
ร่าง พรบ.  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ............ 
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล   คือ  เงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่น  
รายได้  ที่ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายรวมกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  โดย 
อปท. จะก าหนดสูงกว่า  40%  ของเงินรายได้ที่น ามาตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายไม่ได้  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน  ค่าจ้างฯ
 การสรรหา  คือ  การสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกบริหารท้องถิ่น  อ านวยการ
ท้องถิ่น  ให้ส านักงาน ก.ถ.ด าเนินการ  (สอบคัดเลือกทั่วไป เป็น วิชาการให้ 
อปท. ด าเนินการ) 
 เงื่อนไขการบรรจุ  ต้องบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้  หากไม่มีมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  ค่าใช้จ่ายรวมเกิน 40%  จ านวนเกินกว่าที่  อกท.จังหวัด
เห็นชอบ  ห้ามบรรจุ  หากต าแหน่งบริหารท้องถิ่น/อ านวยการท้องถิ่นว่าง  ให้
แต่งตั้งจากผู้ผ่านการทดสอบของ ก.ถ.  ภายใน  60  วัน  วาระการด ารง
ต าแหน่งของปลัด อปท. ให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่เดียวกันติดต่อ 4 ปี  ให้สับเปลี่ยน
หน้าที่ ย้าย โอน 
 จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
- เป็นข้าราชการที่ดี 
- มีเกียรต ิ
- มีศักดิ์ศร ี
- การยึดมั่นและยืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกต้อง 
- ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
- การปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
- การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ผู้ไม่ปฏิบัติตาม(ที่ไม่ผิดวินัย) ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  และน าไปประกอบการ
แต่งต้ัง / การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 การปฏิบัติราชการแทน  ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มอบ  เช่น  ปลัด มอบ รองปลัด 
/ หัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ มอบ ข้าราชการในสังกัด 
 การรักษาราชการแทน  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง  เช่น  รองปลัด / 
หัวหน้าส่วนราชการ  รักษาราชการแทนปลัด  หรือข้าราชการ (อ านวยการ) 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   
 รักษาการในต าแหน่ง  กรณีไม่มีตัวเป็นต าแหน่งอื่นที่ว่าง  โดยเลือกคนใน
กองก่อน  ถ้าเลือกคนในกองอื่นต้องไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการ  โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นผู้ส่ังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รักษาการในต าแหน่งอื่นที่ว่าง 
 ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ต้องไม่เกิน  25%  ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
หาก อปท. ใดเกิน  25%  ให้จัดท าแผนลดลูกจ้าง  พนักงานจ้างให้เหลือไม่เกิน 
25%  ภายใน  4  ปี 
 

วัตถุประสงค์การบริหารงานบุคคล 
- สรรหาคนดีมาท างาน 
- พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 
- รักษาคนดีให้อยู่ในองค์กร 
- ใช้ประโยชน์สูงสุด 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี คือ 
- การคาดคะเนความต้องการก าลังคน คุณภาพของคน 
- การก าหนดแนวทางการสรรหาคน 
- แนวทางการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อ่อนอะไรให้พัฒนาคน  ไม่ใช่เพิ่มคน 
- การก าหนดการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ท าไมต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคลากรที่เหมาะสม  มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถที่จ าเป็นต่อ
การท างาน  ในจ านวนและเวลาที่ต้องการ 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคตได้ 
- เพื่อรักษาบุคลากรที่มีอยู่ให้คงอยู่ตลอดไป 
- เพื่อใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับความรู้  ทักษะ  ความสามารถ 
- เพื่อเตือนภัยล่วงหน้า  หากไม่สามารถจัดการเรื่องบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจ าท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) 
- ต้องประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2560 
- การก าหนดต าแหน่งต้องค านึงถึงคุณภาพงานโดยให้ดูตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเทียบกับงานที่ปฏิบัติจริง  ปริมาณงาน  หากมีคนอยู่แล้ว  หากต้องการเพิ่ม
ให้ก าหนดปริมาณงานที่ไม่เหมือนกับคนเดิมที่ท าอยู่  และภาระค่าใช้จ่ายของ อปท. 
- การก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ต้องก าหนดเท่าที่จ าเป็น  เป็นข้อผูกพันจะต้องตั้ง
อัตราเงินเดือนของต าแหน่งที่ก าหนดในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังในแต่ละปีโดยต้องต้ังให้เต็ม 12 เดือน 
- ต้องสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งที่ได้ก าหนดตามปีงบประมาณในอัตราก าลัง 
3 ปี โดยเคร่งครัด 
- การยุบต าแหน่ง  ข้าราชการประเภทวิชาการ  ประเภททั่วไป  และพนักงานจ้าง  
ว่างแล้วไม่สามารถสรรหาภายใน 1 ปี  ให้ ก.จังหวัดพิจารณายุบต าแหน่งนั้น 
หน้าที่ของคณะท างาน 
- วิเคราะห์สภาพปัญหา  และภารกิจอ านาจหน้าที่ของ อปท.  ของเดิมมี
อะไรบ้างถ้าเสร็จแล้วให้ตัดทิ้ง  ถ้าอยู่ระหว่างด าเนินการให้คงไว้  น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ท าไว้แล้วมาใช้ 
- ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ตามภารกิจ  หน้าที่ในด้านต่างๆ  ก าหนด
เนื้องาน  ต าแหน่งทั่วไป  วิชาการ พนักงานจ้างได้  ก าหนดสายงานบริหารไม่ได้ 

-   ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการ (ประเภท  สายงาน  และระดับ)  และจ านวน
ต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
-  วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ40 
-  การจัดคนลงกรอบโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสม 
-  การพัฒนาบุคลากรทุกคน 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ  และทัศนคติ  ของบุคคลในองค์กรให้มีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ในอันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและ
องค์กร  ดังนั้น  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความหมายครอบคลุมไปถึง  การ
พัฒนาบุคคล  การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาองค์กร 
 ทรัพยากรบุคคล   เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและ
เจริญเติบโต  ทั้งนี้  เพราะการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น  จะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กรเป็นส าคัญ 
 สิ่งที่ต้องค านึงถึงการพัฒนาคน  คือ  ความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนา
คนกับเป้าหมายของส่วนราชการ  ซ่ึงหมายถึงว่าเราจะพัฒนาคน  ก็ เพื่อให้เขา
สามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่จะน าพาส่วนราชการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ได้  ดังนั้น  การพัฒนาคนจึงจะต้องมุ่งสู่ความต้องการในอนาคตมากกว่าที่จะ
เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   
 การจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ  เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการมีแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างให้มีความสามารถและสมรรถนะที่
พร้อมจะปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นได้ 
 แนวทางปฏิบัติ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
-  การค านวณเงินคงเหลือ 40% ของงบประมาณรายจ่าย 
-  ผลคะแนน LPA  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่ขอรับการประเมินแต่ละ
ด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
-  งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า  10% อปท.ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 
-  อปท.ยื่นขอรับการประเมินไม่ทันภายในเดือนกันยายน  เนื่องจากยังไม่ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว 
-  ผู้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสต้องปฏิบัติงาน ณ อปท.  ที่ขอรับการประเมินไม่น้อย
กว่า 8 เดือน  โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง  มี
ระยะเวลานับถึง 30 กันยายนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (อปท.ที่สังกัด)  จ่ายตาม
สัดส่วนเวลานับ 30 กันยายนกลับไป 



-  ข้าราชการ/ลูกจ้าง  เกษียณ  30  กันยายน  ไม่ได้เลื่อนขั้น 1 ตุลาคม มีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลประจ าปีค านวณโดยใช้ฐานเงินเดือน ณ 30 กันยายน (ก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
-  ข้าราชการ/ลูกจ้าง ปรับปรุงต าแหน่ง/ย้าย  หรือไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(เม.ย.) แต่ ต.ค. ได้ 1 ขั้น  ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งปี  2  ครั้งและ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทั้งปีไม่น้อยกว่า 1 ขั้น 
-  ข้าราชการ/ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  เงินเดือนเต็มขั้นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
2% = 0.5 ขั้น  ค่าตอบแทนพิเศษ 4% = 1 ขั้น  พนักงานจ้างไม่เกิน  6%  
-  พนักงานจ้างต่อสัญญาจ้างใหม่มีการปรับปรุงจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นภารกิจต้อง
ต่อสัญญาจ้างวันต่อเนื่องกัน  ลักษณะงานเกื้อกูลกัน  มีผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง
ไม่ต่ ากว่าระดับดี ปฏิบัติงานใน อปท. นั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
-  กรณี อปท.ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป  หากจะจ่ายโบนัส  1  
เท่า  ไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อ ก.จังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้เลย 
-  หลักเกณฑ์ก าหนดอัตราการจ่ายโบนัส  ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายลดหลั่น
กันตามความเหมาะสมตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-  ข้าราชการ/ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ (2 ครั้ง)  ไม่มีสิทธิรับโบนัส 
-  ต้นปีงบประมาณมีงบฯ รายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า 10%  ระหว่างปีมีการ
โอนงบรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท าให้เมื่อสิ้นปีมีไม่ถึง 10%  ไม่สามารถจ่ายโบนัสได้ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-  กรณีไม่มีนายกให้ผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ประเมินปลัด อปท. (มท 0804.5/ว 
1244  ลว. 15 มิ.ย.2559) และการออกค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ 
(ประกาศ คสช.ที่ 85/57) 
-  กรณีไม่มีปลัด อปท. นายกฯ เป็นผู้ประเมินรองปลัด/ผอ.กอง 
-  กรณีไม่มี ผอ. ผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้ประเมินข้าราชการในกองนั้น 
-  หน่วยตรวจสอบภายในปลัด อปท.เป็นผู้ประเมิน 
-  กรณีปลัด อปท.มอบรองปลัดก ากับดูแลส่วนราชการ  มีหน้าที่ควบคุม  ก ากับ  
ตรวจสอบ  แนะน าการปฏิบัติงาน  ให้ข้อมูลและความเห็นแก่ปลัดเพื่ อ
ประกอบการประเมิน  รองปลัดจะประเมินต้องรักษาราชการแทนปลัดหรือออก
ค าสั่งให้รองปลัดประเมิน 
-  หัวหน้าฝ่ายไม่ใช่ ผอ. ตามข้อ 10 ของประกาศ  แต่เป็นผู้ก ากับดูแลควบคุม
การปฏิบัติงานในฝ่ายมีหน้าที่ให้ข้อมูลและความเห็นแก่หัวหน้าส านักปลัด/ผอ.
กอง  หัวหน้าฝ่ายประเมินลูกจ้างประจ า  หัวหน้างานประเมินพนักงานจ้าง 
- ข้าราชการโอน/ย้ายหลัง 1 มี.ค./1 ก.ย. ให้ผู้บังคับบัญชา อปท.เดิมเป็นผู้
ประเมินการปฏิบัติงาน  อปท.ใหม่เป็นผู้ออกค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน 
-  การประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน  วิธีการประเมิน  ก าหนดให้  อปท.เป็นผู้
ประกาศก่อนเริ่มรอบการประเมิน 

-  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. หากค านวณโควตาแล้วมีเศษ  ถ้ามีเศษเกินครึ่ง
ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม  ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ 6 ณ 1 ก.ย. ด้วย  ไม่มีจ านวนเต็ม
ก็ให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม  เช่น  0.6  ก็เล่ือนได้ 
-  การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  โควตาการเลื่อนขั้นทั้งปี 2 ขั้น  ในแต่ละ
กลุ่มต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของข้าราชการ ณ 1 มี.ค. ปรับเกลี่ยมารวมกันไม่ได้ 
-  วงเงินการเลื่อนขั้นกลุ่มบนสามารถปรับเกลี่ยให้กลุ่มล่างได้  แต่กลุ่มล่างไม่
สามารถปรับเกลี่ยให้กลุ่มบนได้  เนื่องจากกลุ่มบนมีจ านวนคนน้อยกว่าแต่มีอัตรา
เงินเดือนสูงกว่าอาจจะมีเงินเหลือมากกว่ากลุ่มล่าง (กลุ่มบน ระดับสูง/ เช่ียวชาญ  
ค.ศ.4/5)  (กลุ่มล่าง  ระดับกลาง ชพ./อส./ค.ศ.3 ลงมา) 
-  ครูผู้ดูแลเด็กคิดโควตาและวงเงินเล่ือนขั้นเงินเดือนแยกจากข้าราชการ 
-  นายก อปท. สามารถก าหนดจ านวนครั้งของวันลา/มาท างานสาย  เพื่อใช้
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
-  รองปลัด อปท. เป็นต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนราชการสามารถแต่งตั้งรอง
ปลัดเป็นกรรมการได้ 
-  พนักงานส่วนท้องถิ่นขอลาออกจากราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. หรือ 
1 ต.ค. ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น อปท.จ่ายได้  พ.ศ.2559  ใช้บังคับต้ังแต่  14 
ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 
1.เงินโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2.เงินทุนการศึกษาส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
3.เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
4.เงินช่วยพิเศษ  กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับบ านาญ  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างถึงแก่ความตาย 
แนวทางอาวุโส 
1.ผู้ใดด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโส 
2.ถ้าเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน    ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.ถ้าเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน  ผู้ใดได้รับ
เงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
4.ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน  ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
5.ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน  ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
6 .ถ้ า เป็ น ผู้ ได้ รั บ เค รื่ อ งร า ช อิ ส ริ ย า ภ รณ์ ใน ชั้ น เดี ย ว กั น ผู้ ใด ได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
7.ถ้าเป็นผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน  ผู้ใดมีอายุแก่กว่า
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)  

การปรับโครงสร้างใหม่  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน   
สอบคัดเลือก  คัดเลือก  การเลื่อนระดับ  การประเมิน 
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