูเกียรติยศ รางวัล การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี ทั้งนี้กําหนดเปน

มาตรฐานเดียวกันกับ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
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 ฉ.   วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และ 
รองทุกข 
  พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด กรณี 

มีมูลกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือทําการสอบสวน

ภายในสิบหาวัน หากไมมีบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการใหรายงานตอผูวาราชการ

จังหวัด หรือนายอําเภอผูกํากับดูแลเพื่อจัดหาบุคคลที่จะเปนกรรมการสอบสวนให

ภายในสามสิบวัน และกําหนดใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

  การอุทธรณโทษวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอ อ.ก.ถ. จังหวัด การ

อุทธรณวินัยอยางรายแรง ใหอุทธรณตอ ก.ถ. 

  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ถ. กรณีเกิดความคับของใจ

จากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบริหารทองถิ่น ถาเหตุเกิดจากผูบริหารทองถิ่นให

รองทุกขตอ อ.ก.ถ. จังหวัด 

 
 ช.   บทเฉพาะกาล 
  ใหดําเนินการใหมี ก.ถ. ใหเสร็จส้ินภายในหกเดือนนับแตพระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับในระหวางที่ยังไมมี ก.ถ. ให ก.ถ. เดิมทําหนาที่ไปพลางกอนเทาที่จําเปน

จนกวาจะมี ก.ถ. และใหจัดตั้งสํานักงาน ก.ถ.ภายใน ๖ เดือน ระหวางที่ไมมีสํานักงาน 

ก.ถ. ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดตั้งสํานักงาน ก.ถ. ชั่วคราวขึ้น 

  ใหดําเนินการใหมี อ.ก.ถ. จังหวัดและ อ.ก.ถ. ทองถิ่น ภายใน ๖ เดือน  

นับแต พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ในระหวางไมมี อ.ก.ถ. จังหวัดใหผูวาราชการ

จังหวัดคัดเลือกผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก. อบต. จังหวัด และจัดใหมี

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ก.จ.จ. , ก.ท.จ. 

และ ก. อบต. จังหวัดเพื่อเปนคณะกรรมการใน อ.ก.ถ. จังหวัดชั่วคราวจนกวาจะมี 

อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ในวาระเริ่มแรกใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดใหมีการคัดเลือก

ผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหคัดเลือกกันเองเปนกรรมการผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใน ก.ถ. หลังจากที่มีกรรมการผูแทนสวนราชการและผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. แลวใหกรรมการผูแทนสวนราชการและผูแทน
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๒๔ คนแลวใหทั้ง ๒๔ คนเลือก

กันเองเปนผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. 

  ในวาระเริ่มแรกใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการคัดเลือกผูแทนสวน

ราชการและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ถ. จังหวัด

แลวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิแลวใหผูแทนสวนราชการและผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกใหเหลือ ๑๘ คน แลวใหทั้ง ๑๘ คนคัดเลือกกันเอง

เพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ถ. จังหวัด 

  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณ ของ

สํานักงาน ก.ถ. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเปนของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นนับแต พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  
 

  ทั้งนี้  รายละเอียดปรากฏในรางฯ ซึ่งทานที่สนใจสามารถ download และ

รวมแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซด หรือสงเปนหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได 

 

☺☺☺☺ 
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