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บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. .... 
   

 
หลกัการ 

 
  ปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 

เหตุผล 
 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความเป็นอสิระในการบริหารงานบุคคล โดยการโยกย้าย การเล่ือนตาํแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน 

และการลงโทษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด และการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาํแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจาํเป็น

ของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐาน

สอดคล้องกนั และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกนัหรือสบัเปล่ียนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยกนัได้ รวมทั้งต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  

นอกจากน้ัน ได้กาํหนดให้มีองค์กรพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง

ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจาํเป็น 

ต้องตราพระราชบัญญัตน้ีิ 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

   

 
................................... 
................................... 
................................... 

 
...........................................................................................................

................................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บญัญัตใิห้กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัต ิ

แห่งกฎหมาย 
 
...........................................................................................................

................................... 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตน้ีิเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตน้ีิให้ใช้บังคบัเม่ือพ้นกาํหนดหน่ึงร้อยแปดสบิวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาํบล 

เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด และการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น 



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๒

“การปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น” หมายความว่า เมืองพัทยาและการปกครอง

ท้องถิ่นรปูแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถงึกรงุเทพมหานคร 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารการปกครอง

ท้องถิ่นรปูแบบอื่น 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตาํบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา และปลัดการปกครอง

ท้องถิ่นรปูแบบอื่น 
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเมืองพัทยา และข้าราชการ

การปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น ซ่ึงได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏบิัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน

อดุหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นเงินเดือนของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ” หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงไม่รวมถงึ

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
“ข้าราชการคร”ู หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

และทาํหน้าที่เช่นเดียวกบัข้าราชการครตูามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

หรือปฏบิัติงานเช่นเดียวกบับุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

ลักษณะ ๑  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ถ.” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เป็นประธาน 
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๓

(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง จาํนวนเจด็คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  

และอธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(๓) กรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวนแปดคน 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวนสามคน นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ประเภทละสองคน และกรรมการผู้แทนผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น 

จาํนวนหน่ึงคน ซ่ึงนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นเลือกกนัเอง  

(๔) กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น จาํนวนแปดคน ประกอบด้วย ผู้แทน

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาํบล ผู้แทนข้าราชการเทศบาล ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ประเภทละสองคน ผู้แทนข้าราชการเมืองพัทยาและผู้แทนข้าราชการการปกครอง

ท้องถิ่นรปูแบบอื่น จาํนวนหน่ึงคน และผู้แทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน

หน่ึงคน 
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมี

ความรู้ความเช่ียวชาญหรือมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น  

ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ  

หรือด้านกฎหมาย จาํนวนแปดคน โดยในจาํนวนน้ีต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอย่างน้อย

หน่ึงคน 

การคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)  

และกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. 

กาํหนด  ทั้งน้ี ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทยีบเท่า 

ในการคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) 

และ (๔) เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายละห้าคน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเลือกกนัเองให้เหลือ

แปดคนเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕)  
ให้เลขาธกิาร ก.ถ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธกิาร ก.ถ. แต่งตั้ง

ข้าราชการในสาํนักงาน ก.ถ. จาํนวนไม่เกนิสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สบิปีบริบูรณ ์
(๓) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน 

ไร้ความสามารถ 
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(๔) ไม่เคยต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกจิ หรือองค์การมหาชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถอืว่ากระทาํการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในวงราชการ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ  
(๗) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 

องค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘) ไม่เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ผู้ดาํรงตาํแหน่งในพรรคการเมือง  

หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
 
มาตรา ๘  กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๖ (๔) และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ

คัดเลือกอกีได้แต่จะดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้  
กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดพ้นจากการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือในกรณทีี่กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงมิใช่ผู้แทนข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ย้าย หรือโอนให้ไปดาํรงตาํแหน่งในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ให้ผู้น้ันพ้นจากตาํแหน่งกรรมการ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระปฏบิัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ถ้าตาํแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้ดาํเนินการคดัเลือกกรรมการแทน

ตาํแหน่งที่ว่างลงภายในสามสบิวันตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในมาตรา ๖ วรรคสาม และให้

กรรมการซ่ึงได้รับการคดัเลือกมีวาระอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

เว้นแต่ในกรณทีี่ระยะเวลาที่เหลืออยู่มีไม่ถงึหน่ึงปี ไม่ให้นับเป็นวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง 
 
มาตรา ๙  นอกจากพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๖ (๕) พ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกเป็นหนังสอื 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก 
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มาตรา ๑๐  การประชุมของ ก.ถ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้  

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการประชุมของ ก.ถ. หากกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสยีในเร่ืองที่พิจารณา 

ห้ามมิให้ผู้น้ันร่วมประชุมและลงมติในเร่ืองน้ัน  
การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสยีงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีง 

ช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๑  ให้ ก.ถ. มีอาํนาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) กาํหนดทศิทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ 

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีเอกภาพและแนวทาง 

ที่สอดคล้องกนั 
  (๒) กาํหนดแนวทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งใน

ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 

  (๓) กาํหนดมาตรฐานกลางในการจดัโครงสร้างขององค์กรและการจดักรอบ

อตัรากาํลัง มาตรฐานตาํแหน่ง มาตรฐานค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์อื่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
  (๔) ออกกฎเกี่ยวกบัหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในเร่ืองการบริหารงานบุคคล ดังน้ี  
       (ก) คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
       (ข) วิธกีารสอบแข่งขนั การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก 
       (ค) การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ  

การให้มีและการเล่ือนวิทยฐานะ และการเล่ือนเงินเดือน 
       (ง) วินัย การดาํเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ  

       (จ) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนในการปฏบิัติการเกี่ยวกบั

การบริหารงานบุคคล 
       (ฉ) เร่ืองอื่นอนัเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.ถ. เหน็สมควร 

(๕) กาํหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการให้และจัดทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๖) วางระเบยีบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขในการให้ความเหน็ชอบ

การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาํแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง และการให้ 

ความเหน็ชอบในการให้โอนหรือรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด 
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  (๗) ให้ความเหน็ชอบการให้โอนหรือรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัส่วนราชการอื่น  
หรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  (๘) กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล และการบังคับการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน และมติของ ก.ถ. หรือมติของ อ.ก.ถ.  

  (๙) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

และการกาํหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและระดบัตาํแหน่งที่ควรได้รับ 
  (๑๐) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัตแิละการแก้ไขทะเบียนประวัตเิกี่ยวกบัวัน 

เดือน ปีเกดิ และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลเพ่ือปฏบิัติการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

  (๑๒) ให้คาํปรึกษา แนะนาํ พิจารณา และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ถ. เพ่ือดาํเนินการใด ๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๔) กาํกบัการปฏบิัติงานของสาํนักงาน ก.ถ.    
  (๑๕) ปฏบิัตกิารอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น  
  ทุนการศึกษาตาม (๕) ให้ใช้จากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์

จะให้ทุนการศกึษาน้ัน 
กฎและระเบียบตามวรรคหน่ึง เม่ือประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  การดาํเนินการตาม (๗) และ (๘) อาจมอบหมายให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ  

อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีดาํเนินการแทนตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนดได้ 
   

มาตรา ๑๒  ในกรณทีี่ปรากฏต่อ ก.ถ. ว่า การดาํเนินการหรือมติของ อ.ก.ถ.

จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ไม่สอดคล้องกบัทศิทาง นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง

ตามมาตรา ๑๑ (๑) หรือ (๒) หรือขดัหรือแย้งกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ มาตรฐาน หรือมติของ ก.ถ. 

ตามมาตรา ๑๑  ให้ ก.ถ. แจ้งให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ดาํเนินการแก้ไข 

ให้ถูกต้องโดยเรว็  
ถ้า อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงมิได้

ดาํเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ ก.ถ. กาํหนด หรือ ก.ถ. เหน็ว่าการดาํเนินการดังกล่าวอาจ 

เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานบุคคลหรือไม่เป็นธรรมกบัข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

ให้ ก.ถ. มีอาํนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนมติหรือการดาํเนินการของ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. 

จังหวัด น้ันได้ 
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มาตรา ๑๓  ในกรณทีี่ ก.ถ. เหน็ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซ่ึงปฏบิตัหิรือทาํ

หน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นปฏบิัติหรือละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ และหากให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปจะเกดิ

ความเสยีหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ ก.ถ. มีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน

พ้นจากหน้าที่โดยให้ไปปฏบิัติหน้าที่ ณ สาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด เว้นแต่กรณจีาํเป็นเร่งด่วน 

ประธานกรรมการอาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจากหน้าที่เดิมโดยให้ปฏบิัติหน้าที่ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสาํนักงาน ก.ถ. ได้เป็นการช่ัวคราว 
ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ก.ถ. หรือประธานกรรมการ แล้วแต่กรณ ี 

มีอาํนาจแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดให้เป็นผู้รักษาราชการแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงถูกสั่งให้พ้นจากหน้าที่ได้ 

อาํนาจของ ก.ถ. หรือประธานกรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ก.ถ. หรือ

ประธานกรรมการจะมอบหมายให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือประธาน อ.ก.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ี 

เป็นผู้ดาํเนินการแทนกไ็ด้  

 
มาตรา ๑๔  ในกรณทีี่ ก.ถ. เหน็ว่าผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือมติของ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด และเม่ือ 

ก.ถ. ได้ดาํเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีเหตุดังกล่าว  ให้ ก.ถ. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นน้ัน

ดาํเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. กาํหนด  

  ในกรณทีี่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ปฏบิัตติามคาํสั่งของ ก.ถ. หรือไม่ดาํเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ ก.ถ. กาํหนดตามวรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ถอืว่าเป็นกรณทีี่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นละเลยไม่กระทาํการตามหน้าที่หรือกระทาํการไม่ชอบด้วยอาํนาจหน้าที่  ให้ ก.ถ. มีอาํนาจ

ออกคาํสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั่งเดิมได้ และให้ส่งเร่ืองให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นน้ันพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องดาํเนินการสอบสวนใหม่   
  อาํนาจของ ก.ถ. ตามวรรคหน่ึง ก.ถ. จะมอบหมายให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ  

อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้ดาํเนินการแทนตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. 

กาํหนดกไ็ด้ 
 
  มาตรา ๑๕  ในกรณทีี่ ก.ถ. สั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขการดาํเนินการตาม

มาตรา ๑๔ เป็นกรณทีี่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งบรรจุ แต่งตั้ง หรือคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

โดยไม่ดาํเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกบัการบรรจุ แต่งตั้ง หรือคัดเลือกข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นสาํหรับตาํแหน่งน้ันตามที่ ก.ถ. กาํหนด การดาํเนินการแก้ไขให้ถูกต้องน้ันไม่

กระทบกระเทอืนถงึการใดที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันได้ปฏบิัตติามอาํนาจหน้าที่ และการรับ

เงินเดือนหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้ว หรือมีสทิธจิะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับ

การบรรจุ แต่งตั้ง หรือเล่ือนตาํแหน่งน้ัน แต่จะอ้างสถานภาพที่เคยได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ

เล่ือนตาํแหน่งดังกล่าวมาเป็นเหตุให้เกดิสทิธใิด ๆ อกีไม่ได้  ในการน้ี หากการที่ผู้บริหารท้องถิ่น
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๘

ดาํเนินการแก้ไขเป็นการสั่งการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลับไปดาํรงตาํแหน่งเดิม ให้ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นผู้น้ันได้รับเงินเดือนตามที่เคยได้รับก่อนเล่ือนตาํแหน่ง 
 
มาตรา ๑๖  ค่าตอบแทน ก.ถ. อ.ก.ถ. อ.ก.ถ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด  

ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 

ลักษณะ ๒ 
สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 

มาตรา ๑๗  ให้มีสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า 

“สาํนักงาน ก.ถ.” มีฐานะเป็นกรม สงักดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๘  สาํนักงาน ก.ถ. มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นหน่วยงานธุรการของ ก.ถ. และ ก.พ.ถ. และดาํเนินการตามที่ ก.ถ. 

หรือ ก.พ.ถ. มอบหมาย 
(๒) วิเคราะห์ วิจัย และจัดระบบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทาํแผนกาํลังคนในราชการส่วนท้องถิ่น  
(๔) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และดาํเนินการเกี่ยวกบั

การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการจัดสวัสดิการสาํหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๕) ดาํเนินการหรือจัดให้มีการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๖) ดาํเนินการหรือจัดให้มีการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพ่ือให้ทุนการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุ

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๘) ปฏบิตัิการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
 
มาตรา ๑๙  ให้มีเลขาธกิาร ก.ถ. คนหน่ึง เป็นผู้รับผดิชอบการปฏบิตังิานของ

สาํนักงาน ก.ถ. และเป็นผู้บงัคับบญัชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีรองเลขาธกิารเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติราชการ  
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๙

ลักษณะ ๓ 
คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

   
 
มาตรา ๒๐  ให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นคณะหน่ึง 

เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ถ.” ประกอบด้วยกรรมการจาํนวนเจด็คนซ่ึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งตามมาตรา ๒๒ 
กรรมการ ก.พ.ถ. ต้องทาํงานเตม็เวลา 
ให้เลขาธกิาร ก.ถ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ถ. 
 
มาตรา ๒๑  กรรมการ ก.พ.ถ. ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สบิห้าปี 
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(ก) เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการคร ูคณะกรรมการข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตาํรวจ หรือคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎกีา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษา 

ศาลอทุธรณห์รือเทยีบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าอยัการพิเศษ 

ประจาํเขตหรือเทยีบเท่า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงู  

หรือเทยีบเท่าตามที่ ก.ถ. กาํหนด  
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนในสถาบันอดุมศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกบัการบริหารราชการแผ่นดิน โดยดาํรง

ตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 
มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ประกอบด้วย 

ประธานศาลปกครองสงูสดุ เป็นประธาน รองประธานศาลฎกีาที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 

ศาลฎกีาหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. หน่ึงคนซ่ึง ก.ถ. กาํหนด และให้เลขาธกิาร ก.ถ.  

เป็นเลขานุการ 
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๑๐

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คดัเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัตติามมาตรา ๒๑ 

จาํนวนเจด็คน เพ่ือเป็น ก.พ.ถ. 
ให้ผู้ได้รับคดัเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการ ก.พ.ถ. แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง  
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกกาํหนด 
 
มาตรา ๒๓  กรรมการ ก.พ.ถ. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นข้าราชการ 
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดาํรงตาํแหน่ง 

ที่รับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกจิ 
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดาํรงตาํแหน่งหรือประกอบการใด ๆ 

หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อนัขดัต่อการปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๒๔  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ถ. ผู้ใดมีคุณสมบัตติาม 

มาตรา ๒๑ (๓) (ข) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ ผู้น้ันต้องลาออกจากการเป็น

กรรมการหรือเป็นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิก 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอนัมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ 

ก.พ.ถ. ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 
ในกรณทีี่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ถ. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้ถอืว่าผู้น้ัน

มิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ถ. และให้ดาํเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ขึ้นใหม่ 
 
มาตรา ๒๕  กรรมการ ก.พ.ถ. มีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปีนับแต่วันที่ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดาํรงตาํแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ให้กรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ อยู่ในตาํแหน่งเพ่ือปฏบิัติ

หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ถ. ใหม่ 
 
มาตรา ๒๖  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ถ. พ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกเป็นหนังสอื 
(๓) มีอายุครบเจด็สบิปีบริบูรณ ์
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๑๑

(๔) ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๒๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓  
(๕) ต้องคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการ

รอการลงโทษในความผดิอนัได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
(๖) ไม่สามารถปฏบิัติงานได้เตม็เวลาอย่างสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ถ.  
เม่ือมีกรณตีามวรรคหน่ึงให้กรรมการ ก.พ.ถ. เท่าที่เหลืออยู่ปฏบิตัิหน้าที่ต่อไปได้ 

และให้ถอืว่า ก.พ.ถ. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ถ. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ถ. 

เหลืออยู่ไม่ถงึห้าคน 
เม่ือมีกรณตีามวรรคหน่ึงหรือกรณทีี่กรรมการ ก.พ.ถ. พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกดาํเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. แทนกรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพ้นจาก

ตาํแหน่งโดยเรว็ 
 
มาตรา ๒๗  ก.พ.ถ. มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะต่อ ก.ถ. เพ่ือให้ ก.ถ. ดาํเนินการจัดให้มีหรือปรับปรงุนโยบาย

ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือมตทิี่เกี่ยวกบัการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณต์ามมาตรา ๑๑๓ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๑ 
(๔) พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๓ 

(๕) ออกกฎ ก.พ.ถ. ระเบียบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารเพ่ือปฏบิัติการ 

ตามพระราชบญัญัตน้ีิ  กฎ ก.พ.ถ. เม่ือประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคับได้ 
(๖) แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัตติามมาตรา ๒๑ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๒๓ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ ก.พ.ถ. กาํหนด เพ่ือเป็น

กรรมการวินิจฉัยอทุธรณห์รือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข ์
(๗) ปฏบิัติการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๘  ให้กรรมการ ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยอทุธรณ ์และกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกขไ์ด้รับเงินประจาํตาํแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กาํหนดในพระราช

กฤษฎกีา และให้มีสทิธไิด้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการเช่นเดียวกบัผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงู 
 
มาตรา ๒๙  การประชุมของ ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยอทุธรณ ์และกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ถ. กาํหนด 
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ลักษณะ ๔ 
การบริหารงานบุคคล 

   
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๓๐  การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
(๑) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
(๒) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
การบริหารงานบุคคลตาม (๑) และ (๒) ภายในจังหวัด ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด  

และ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีมีหน้าที่กาํกบัดูแลและรับผดิชอบ  

  
มาตรา ๓๑  การจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือผลสมัฤทธิ์ 

ต่อภารกจิของท้องถิ่นและของรัฐ ความมีประสทิธภิาพ และความคุ้มค่า และต้องส่งเสริม 

สนับสนุน และกาํกบัดูแลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏบิัติราชการอย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ีโดยคาํนึงถงึระบบคุณธรรม ดังต่อไปน้ี 

  (๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งต้องคาํนึงถงึความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม  

และประโยชน์ของท้องถิ่นและทางราชการ 
  (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องไม่เลือกปฏบิัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตาํแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่น

แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ 

ความประพฤติ และจะนาํความคิดเหน็ทางการเมืองหรือสงักดัพรรคการเมืองมาประกอบ 

การพิจารณามิได้ 
  (๔) การดาํเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคต ิ
 
  มาตรา ๓๒  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
  (๒) ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 
  มาตรา ๓๓  ผู้ซ่ึงจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
  (๑) คุณสมบตัิทั่วไป 
       (ก) มีสญัชาติไทย 
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       (ข) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสบิแปดปี 
       (ค) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสทุธิ์ใจ 
  (๒) ลักษณะต้องห้าม 
       (ก) เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
       (ข) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
       (ค) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตน้ีิหรือตามกฎหมายอื่น 
       (ง) เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอนัด ี
       (จ) เป็นกรรมการหรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที่รับผดิชอบในการบริหาร 

พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       (ฉ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (ช) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่ 

เป็นโทษสาํหรับความผดิที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
       (ซ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
       (ฌ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวินัย 

ตามพระราชบญัญัตน้ีิหรือตามกฎหมายอื่น 
       (ญ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผดิวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือตามกฎหมายอื่น 
       (ฎ) เป็นผู้เคยกระทาํการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏบิัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญซ่ึงมีลักษณะต้องห้าม 

ตาม (๒) (ง) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) ก.ถ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  

แต่ถ้าเป็นกรณมีีลักษณะต้องห้ามตาม (ซ) หรือ (ฌ) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ

ไปเกนิสองปีแล้ว และในกรณมีีลักษณะต้องห้ามตาม (ญ) หรือ (ฎ) ผู้น้ันต้องออกจากงาน 

หรือออกจากราชการไปเกนิสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณอีอกจากงานหรือออกจากราชการ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.ถ. ในการยกเว้นดังกล่าว ต้องได้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 

สี่ในห้าของจาํนวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทาํโดยลับ  
  การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ในกรณตีามวรรคสอง ก.ถ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะรายหรือจะประกาศยกเว้น

ให้เป็นการทั่วไปกไ็ด้ 
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  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษานอกจากต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงแล้ว ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้วย  ในการน้ี ก.ถ.  

จะกาํหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นที่จาํเป็นสาํหรับข้าราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยกไ็ด้  ทั้งน้ี โดยคาํนึงถงึกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

  มาตรา ๓๔  วันเวลาทาํงาน วันหยุดราชการตามประเพณ ีวันหยุดราชการ

ประจาํปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง ให้เป็นไปตาม 

ที่คณะรัฐมนตรีกาํหนดสาํหรับข้าราชการพลเรือน เว้นแต่ ก.ถ. จะกาํหนดเป็นอย่างอื่น 
 
  มาตรา ๓๕  การนับเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสาํหรับคาํนวณ

บาํเหนจ็บาํนาญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 

มาตรา ๓๖  งบประมาณรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างและประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เม่ือเทยีบกบัเงินรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จะเกนิอตัราที่ ก.ถ. กาํหนดไม่ได้  

  งบประมาณรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ตามวรรคหน่ึงไม่ให้คาํนวณรวมเงินสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และอตัรากาํลังข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่ได้รับเงินอดุหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างจากรัฐบาล 
  เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง มิให้คาํนวณรวมกบั

เงินกู้และเงินอดุหนุน  
 

  มาตรา ๓๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างอาจได้รับสวัสดิการ สทิธ ิและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีกาํหนด ซ่ึงต้อง

สอดคล้องกบัมาตรฐานกลางที่ ก.ถ. กาํหนด 
 

มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๖ ในปีงบประมาณใดการปฏบิตัิหน้าที่ของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเกดิผลสมัฤทธิ์อย่างย่ิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจดัสรรเงิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาํปีให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างน้ันกไ็ด้  ทั้งน้ี ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
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มาตรา ๓๙  การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 

ไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องเป็นไปโดยสมัครใจและ

ได้รับความเหน็ชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ี 

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด  
 
  มาตรา ๔๐  การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดาํเนินการตกลงกนัระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอโอนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน แล้วเสนอขอความเหน็ชอบ

จาก อ.ก.ถ. จงัหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีตามมาตรา ๓๙  
  ในกรณทีี่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนให้ความยินยอมในการรับโอน

แล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสงักดัไม่ยินยอมให้โอนและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงประสงค์จะโอนเหน็ว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ดาํเนินการดังน้ี 
  (๑) กรณเีป็นการโอนในจังหวัดเดียวกนั ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงประสงค์ 

จะโอนเสนอเร่ืองต่อ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีเพ่ือพิจารณา  

ถ้า อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด เหน็ว่าการไม่ยินยอมให้โอนน้ันไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด มีอาํนาจให้ความยินยอมและอนุมัติการโอนน้ันแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสงักดัได้ 
  (๒) กรณทีี่เป็นการโอนระหว่างจังหวัด ให้ดาํเนินการตาม (๑) โดยให้ย่ืนต่อ 

ก.ถ. และให้เป็นอาํนาจของ ก.ถ. ในการให้ความยินยอมและอนุมัตติาม (๑) 
  เม่ือมีมติให้ความยินยอมและอนุมัตติาม (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้ผู้บังคับบญัชา

ซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ดาํเนินการออกคาํสั่งให้โอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันภายใน 

สบิห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งมติ ในกรณทีี่ผู้บังคบับญัชาดังกล่าวไม่ออกคาํสั่งภายในกาํหนดเวลา 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนออกคาํสั่งรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันได้โดยไม่ต้อง

มีคาํสั่งให้โอน และให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจากตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสงักดัตั้งแต่วันที่รับโอน 

  ในการดาํเนินการตามวรรคสอง ก.ถ. จะแต่งตั้ง อ.ก.ถ. เพ่ือดาํเนินการพิจารณา

ให้ความยินยอมและอนุมัตแิทนกไ็ด้ 
 
  มาตรา ๔๑  การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ก.ถ. และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด 
 

มาตรา ๔๒  การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทหน่ึงไปเป็นข้าราชการ 

อกีประเภทหน่ึงภายในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกระทาํได้หากผู้น้ันสมัครใจและ อ.ก.ถ. 

จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด แล้วแต่กรณ ีเหน็ชอบ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. 

กาํหนด 
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๑๖

มาตรา ๔๓  การย้ายหรือการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งในระดับที่ตํ่ากว่าเดมิจะกระทาํมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นผู้น้ัน 
 

หมวด ๒  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

   

 
มาตรา ๔๔  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรงุเทพมหานคร ให้มีคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ถ. จังหวัด” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
(๒) อนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการในจงัหวัดที่เกี่ยวข้องกบัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นซ่ึงผู้ว่าราชการจงัหวัดคัดเลือก จาํนวนสี่คน  

(๓) อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวนห้าคน 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล นายกเทศมนตรี ประเภทละสองคน  

และนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด   
(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ จาํนวนห้าคน 

ประกอบด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาํบล ข้าราชการเทศบาล ประเภทละสองคน  

และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาํนวนหน่ึงคน  
(๕) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ในด้านต่าง ๆ จาํนวนห้าคน  
ให้หัวหน้าสาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด เป็นเลขานุการ 
ในกรณทีี่จังหวัดใดตามวรรคหน่ึงมีการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นอยู่ในจังหวัด 

ให้เพ่ิมผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นของการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นดังกล่าวซ่ึงคัดเลือกกนัเอง 

จาํนวนหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการตาม (๓) และเพ่ิมผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญของ 

การปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นดังกล่าวซ่ึงคัดเลือกกนัเอง จาํนวนหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการตาม 

(๔) และให้เพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเป็นอนุกรรมการตาม (๒) และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

อนุกรรมการตาม (๕) อกีประเภทละหน่ึงคน ตามลาํดบั ใน อ.ก.ถ. จงัหวัด ของจังหวัดน้ัน  
 
มาตรา ๔๕  การคดัเลือกอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามมาตรา ๔๔ (๓) และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตามมาตรา ๔๔ (๔)  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด  ทั้งน้ี ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องดาํรง

ตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทยีบเท่า 
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๑๗

การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๔ (๕) ให้อนุกรรมการ  

อ.ก.ถ. จังหวัด ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แต่ละฝ่าย เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวนฝ่ายละ 

ไม่เกนิสามคน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือทั้งหมดเลือกกนัเองให้เหลือตามจาํนวน 

ที่กาํหนดในมาตรา ๔๔ (๕) ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 
คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม วาระการดาํรงตาํแหน่ง การพ้นจากตาํแหน่ง 

และการดาํเนินการคดัเลือกอนุกรรมการแทนตาํแหน่งที่ว่างของอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นสามัญและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นาํความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

แล้วแต่กรณ ีมาใช้บังคบัโดยอนุโลม  
นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวรรคสาม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ อ.ก.ถ. จังหวัด มีมตไิม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากตาํแหน่ง เพราะเหตุมีความ

ประพฤติเสื่อมเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี

ในกรณทีี่อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญได้รับการแต่งตั้ง ย้าย 

หรือโอน ให้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือจังหวัดอื่น ให้ผู้น้ัน 

พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 
 

มาตรา ๔๖  อ.ก.ถ. จังหวัด มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทที่อยู่ในจังหวัดน้ัน  

ให้เป็นไปตามทศิทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และมตขิอง ก.ถ. 

รวมทั้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของท้องถิ่น  ในการนี้  ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด  

มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) ดาํเนินการและกาํกบัการดาํเนินการการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกบัทศิทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นที่ ก.ถ. กาํหนดตามมาตรา ๑๑ (๑) และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ.

กาํหนดตามมาตรา ๑๑ (๔)  

(๒) ส่งเสริม พัฒนา และวางหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการพัฒนาความรู้ให้แก่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเพ่ือเพ่ิมทกัษะและทศันคติที่ด ีรวมทั้งสร้างเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏบิัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) ให้ความเหน็ชอบการบรรจุ แต่งตั้ง การเล่ือนระดับ และการให้พ้นจาก

ตาํแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ และการให้โอนหรือรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดหรือระหว่างจังหวัด  ในการน้ี จะมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดาํเนินการแทนกไ็ด้  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และ

เง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด  
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๑๘

(๔) ให้ความเหน็ชอบในการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญไปเป็นข้าราชการครู

หรือบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนข้าราชการครหูรือบุคลากรทางการศึกษามาเป็นข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามัญ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
(๕) ให้คาํปรึกษาและแนะนาํในการปฏบิัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
(๖) ปฏบิตัิการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

และตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเกดิความคล่องตวั ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคณะหน่ึง ประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เป็นประธาน   
(๒) ปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) ผู้แทนสาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวนสองคน ซ่ึงบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) 

ร่วมกนัคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ และต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคน  
ให้หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงรับผดิชอบเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เป็นเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และต้องมีคุณสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามดงัต่อไปน้ีด้วย 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสบิปี 
(๒) เป็นผู้มีภมิูลาํเนาอยู่ในจังหวัดสาํหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือใน

เขตอาํเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันตั้งอยู่สาํหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นคู่สญัญา หรือในกจิการที่กระทาํให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจะกระทาํ 
(๔) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ถ. จงัหวัด อ.ก.ค.ถ. จังหวัด หรือใน 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกนัในจงัหวัดน้ัน 
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๑๙

มาตรา ๔๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗ (๔) มีวาระอยู่ในตาํแหน่ง

คราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอกีได้  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระปฏบิัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ถ้าตาํแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้ดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในสามสบิวัน 
  
มาตรา ๕๐  นอกจากพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๔๗ (๔) พ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกเป็นหนังสอื 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๔๗ มีมติด้วยคะแนนเสยีง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากตาํแหน่ง เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสยีหรือบกพร่อง 

ในศีลธรรมอนัดี  

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘  
(๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุก  
 

มาตรา ๕๑  ให้นาํมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกบัการประชุมของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอาํนาจและหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี  
(๑) ให้ความเหน็ชอบโครงสร้างองค์กรและอตัรากาํลัง ซ่ึงต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนดตามมาตรา ๑๑  
(๒) ให้ความเหน็ชอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการให้พ้นจากตาํแหน่งของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตามที่ อ.ก.ถ. จังหวัด มอบหมาย 

(๓) ปฏบิัติการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่ อ.ก.ถ. 

จังหวัด มอบหมาย 
 
มาตรา ๕๓  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่ ก.ถ. กาํหนด โดยให้จ่ายจากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
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๒๐

ส่วนที่ ๑ 
 การกาํหนดตาํแหน่ง และการได้รับเงินเดอืนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

   

 
  มาตรา ๕๔  ตาํแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญมีสามประเภท ดังต่อไปน้ี  
  (๑) ตาํแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาํแหน่งปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาํแหน่งอื่นที่ ก.ถ. กาํหนด 
  (๒) ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาํแหน่งที่จาํเป็นต้องใช้ผู้สาํเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาเพ่ือปฏบิัติงานในหน้าที่ของตาํแหน่งน้ัน  ทั้งน้ี ตามที่ ก.ถ. กาํหนด 

  (๓) ตาํแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาํแหน่งที่มิใช่ตาํแหน่งประเภทบริหาร  

และตาํแหน่งประเภทวิชาการ  ทั้งน้ี ตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด ขนาดใด จะมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญแต่ละประเภทในระดบัใด จาํนวนไม่เกนิเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาํหนด โดยคาํนึงถงึ

ขอบเขตของความรับผดิชอบและปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและ

แต่ละขนาด 
 

  มาตรา ๕๕  ภายใต้บังคบัมาตรา ๕๔ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด 

จะมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญจาํนวนเท่าใด และเป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด  

ให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล โดยต้องคาํนึงถงึประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความคุ้มค่า และฐานะทางการเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ในกรณทีี่ ก.ถ. เหน็ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดกาํหนดจาํนวน ประเภท

ตาํแหน่งประเภท สายงาน หรือระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตามวรรคหน่ึงขดัต่อ

มาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด  ให้ ก.ถ. สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันดาํเนินการแก้ไขภายใน

เวลาที่กาํหนด และให้นาํความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๖  ในการกาํหนดตาํแหน่งตามมาตรา ๕๔ ให้ ก.ถ. จัดทาํมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งสาํหรับตาํแหน่งน้ัน ๆ ด้วย ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งให้ระบุหน้าที่ 

ความรับผดิชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งไว้ด้วย 
 
  มาตรา ๕๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งใด

ระดับใด จะได้รับเงินเดือนในอนัดับใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
  การกาํหนดมาตรฐานเงินเดอืนตามวรรคหน่ึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละประเภท ให้ ก.ถ. คาํนึงถงึจาํนวนรายได้ที่มาจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทน้ันจัดเกบ็ และความเป็นอสิระในการบริหารงานบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  
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ส่วนที่ ๒ 
การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

   

   
มาตรา ๕๘  การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและ

คาํนึงถงึพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลน้ัน ตลอดจนความเหมาะสม จาํเป็น และประโยชน์

ของท้องถิ่นและทางราชการ 

 
  มาตรา ๕๙  การบรรจุบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  

ให้บรรจุจากบุคคลซ่ึงผ่านการสอบแข่งขนัตามที่ ก.ถ. กาํหนด โดยให้บรรจุและแต่งตั้ง 

เรียงตามลาํดบัที่สอบได้  
  ให้สาํนักงาน ก.ถ. ดาํเนินการหรือจัดให้มีการดาํเนินการสอบแข่งขนั 

ตามวรรคหน่ึง  

  การสอบแข่งขนัและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ การบรรจุและแต่งตั้ง 

ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคบักบัการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามัญตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒  
  
  มาตรา ๖๐  ผู้สมัครสอบแข่งขนัในตาํแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับยกเว้นในกรณทีี่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ และต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรา ๖๙ ด้วย 
   
  มาตรา ๖๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างย่ิง 

เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู้

ความสามารถและความชาํนาญสงูเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเป็นกรณพิีเศษในตาํแหน่ง 

ที่ต้องใช้ความชาํนาญเป็นพิเศษกไ็ด้  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
  มาตรา ๖๒  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลซ่ึงได้รับทุนการศึกษา

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพราะมีเหตุพิเศษอื่นใดเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  

ให้กระทาํได้ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
  มาตรา ๖๓  การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาํแหน่งอื่นที่ ก.ถ. กาํหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่งตั้งจากบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกจากผู้ซ่ึงผ่านการทดสอบความรู้มาตรฐาน
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๒๒

สาํหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาํแหน่งอื่นดังกล่าวแล้ว  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์

และวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ให้สาํนักงาน ก.ถ. จัดให้มีการทดสอบความรู้มาตรฐานสาํหรับปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาํแหน่งอื่นตามวรรคหน่ึง ตามระยะเวลาและวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 

และจัดทาํบญัชีรายช่ือผู้ผ่านการทดสอบดงักล่าวแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
  ระยะเวลาการจัดให้มีการทดสอบตามวรรคสองต้องคาํนึงถงึการเปิดโอกาส 

ให้ผู้มีคุณสมบัตไิด้เข้ารับการทดสอบได้อย่างทั่วถงึ 
 
  มาตรา ๖๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตาํแหน่งปลัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือตาํแหน่งอื่นที่ ก.ถ. กาํหนดว่างลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นน้ันดาํเนินการคัดเลือกและ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของตนซ่ึงผ่านการทดสอบตามมาตรา ๖๓ ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ในกรณทีี่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันไม่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ตามวรรคหน่ึง หรือมีแต่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจคดัเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญดงักล่าวได้  

และได้รับความเหน็ชอบจาก ก.ถ.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคัดเลือกบุคคลจากบญัชี

รายช่ือที่ได้รับแจ้งจากสาํนักงาน ก.ถ. ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร  

และระยะเวลาที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองภายในเวลา 

หน่ึงร้อยแปดสบิวัน ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ถ. ในการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเพ่ือบรรจุ 

และแต่งตั้งต่อไป 
 
  มาตรา ๖๕  ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๔ การออกคาํสั่งเกี่ยวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง 

การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษ 

ทางวินัย และการให้ออกจากราชการ หรือคาํสั่งอื่นใดที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ให้เป็นอาํนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคบับญัชาอื่น 

ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ถ. กาํหนด  
  อาํนาจตามวรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถิ่นจะมอบให้ปลัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้แทนกไ็ด้ ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ถ. กาํหนด 

 
  มาตรา ๖๖  ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๖๒ 

ให้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

และเป็นข้าราชการที่ดีตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ผู้ทดลองปฏบิตัิหน้าที่ราชการตามวรรคหน่ึงผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏบิัติ

หน้าที่ราชการไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้น้ันรับราชการต่อไป 
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ถ้าผู้น้ันมีผลการประเมินทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการตํ่ากว่ามาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด กใ็ห้สั่งให้ 

ผู้น้ันออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกาํหนดเวลาทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่กต็าม  
  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถอืเสมือนว่าผู้น้ันไม่เคยเป็น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดที่ผู้น้ันได้ปฏบิตัหิน้าที่ราชการ

หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสทิธจิะได้รับจากทางราชการในระหว่าง

ที่ผู้น้ันอยู่ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ  
  ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณอีนัมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

กระทาํผดิวินัย ให้ผู้บังคับบญัชาดาํเนินการทางวินัยตามที่บัญญัตไิว้ใน ส่วนที่ ๕ การดาํเนินการ

ทางวินัย และถ้าผู้น้ันมีกรณทีี่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองกใ็ห้ผู้บริหารท้องถิ่นดาํเนินการ 

ตามวรรคสองไปก่อน 
 
  มาตรา ๖๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญซ่ึงอยู่ในระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่

ราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร และต่อมาปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณทีี่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๖๖ หรือ 

ตามมาตราอื่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ มีอาํนาจ

เปล่ียนแปลงคาํสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา ๖๖ หรือตามมาตราอื่นน้ันได้ 
 
  มาตรา ๖๘  การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งในสายงาน

ที่ไม่มีกาํหนดไว้ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที่ ก.ถ. กาํหนด จะกระทาํมิได้ 
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญที่เกนิอตัราตาม

มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หรือเกนิจาํนวนตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๕ จะกระทาํมิได้ 
  ผู้ออกคาํสั่งที่ฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ต้องรับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ  

ที่เกดิขึ้น 

 

  มาตรา ๖๙  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ

ตาํแหน่งใดต้องมีคุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งน้ันตามมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ในกรณทีี่ ก.ถ. กาํหนดให้ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ให้หมายถงึปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนรับรอง หรือที่ ก.ถ. รับรองนอกเหนือจากน้ัน 

 
  มาตรา ๗๐  การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญไปเป็นข้าราชการครหูรือ

บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
  มาตรา ๗๑  การบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญที่ได้ออกจากราชการไป

เน่ืองจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หรือได้รับอนุมัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการให้ไปปฏบิตัิงานใด ๆ ซ่ึงให้นับ

เวลาระหว่างน้ันสาํหรับการคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการ หรือออกจากราชการ

ไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ 
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด  

สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทาํได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 

ที่ ก.ถ. กาํหนด 
  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญที่ได้ออกจากราชการไป 

เน่ืองจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หรือได้รับอนุมัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการให้ไปปฏบิตัิงานใด ๆ ซ่ึงให้นับ

เวลาระหว่างน้ันสาํหรับการคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการ เม่ือได้รับบรรจุกลับ

เข้ารับราชการให้มีสทิธนัิบวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกบัวันรับราชการทหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้ปฏบิัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการ แล้วแต่กรณ ีและวันรับราชการเม่ือได้รับบรรจุกลับ

เข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเสมือนว่าผู้น้ันมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ สาํหรับ 

ผู้ซ่ึงออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 

ซ่ึงได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคหน่ึง ให้มีสทิธนัิบเวลาราชการก่อนออกจากราชการ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๗๒  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการที่ไม่ใช่

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ

ข้าราชการซ่ึงออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ผู้ใด ออกจากงานหรือออกจาก

ราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นต้องการจะรับผู้น้ันเข้ารับราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาโดยคาํนึงถงึประโยชน์ 

ที่ท้องถิ่นหรือทางราชการจะได้รับ  ทั้งน้ี จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด 

ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. 

กาํหนด 
  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถอืเวลาทาํงานหรือเวลาราชการ 

ของผู้เข้ารับราชการตามวรรคหน่ึงในขณะที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น  

หรือข้าราชการน้ันเป็นเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
 
  มาตรา ๗๓  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

ตามมาตรา ๖๙ แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตไิม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งน้ัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งผู้น้ันให้กลับไปดาํรงตาํแหน่งตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นใน

ประเภทเดยีวกนัและระดบัเดียวกนัโดยพลัน แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดที่ผู้น้ันได้ปฏบิตัิ

ไปตามอาํนาจหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสทิธจิะได้รับอยู่

ก่อนได้รับคาํสั่งให้กลับไปดาํรงตาํแหน่งตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบั

เดียวกนั 
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  การรับเงินเดอืน สทิธแิละประโยชน์ของผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดาํรงตาํแหน่ง

ตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนัตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ในกรณทีี่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดาํรงตาํแหน่งตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่น 

ในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดียวกนัตามวรรคหน่ึงได้ไม่ว่าด้วยเหตใุด ให้ ก.ถ. พิจารณา 

ตามที่เหน็สมควรเป็นการเฉพาะราย 
 
  มาตรา ๗๔  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญและ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม 

โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๓ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งน้ันตาม 

มาตรา ๖๙ อยู่ก่อนกด็ี มีกรณต้ีองหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณ ี

ต้องหาน้ันกด็ ีให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการโดยพลัน  

แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดที่ผู้น้ันได้ปฏบิัตไิปตามอาํนาจหน้าที่ และการรับเงินเดือน

หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสทิธจิะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาํสั่งให้ออกน้ัน และถ้า

การเข้ารับราชการเป็นไปโดยสจุริตแล้ว ให้ถอืว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบาํเหนจ็บาํนาญ 

เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
  มาตรา ๗๕  ในกรณทีี่ตาํแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญว่างลง หรือผู้ดาํรง

ตาํแหน่งไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณทีี่มิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ

รักษาการในตาํแหน่งน้ันได้ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
  ผู้รักษาการในตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง ให้มีอาํนาจหน้าที่ตามตาํแหน่ง 

ที่รักษาการน้ัน ในกรณทีี่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ มติของคณะรัฐมนตรี  

มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคาํสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งน้ัน  

เป็นกรรมการหรือให้มีอาํนาจหน้าที่อย่างใด กใ็ห้ผู้รักษาการในตาํแหน่งทาํหน้าที่กรรมการ  

หรือมีอาํนาจหน้าที่อย่างน้ันในระหว่างที่รักษาการในตาํแหน่ง แล้วแต่กรณ ี
 
  มาตรา ๗๖  ในกรณทีี่ศาลปกครองมีคาํพิพากษาถงึที่สดุให้เพิกถอนคาํสั่งแต่งตั้ง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ให้เป็นอาํนาจหน้าที่ของ ก.ถ. ในการสั่งการตามสมควรเพ่ือเยียวยา

และแก้ไขหรือดาํเนินการตามที่เหน็สมควรได้ 
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ส่วนที่ ๓ 
การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม 

   
 

มาตรา ๗๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต้องรักษาคุณธรรมและจริยธรรม

ดังต่อไปน้ีโดยเคร่งครัด 

(๑) ดาํรงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม 

(๒) ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เสยีสละ และมีความรับผดิชอบ 
(๓) ปฏบิัติหน้าที่อย่างเปิดเผย พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
(๔) ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค รวดเรว็ มีอธัยาศัย ไมตรี โดยคาํนึงถงึ 

การอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลัก 
(๕) ปฏบิัติหน้าที่โดยมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
(๖) พัฒนาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาํหนดข้อบังคับว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกบัลักษณะของงานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประเพณแีละวัฒนธรรมในท้องถิ่นน้ันได้ 
ในการกาํหนดข้อบังคับว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามวรรคสองต้องจัดให้มี

การรับฟังความคิดเหน็ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบญัชาในการดูแลและว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้ปฏบิตัิตามคุณธรรมและจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง เล่ือนเงินเดือน หรือการให้เงินรางวัล ให้นาํพฤติกรรม 

ในการปฏบิัตติามคุณธรรมและจริยธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
ส่วนที่ ๔ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๗๘  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัตไิว้ใน

พระราชบัญญัติน้ีโดยเคร่งครัด 
 
มาตรา ๗๙  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต้องยึดถอืและปฏบิัตใินเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 
(๑) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุธิ์ใจ 
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(๒) ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม และต้องไม่อาศัย 

หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาํแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งต้องไม่ปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเอง 

หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 
(๓) ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความอตุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ

ทางราชการและไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ของตน 
(๔) ปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มติ ก.ถ. และ มติ อ.ก.ถ. 
(๕) สนใจและรับทราบเหตกุารณเ์คล่ือนไหวอนัอาจเป็นภยันตรายต่อรัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกนัภยันตรายที่อาจเกดิขึ้นดังกล่าวอย่างเตม็ความสามารถ 
(๖) รักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ปฏบิัตติามคาํสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบ 
(๘) ไม่กระทาํการข้ามผู้บังคับบญัชา เว้นแต่ผู้บังคับบญัชาช้ันเหนือขึ้นไปสั่งให้

กระทาํหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว แต่ทั้งน้ีต้องรายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบ 

ในภายหลังตามวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 
(๙) ไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบญัชา การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควร 

ต้องแจ้งให้ถอืว่าเป็นรายงานเทจ็ 
(๑๐) ถอืและปฏบิัตติามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ

จรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๑๑) อทุศิเวลาของตนให้แก่ราชการ และจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(๑๒) ต้องสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาํอย่างใดที่เป็นการ

กล่ันแกล้ง กดขี่ข่มเหงกนั และต้องช่วยเหลือกนัในการปฏบิัติหน้าที่ระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญและผู้ร่วมปฏบิัติหน้าที่ 
(๑๓) ไม่กระทาํการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(๑๔) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวกและความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ 

และความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกบัหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยไม่ชักช้าด้วยความสภุาพเรียบร้อย  ทั้งน้ี โดยไม่เลือกปฏบิัต ิและห้ามมิให้ดูหม่ิน  

เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติหน้าที่ 
(๑๕) ไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาํการหาผลประโยชน์อนัอาจทาํให้

เสื่อมเสยีเกยีรติศักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๑๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดาํรงตาํแหน่งอื่นใดที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกนัน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ไปเป็นตามคาํสั่งของทางราชการ 
(๑๗) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏบิตัิหน้าที่ราชการและในการ

ปฏบิัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกบัประชาชน 
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(๑๘) ต้องรักษาช่ือเสยีงของตน และรักษาเกยีรติศักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่ราชการ

ของตนมิให้เสื่อมเสยี โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัได้ช่ือว่าเป็นการประพฤติช่ัว 
(๑๙) กรณอีื่น ๆ ตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามหรือฝ่าฝืนวรรคหน่ึง  

เป็นความผดิวินัย 
 
มาตรา ๘๐  ในการปฏบิตัิตามคาํสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๗๙ (๗)  

ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเหน็ว่าการปฏบิัตติามคาํสั่งน้ันจะทาํให้เกดิความเสยีหาย 

หรือจะไม่เป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเหน็เป็นหนังสอืเพ่ือให้

ผู้บังคบับญัชาทบทวนคาํสั่งกไ็ด้ แต่หากผู้บังคับบัญชายังยืนยันเป็นหนังสอื ให้ข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นสามัญปฏบิัตติามคาํสั่งน้ัน 
 
มาตรา ๘๑  การสั่งราชการโดยปกตใิห้กระทาํเป็นลายลักษณอ์กัษร เว้นแต่ 

ในกรณมีีเหตจุาํเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณอ์กัษรในขณะน้ัน จะสั่งราชการด้วยวาจากไ็ด้  

แต่ให้ผู้รับคาํสั่งน้ันบนัทกึคาํสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณอ์กัษรและเมื่อได้ปฏบิัติราชการ 

ตามคาํสั่งดังกล่าวแล้วให้บนัทกึรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบทนัท ีโดยให้อ้างองิคาํสั่งด้วยวาจา 

ไว้ด้วย   
 

มาตรา ๘๒  การกระทาํผดิวินัยในลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นความผดิวินัย 

อย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกดิความ

เสยีหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏบิัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ราชการโดยทุจริต  
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุให้

เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิสบิห้าวันโดยไม่มี

เหตุอนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิัตติามระเบียบของทางราชการ 
(๔) อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาํแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง 

หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๕) กระทาํการอนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง 
(๖) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาํร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ

อย่างร้ายแรง 
(๗) กระทาํความผดิอาญาจนได้รับโทษจาํคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาํคุก 

โดยคาํพิพากษาถงึที่สดุให้จาํคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผดิที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๘) ละเว้นการกระทาํหรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๗๙ 

จนเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการหรือท้องถิ่นอย่างร้ายแรง 
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(๙) ละเว้นการกระทาํหรือกระทาํการฝ่าฝืนข้อห้ามที่ ก.ถ. กาํหนด 

ตามมาตรา ๗๙ (๑๙) และ ก.ถ. กาํหนดว่าเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๓  ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคบั

บัญชามีวินัยและป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บังคบับญัชากระทาํผดิวินัย  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 

ที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๘๔  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัย จะต้องได้รับ 

โทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามที่บัญญัตไิว้ใน ส่วนที่ ๕ การดาํเนินการทางวินัย  
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาคทณัฑ ์
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
 
มาตรา ๘๕  การลงโทษข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญให้ทาํเป็นคาํสั่ง ผู้สั่งลงโทษ

ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกบัความผดิ ในคาํสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาํผดิวินัย 

ในกรณใีดและตามมาตราใด 
ในการดาํเนินการทางวินัยและลงโทษข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต้องเป็นไป

ด้วยความรวดเรว็ ยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ  
 

ส่วนที่ ๕ 
การดาํเนินการทางวินัย 

   
 

มาตรา ๘๖  เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณเีป็นที่สงสยัว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัย ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจ 

ตามมาตรา ๖๕ ทราบโดยเรว็ และให้ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ดาํเนินการทางวินัย

แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้น้ันโดยเรว็  
ผู้บังคบับญัชาหรือผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ผู้ใดละเลยไม่ปฏบิตัิ

หน้าที่ตามวรรคหน่ึงหรือปฏบิัติหน้าที่โดยทุจริต ให้ถอืว่าผู้น้ันกระทาํผดิวินัย  
ในกรณตีามวรรคสอง หากผู้บังคบับญัชาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถอืว่าผู้บริหาร

ท้องถิ่นน้ันละเลยไม่กระทาํการตามหน้าที่หรือกระทาํการไม่ชอบด้วยอาํนาจหน้าที่ตามประมวล

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณเีช่นน้ันให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการทางวินัยในฐานะผู้บังคบับญัชาได้  
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ในการดาํเนินการทางวินัย ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕  

เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะมอบอาํนาจให้ปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคบับญัชา

ระดับตํ่าลงไป แล้วแต่กรณ ีปฏบิัติแทนกไ็ด้ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับมอบ

อาํนาจจะมอบอาํนาจต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏบิัติแทนกไ็ด้  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์

และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๘๗  เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา ๘๖ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อ

ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ให้ผู้บังคบับัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ดาํเนินการ

สบืสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณมีีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระทาํผดิวินัยหรือไม่ ถ้าเหน็ว่า

กรณไีม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัย กใ็ห้ยุติเร่ืองได้ 
 
มาตรา ๘๘  ในกรณทีี่ผลการสบืสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๗ ปรากฏว่า

กรณมีีมูล ถ้าความผดิน้ันมิใช่เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุ

พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคาํช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้บังคบั  

บัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาํผดิตามข้อกล่าวหา  

ให้ผู้บังคบับญัชาดังกล่าวสั่งลงโทษตามควรแก่กรณ ีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกไ็ด้ 
ในกรณตีามวรรคหน่ึง ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕  

เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาํผดิตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคบับญัชาดังกล่าวสั่งยุตเิร่ือง 
 

มาตรา ๘๙  ในกรณทีี่ผลการสบืสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๗ ปรากฏว่า

กรณมีีมูลอนัเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคบับัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยเรว็ เว้นแต่ในกรณทีี่เป็นความผดิที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาํหนด 

ในกฎ ก.ถ. จะดาํเนินการทางวินัยต่อไปโดยไม่ต้องสอบสวนกไ็ด้ 
ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

พร้อมทั้งรับฟังคาํช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการเสรจ็ ให้รายงานผล

การสอบสวนและความเหน็ต่อผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ 
 
มาตรา ๙๐  ในกรณทีี่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณทีี่มีเหตุอนัสมควร ผู้บังคบับัญชาซ่ึงมีอาํนาจตาม 

มาตรา ๖๕ จะร้องขอให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาํเนินการสบืสวน 

หรือพิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา ๘๗ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๙  

แทนผู้บังคับบญัชาดังกล่าวกไ็ด้  
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มาตรา ๙๑  ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ชอบด้วย 

กบัรายงานผลการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ ให้ดาํเนินการดังต่อไปน้ี  
(๑) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทาํความผดิ  

ให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ สั่งให้ยุติเร่ือง 
(๒) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาํผดิ ให้ผู้บังคบับญัชา

ซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ สั่งลงโทษตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๖ แล้วแต่กรณ ี
 
มาตรา ๙๒  ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ไม่เหน็ชอบด้วย 

กบัรายงานผลการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ ให้ผู้บังคบับัญชาดังกล่าวเสนอเร่ืองต่อ อ.ก.ถ. จังหวัด 

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และเม่ือ อ.ก.ถ. จังหวัด มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคบับญัชาดังกล่าว 

สั่งการตามมตขิอง อ.ก.ถ. จังหวัด 

ความในวรรคหน่ึงไม่เป็นการตัดอาํนาจผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ 

ที่จะสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจาํเป็น 

การอทุธรณค์าํสั่งของผู้บังคบับญัชาที่สั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้อทุธรณต่์อ ก.พ.ถ. 

 
มาตรา ๙๓  หลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาเกี่ยวกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย และการสอบสวนวินัย ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ ก.ถ.  
 
มาตรา ๙๔  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

ให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ สั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

ตามควรแก่กรณใีห้เหมาะสมกบัความผดิ 
ในกรณมีีเหตอุนัควรลดหย่อน จะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้  

แต่สาํหรับการลงโทษภาคทณัฑใ์ห้ใช้เฉพาะกรณกีระทาํผดิวินัยเลก็น้อย 
ในกรณกีระทาํผดิวินัยเลก็น้อยและมีเหตอุนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ 

ทาํทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรือว่ากล่าวตักเตอืนกไ็ด้ 
การลงโทษตามมาตราน้ี ผู้บงัคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ จะมีอาํนาจสั่ง

ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคบับญัชาในสถานโทษและอตัราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาํหนด 

ในกฎ ก.ถ. 
 
มาตรา ๙๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ลงโทษ 

ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณ ีถ้ามีเหตุอนัควรลดหย่อนจะนาํมาประกอบการ

พิจารณาลดโทษกไ็ด้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงตํ่ากว่าปลดออก 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบาํเหน็จบาํนาญเสมือนว่าผู้น้ันลาออก

จากราชการ 
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มาตรา ๙๖  ในกรณทีี่ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ชอบด้วยกบั

รายงานการสอบสวนและความเหน็ที่เสนอตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง และผลการสอบสวนปรากฏ

ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบญัชาดังกล่าวดาํเนินการ

ลงโทษข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้น้ันตามมาตรา ๙๔ 
 ในกรณทีี่ผู้บงัคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ชอบด้วยกบัรายงานการ

สอบสวนและความเหน็ที่เสนอตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง และผลการสอบสวนปรากฏว่าข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคบับญัชาดังกล่าว รายงานไปยัง อ.ก.ถ. 

จังหวัด โดยเรว็ เม่ือ อ.ก.ถ. จังหวัด มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ 

ดาํเนินการหรือมีคาํสั่งให้เป็นไปตามมติน้ัน 
ในกรณทีี่ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ไม่เหน็ชอบด้วยกบัรายงาน 

ผลการสอบสวนและความเหน็ที่เสนอตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง และได้ดาํเนินการตามมาตรา ๙๒ 

แล้ว ให้ผู้บังคบับญัชาดังกล่าวดาํเนินการตามมติของ อ.ก.ถ. จังหวัด ได้โดยไม่ต้องดาํเนินการ

ตามวรรคสองอกี 
 

มาตรา ๙๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบญัชา หรือให้

ถ้อยคาํในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สบืสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ

ทางราชการ อนัเป็นประโยชน์และเป็นผลดีย่ิงต่อทางราชการและท้องถิ่น ผู้บังคับบญัชาดังกล่าว

อาจพิจารณาให้บาํเหนจ็ความชอบเป็นกรณพิีเศษได้ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทาํผดิ

วินัยกบัข้าราชการอื่นให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบญัชา หรือให้ถ้อยคาํต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตาม

ความในวรรคหน่ึงเกี่ยวกบัการกระทาํผดิวินัยที่ได้กระทาํมา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทาํผดิ ผู้บังคบับญัชาดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจกนัผู้น้ันไว้เป็น

พยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณโีดยในกรณเีป็นการทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

จะลดโทษลงตํ่ากว่าปลดออกกไ็ด้ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาํในฐานะพยานตาม 

วรรคหน่ึงหรือวรรคสองอนัเป็นเทจ็ ให้ถอืว่าผู้น้ันกระทาํผดิวินัย และถ้าข้อมูลหรือถ้อยคาํน้ัน 

เป็นหลักฐานสาํคัญที่อาจทาํให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกลงโทษฐานทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง ให้ถอืว่า 

ผู้น้ันกระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารการให้บาํเหนจ็ความชอบ การกนัเป็นพยาน การลดโทษ 

และการให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ ก.ถ. 
กฎ ก.ถ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 

ที่สาํนักงาน ก.ถ. หรือผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ จะดาํเนินการย้าย โอน หรือ

ดาํเนินการอื่นใดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเหน็ชอบจากผู้บังคับบญัชาของข้าราชการผู้น้ัน 

และไม่ต้องปฏบิัตติามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัตน้ีิกไ็ด้ 
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มาตรา ๙๘  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอาํนาจเช่นเดียวกบัพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธพิีจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกบัอาํนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะ

ให้มีอาํนาจดังต่อไปน้ีด้วยคอื 
(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ

ห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเทจ็จริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล 

ในสงักดัมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคาํเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคาํ หรือให้ส่ง

เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
 
มาตรา ๙๙  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดมีกรณถูีกกล่าวหาเป็นหนังสอืว่า

กระทาํหรือละเว้นกระทาํการใดที่เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อ

ผู้บังคบับญัชาของผู้น้ันหรือต่อผู้มีหน้าที่สบืสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคบับญัชาของผู้น้ัน หรือมีกรณถูีกฟ้อง

คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาํความผดิอาญาเว้นแต่เป็นความผดิที่ไม่เกี่ยวกบัราชการหรือ

ความผดิลหุโทษ แม้ภายหลังผู้น้ันจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอาํนาจ

ดาํเนินการทางวินัยมีอาํนาจดาํเนินการสบืสวนหรือพิจารณา และดาํเนินการทางวนัิยตามที่บญัญัติ

ไว้ใน ส่วนที่ ๕ การดาํเนินการทางวินัย ต่อไปได้เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งน้ี

ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ต้องดาํเนินการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง 

ภายในหน่ึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการ 
ในกรณตีามวรรคหน่ึง ถ้าผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทาํผดิ

วินัยอย่างไม่ร้ายแรงกใ็ห้งดโทษ 
 

มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดมีกรณถูีกกล่าวหาว่ากระทาํผดิ

วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาํความผดิ

อาญา เว้นแต่เป็นความผดิที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจ

ตามมาตรา ๖๕ มีอาํนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผล 

การสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีได้  
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้น้ันมิได้กระทาํผดิหรือ

กระทาํผดิไม่ถงึกบัจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณทีี่จะต้องออกจากราชการ 

ด้วยเหตุอื่น กใ็ห้ผู้มีอาํนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏบิัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการใน

ตาํแหน่งตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดับเดียวกนั หรือในตาํแหน่งประเภท

และระดับที่ ก.ถ. กาํหนด  ทั้งน้ี ผู้น้ันต้องมีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่งน้ัน 
เม่ือได้มีการสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจาก

ราชการไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณถูีกกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

ในกรณอีื่นอกี ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ มีอาํนาจดาํเนินการสบืสวนหรือพิจารณา 
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และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ ตลอดจนดาํเนินการทางวินัยตามที่บัญญัต ิ

ไว้ในส่วนน้ีต่อไปได้ 
ในกรณทีี่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ 

ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาํ

ผดิวินัยอย่างร้ายแรงกใ็ห้ผู้น้ันมีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตลอดระยะเวลา

ระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน

ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่ ก.ถ. กาํหนด  
การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก

ราชการผู้ใดได้ร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๑ และ ก.พ.ถ. เหน็ว่าสมควรสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏบิตั ิ

หน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสรจ็สิ้นเน่ืองจากไม่มีเหตุที่จะสั่งพักราชการได้ตาม

วรรคหน่ึง หรือพฤติการณข์องผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอปุสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา 

และไม่ก่อให้เกดิความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเน่ืองจากการดาํเนินการทางวินัยล่วงพ้น 

หน่ึงปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสรจ็และผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  

ให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ สั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏบิตัหิน้าที่ราชการก่อนการ

สอบสวนหรือพิจารณาเสรจ็สิ้นได้ 

ให้นาํความในวรรคหกมาใช้บังคับกบักรณถูีกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย

โดยอนุโลม 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกบัการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏบิตัิราชการหรือ

กลับเข้ารับราชการ และการดาํเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณา ให้เป็นไป

ตามที่กาํหนดในกฎ ก.ถ. 
 
มาตรา ๑๐๑  เม่ือผู้บังคับบญัชาได้สั่งลงโทษตามมาตรา ๘๘ หรือสั่งยุติเร่ือง 

หรืองดโทษที่มิใช่เป็นการสั่งตามมาตรา ๙๖ วรรคสองหรือวรรคสามแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ถ. 

จังหวัด ซ่ึงผู้ถูกดาํเนินการทางวินัยสงักดัอยู่เพ่ือพิจารณา  ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ ก.ถ. กาํหนด 
ในกรณทีี่ อ.ก.ถ. จังหวัด เหน็ว่าการดาํเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบญัชาสั่งหรือปฏบิัติให้เป็นไปตามที่  

อ.ก.ถ. จังหวัด มีมติ  ในการน้ี ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด มีอาํนาจสั่งให้ดาํเนินการสอบสวนใหม่ 

หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด  
 
มาตรา ๑๐๒  เม่ือมีกรณเีพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาํสั่ง

ใหม่ และในคาํสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาํสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธกีารดาํเนินการเกี่ยวกบั

โทษที่ได้รับไปแล้ว  ทั้งน้ี ตามที่กาํหนดในกฎ ก.ถ. 
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มาตรา ๑๐๓  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๔๑ ผู้ใด 

มีกรณกีระทาํผดิวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคบับญัชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ผู้น้ันดาํเนินการทางวินัยตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนน้ีโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่อยู่ในระหว่างการ

สบืสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนกใ็ห้สบืสวนหรือพิจารณา

หรือสอบสวนต่อไปจนเสรจ็ แล้วส่งเร่ืองให้ผู้บังคบับัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้น้ัน

พิจารณาดาํเนินการต่อไปตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนน้ีโดยอนุโลม แต่ทั้งน้ี ในการสั่งลงโทษ 

ทางวินัยให้พิจารณาตามความผดิและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการที่โอนมาน้ัน  
 

ส่วนที่ ๖ 
การดาํเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กระทาํผดิร่วมกนั 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกนัหรือต่างกนั 
   

 
มาตรา ๑๐๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๕ ในกรณทีี่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ

ตาํแหน่งต่างกนัถูกกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยร่วมกนั ให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ 

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญซ่ึงถูกกล่าวหาที่มีตาํแหน่งสงูสดุในบรรดาผู้ถูกกล่าวหา 

เป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการทางวินัยตาม ส่วนที่ ๕ การดาํเนินการทางวนัิย  

 
  มาตรา ๑๐๕  ในกรณทีี่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นสามัญอื่นถูกกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยร่วมกบัผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการทางวินัยตาม ส่วนที่ ๕ การดาํเนินการทางวินัย 

และในกรณทีี่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่นได้ร่วมกระทาํผดิด้วยและความผดิน้ันเป็น

ความผดิวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือ (๔) ให้ถอืว่าผู้บริหารท้องถิ่นน้ันกระทาํการ

ไม่ชอบด้วยอาํนาจหน้าที่ และให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นน้ัน

พ้นจากตาํแหน่งโดยไม่ต้องดาํเนินการสอบสวนใหม่ตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

 
  มาตรา ๑๐๖  ในกรณข้ีาราชการส่วนท้องถิ่นสามัญซ่ึงอยู่ต่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นร่วมกนักระทาํผดิวินัย ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการสบืสวนหรือ

พิจารณาในเบื้องต้นตามมาตรา ๘๗ และการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๙ 
(๑) กรณผู้ีถูกกล่าวหาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้กาํกบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เดียวกนั ให้ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น้ันเป็นผู้มีอาํนาจ

ดาํเนินการ 
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๓๖

(๒) กรณผู้ีถูกกล่าวหาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้กาํกบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างกนั แต่อยู่ในจังหวัดเดียวกนั ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอาํนาจ

ดาํเนินการ 
  (๓) กรณผู้ีถูกกล่าวหาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกนัหรือ

ต่างประเภทกนั แต่อยู่ต่างจงัหวัดกนั ให้ ก.ถ. เป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการ  ในการน้ี ก.ถ. จะมอบ

อาํนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงเป็นผู้ดาํเนินการแทนกไ็ด้  
  เม่ือดาํเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วผลการสบืสวนหรือสอบสวนเป็นประการใด 

ให้ผู้สบืสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ ทราบ

เพ่ือดาํเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีอาํนาจดาํเนินการตามวรรคหน่ึงทราบด้วย 
ในกรณทีี่เป็นการกล่าวหาว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญกระทาํผดิวินัยร่วมกบั

ผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกระทาํความผดิของผู้บริหารท้องถิ่นให้ดาํเนินการตาม

มาตรา ๑๐๕ โดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๑๐๗  ในกรณทีี่ผู้กาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณ ีเหน็ว่าการดาํเนินการทางวินัยของผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕  

ผู้ใดไม่ถูกต้อง ให้เสนอความเหน็ไปยัง อ.ก.ถ. จังหวัด เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๑ 

วรรคสอง ต่อไป 
 

ส่วนที่ ๗ 
การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๘  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญออกจากราชการ เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๓) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๓๓ ไม่ผ่านการทดลอง 

การปฏบิัติงานตามมาตรา ๖๖ หรือมีเหตตุามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๒ 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ  

ให้ย่ืนหนังสอืลาออกต่อผู้บงัคับบญัชาโดยย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสบิวัน

เพ่ือให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ พิจารณาอนุญาต 



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๓๗

ในกรณทีี่ผู้ประสงค์จะลาออกย่ืนหนังสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสบิวัน

และผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ว่ามีเหตุผลและความจาํเป็น จะอนุญาตให้

ลาออกตามวันที่ขอลาออกกไ็ด้ 
ในกรณทีี่ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ เหน็ว่าจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการ จะสั่งยับย้ังการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกนิเก้าสบิวัน

นับแต่วันขอลาออกกไ็ด้ แต่การสั่งยับย้ังน้ันต้องสั่งภายในสบิห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสอืลาออก 

ในกรณทีี่ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ มิได้ยับย้ังตามวรรคสาม 

ให้การลาออกน้ันมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
ในกรณทีี่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเพ่ือดาํรงตาํแหน่งที่กาํหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตาํแหน่งทางการเมือง 

หรือเพ่ือรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสอืลาออกต่อผู้บังคับบญัชาตามวรรคหน่ึง และให้การลาออกมีผล

นับแต่วันที่ผู้น้ันขอลาออก 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกบัการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและ 

การยับย้ังการอนุญาตให้ลาออก ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๑๐  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ออกจากราชการเพ่ือรับบาํเหนจ็บาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ ในกรณดีังต่อไปน้ี 
(๑) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ราชการ

ของตนได้โดยสมํ่าเสมอ 
(๒) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดสมัครไปปฏบิตัิงานใด ๆ ตามความ

ประสงค์ของทางราชการ 
(๓) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา ๓๓ 
(๔) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาํแหน่งที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญปฏบิตัหิน้าที่หรือดาํรงอยู่  สาํหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณน้ีีให้ได้รับเงินชดเชยตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนดด้วย 
(๕) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏบิัติราชการให้มี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทางราชการ 
(๖) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอนัที่จะปฏบิตัิ

หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที่ราชการ

ถ้าให้ผู้น้ันรับราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ 
(๗) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดมีกรณถูีกสอบสวนว่ากระทาํผดิวินัย 

อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๙ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตาม 
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มาตรา ๙๕ แต่มีมลทนิหรือมัวหมองในกรณทีี่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ

เสยีหายแก่ราชการ 
(๘) เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษา 

ถงึที่สดุให้จาํคุกในความผดิที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือต้องรับโทษจาํคุก

โดยคาํสั่งของศาลซ่ึงยังไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๑๑  การสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญออกจากราชการตาม 

มาตรา ๑๑๐ ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด ก่อน ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๑๒  เม่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และ

ต่อมาปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณทีี่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตอุื่นก่อนไปรับราชการทหาร 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอาํนาจเปล่ียนแปลงคาํสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึงเป็นให้ออกจาก

ราชการด้วยเหตุอื่นน้ันได้ 
 

ส่วนที่ ๘ 
การอทุธรณ ์

   
 

มาตรา ๑๑๓  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตน้ีิ

หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) หรือถูกสั่งพัก

ราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา ๑๐๐ ผู้น้ันมีสทิธอิทุธรณต่์อ ก.พ.ถ. ภายใน

สามสบิวันนับแต่วันทราบหรือถอืว่าทราบคาํสั่ง 
การอทุธรณแ์ละการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณต์ามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 

ก.พ.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๑๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ ์ก.พ.ถ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือ

จะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอทุธรณเ์พ่ือทาํหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณก์ไ็ด้  
คณะกรรมการวินิจฉัยอทุธรณต์ามวรรคหนึ่งต้องมีกรรมการ ก.พ.ถ. เป็น

ประธานกรรมการวินิจฉัยอทุธรณ ์
กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอทุธรณต์ามวรรคหน่ึงต้องมีคุณสมบัต ิ

ตามมาตรา ๒๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓  
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๓๙

มาตรา ๑๑๕  เม่ือ ก.พ.ถ. พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณแ์ล้ว ให้ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมี

อาํนาจตามมาตรา ๖๕ ดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยน้ันภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งคาํวินิจฉัยของ ก.พ.ถ.  
ในกรณทีี่ผู้อทุธรณไ์ม่เหน็ด้วยกบัคาํวินิจฉัยอทุธรณข์อง ก.พ.ถ. ให้ฟ้องคด ี

ต่อศาลปกครองสงูสดุภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ทราบหรือถอืว่าทราบคาํวินิจฉัยของ ก.พ.ถ. 
ผู้บังคบับญัชาผู้ใดไม่ปฏบิัตติามวรรคหน่ึง ให้ถอืว่าเป็นการปฏบิัติหน้าที่ 

โดยมิชอบเพ่ือให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 

 
มาตรา ๑๑๖  ในการปฏบิัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตน้ีิ ให้กรรมการ ก.พ.ถ. 

และกรรมการวินิจฉัยอทุธรณ ์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอาํนาจ

ดังต่อไปน้ี 
(๑) สั่งให้ผู้บงัคับบญัชาซ่ึงสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอนัเป็นเหต ุ

ให้มีการอทุธรณส่์งสาํนวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ถ. ภายในเวลาที่กาํหนด 
(๒) สั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสงักดัมาให้ถ้อยคาํ  

ในการน้ี จะกาํหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเตมิไว้ด้วยกไ็ด้ 
(๓) มีคาํสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาํหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติหน้าที่ของ 

ก.พ.ถ.  ทั้งน้ี ในระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถงึพระอาทติย์ตก หรือในเวลาทาํการของสถานที่น้ัน 
(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
 
มาตรา ๑๑๗  การพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณข์อง ก.พ.ถ. และคณะกรรมการ

วินิจฉัยอทุธรณ ์ให้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่ได้รับอทุธรณ ์เว้นแต่

มีเหตุขดัข้องที่ทาํให้การพิจารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดังกล่าว กใ็ห้ขยายระยะเวลาได้อกี

ซ่ึงไม่เกนิสองคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะต้องไม่เกนิหกสบิวัน และให้บันทกึเหตุขดัข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 
 
มาตรา ๑๑๘  ข้าราชการซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๔๑ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ และผู้น้ันมีสทิธอิทุธรณไ์ด้ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สทิธอิทุธรณต์ามกฎหมายดังกล่าว กใ็ห้ผู้น้ันมีสทิธิ

อทุธรณต์ามมาตรา ๑๑๓ ได้ แต่ถ้าผู้น้ันได้ใช้สทิธอิทุธรณต์ามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการ

ที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้น้ันได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญการพิจารณา

วินิจฉัยอทุธรณยั์งไม่แล้วเสรจ็ ให้ผู้มีอาํนาจวินิจฉัยอทุธรณต์ามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการ

ที่โอนมามีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉัยอทุธรณต่์อไปจนกว่าจะแล้วเสรจ็ และให้ผู้บังคับบญัชาซ่ึงมี

อาํนาจตามมาตรา ๖๕ ดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยอทุธรณน้ั์น 
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๔๐

ในกรณทีี่มีการอทุธรณต่์อ ก.พ.ถ. ตามวรรคหน่ึง การพิจารณาความผดิ 

และการลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมา  

 
มาตรา ๑๑๙  ในการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ ์ให้ ก.พ.ถ. มีอาํนาจไม่รับอทุธรณ ์

ยกอทุธรณ ์หรือมีคาํวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาํสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสยีหายให้ 

ผู้อทุธรณ ์หรือให้ดาํเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ถ. กาํหนด 
การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ดาํเนินการอื่นตามวรรคหน่ึง ก.พ.ถ. จะให้เพ่ิมโทษ

ไม่ได้  
 

มาตรา ๑๒๐  กรรมการ ก.พ.ถ. และกรรมการวินิจฉัยอทุธรณอ์าจถูกคัดค้านได้

เม่ือมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
(๑) รู้ เหน็เหตุการณใ์นการกระทาํผดิวินัยที่ผู้อทุธรณถู์กลงโทษหรือการถูกสั่ง 

ให้ออกจากราชการ 
(๒) มีส่วนได้เสยีในการกระทาํผดิวินัยที่ผู้อทุธรณถู์กลงโทษหรือการถูกสั่ง 

ให้ออกจากราชการ 
 
(๓) มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้อทุธรณ ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออก

จากราชการ 
(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจาก

ราชการที่ผู้อทุธรณถู์กลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกบับุคคลตาม (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๔) อนัอาจก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อทุธรณ ์
กรรมการ ก.พ.ถ. และกรรมการวินิจฉัยอทุธรณซ่ึ์งมีกรณตีามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง

ต่อประธาน ก.พ.ถ. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ ์
การยื่นคาํคัดค้าน และการพิจารณาคาํคดัค้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ที่ ก.พ.ถ. กาํหนด 
 

ส่วนที่ ๙ 
การร้องทุกข์ 

   
 

มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดเหน็ว่าผู้บังคบับญัชาใช้อาํนาจ

หน้าที่ปฏบิตัต่ิอตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏบิัตต่ิอตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคบัข้องใจ

อนัเกดิจากการปฏบิตัิของผู้บังคบับญัชาต่อตนและเป็นกรณทีี่ไม่มีสทิธอิทุธรณ ์ผู้น้ันมีสทิธร้ิองทุกข์
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๔๑

ต่อผู้บังคับบญัชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลาํดบั แต่ถ้าผู้บังคบับญัชาซ่ึงเป็นเหตุให้ร้องทุกขน้ั์นเป็น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ร้องทุกขต่์อ ก.พ.ถ. 
เม่ือผู้บังคับบญัชาหรือ ก.พ.ถ. ได้วินิจฉัยคาํร้องทุกขเ์ป็นประการใดแล้ว 

ให้คาํวินิจฉัยน้ันเป็นที่สดุ และให้ผู้บังคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยน้ัน 

การร้องทุกข ์เหตุแห่งการร้องทุกข ์การพิจารณาและระยะเวลาการพิจารณา 

เร่ืองร้องทุกข ์การวินิจฉัยคาํร้องทุกข ์และการเยียวยาความเสยีหายให้ผู้ร้องทุกขใ์ห้เป็นไปตาม 

ที่ ก.พ.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๒๒  ให้นาํความในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๒๐ มาใช้บังคบักบัการ

พิจารณาคาํร้องทุกขข์อง ก.พ.ถ. และการคัดค้านกรรมการ ก.พ.ถ. และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข ์

ตามลาํดบัด้วยโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

   
 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณทีี่ ก.พ.ถ. เหน็ว่า การดาํเนินการ กฎ ระเบียบ หรือคาํสั่งใด 

ที่ดาํเนินการหรือออกตามพระราชบัญญัตน้ีิ ไม่สอดคล้องกบัหลักการและระบบคุณธรรม 

ตามมาตรา ๓๑  ให้ ก.พ.ถ. แจ้งให้หน่วยงาน ผู้ดาํเนินการ หรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคาํสั่ง

ดังกล่าวทราบ เพ่ือดาํเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณ ี
 

ส่วนที่ ๑๑ 
การเพ่ิมพูนประสทิธภิาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติราชการ 

   
 

มาตรา ๑๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บงัคับบญัชามีหน้าที่เสริมสร้างและ

พัฒนาให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในบงัคับบญัชามีการเพ่ิมพูนประสทิธภิาพเพ่ือให้ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ คุณธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติราชการ และมี

ทศันะคตใินการบริการประชาชนที่ดี  ทั้งน้ี ตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๒๕  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดถงึแก่ความตายเน่ืองจากการ

ปฏบิัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บงัคับบญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามมาตรา ๖๕ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ผู้น้ัน

เป็นกรณพิีเศษเพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญ ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ ก.ถ. 

กาํหนด 
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๔๒

มาตรา ๑๒๖  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญอาจได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา 

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิตักิารวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ถ. กาํหนด 
 
มาตรา ๑๒๗  ให้ผู้บังคับบญัชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

ของผู้ใต้บังคบับญัชาตามแนวทางที่ ก.ถ. กาํหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้ง และเล่ือนเงินเดือน ให้ผู้บังคับบญัชาพิจารณาตามผลของ

การประเมินตามวรรคหน่ึง 
ในกรณทีี่ไม่เล่ือนเงินเดือนประจาํปีให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด ให้ผู้บงัคับบญัชา

แจ้งให้ผู้น้ันทราบพร้อมทั้งเหตุผล 
 
มาตรา ๑๒๘  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกนัจดัให้มีกองทุนสวัสดิการ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยตราเป็นพระราช

กฤษฎกีา 
ในพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องมีรายละเอยีดเกี่ยวกบั 

การจัดตั้ง สวัสดิการที่ได้รับการคุ้มครอง ที่มาของเงินกองทุน และการบริหารจัดการกองทุน 
 

หมวด ๓ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

   
 

มาตรา ๑๒๙  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นไปตามที่บัญญัตไิว้ในลักษณะน้ี 
 
มาตรา ๑๓๐  นอกจากที่บญัญัตไิว้ในลักษณะน้ี ให้นาํหมวด ๒ การบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ รวมตลอดทั้งกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์และเง่ือนไขที่ออก

ตามหมวด ๒ ดังกล่าว ยกเว้นมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ มาใช้บังคับกบัการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม แต่ไม่เป็นการตัดอาํนาจ ก.ถ. ที่จะออก

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์หรือเง่ือนไขสาํหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาแตกต่างจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  สาํหรับในการใช้อาํนาจตามมาตรา ๗๙ (๑๙) 

ก.ถ. จะกาํหนดกรณทีี่ใช้เฉพาะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษากไ็ด้ โดยให้คาํนึงถงึ 

ความสอดคล้องกบัหลักเกณฑแ์ละวินัยที่กาํหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาด้วย 

 
มาตรา ๑๓๑  การกาํหนดตาํแหน่ง วิทยฐานะ การแต่งตั้ง และการเล่ือนระดบั

ตาํแหน่งหรือวิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่ง  

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไข 
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ที่ ก.ถ. กาํหนด โดยให้คาํนึงถงึความสอดคล้องกบัหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าว

ที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้วย 
 
มาตรา ๑๓๒  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะออกจาก

ราชการตามมาตรา ๑๐๘ แล้ว ให้ออกจากราชการเมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่น

ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 

 
มาตรา ๑๓๓  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรงุเทพมหานคร ให้มีคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นจงัหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ถ. จังหวัด” 

ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
(๒) อนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการในจงัหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก

ผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบั

การศึกษาและปฏบิัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด จาํนวนสี่คน ในจาํนวนน้ีอย่างน้อยต้องมีผู้อาํนวยการ

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดหน่ึงคน  

(๓) อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวนห้าคน 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล นายกเทศมนตรี ประเภทละสองคน และนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จาํนวนห้าคน 

ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการกองการศึกษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวนหน่ึงคน 

ข้าราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา ประเภทละสองคน โดยข้าราชการแต่ละประเภทคัดเลือก
กนัเองจากข้าราชการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัครชูาํนาญการขึ้นไป  

(๕) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ในด้านต่าง ๆ จาํนวนห้าคน ในจาํนวนน้ีให้คัดเลือกจากผู้มีประสบการณท์างการศึกษาและไม่เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยหน่ึงคน  
หัวหน้าสาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด เป็นเลขานุการ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด  
ในกรณทีี่จังหวัดใดตามวรรคหน่ึง มีการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นอยู่ในจังหวัด 

ให้เพ่ิมผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นของการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นดังกล่าวซ่ึงคัดเลือกกนัเอง 

จาํนวนหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการตาม (๓) และเพ่ิมผู้แทนข้าราชการครหูรือบุคลากรทาง

การศึกษาในการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นดังกล่าวซ่ึงร่วมกนัคัดเลือกกนัเอง จาํนวนหน่ึงคน 

เป็นอนุกรรมการตาม (๔) และให้เพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเป็นอนุกรรมการตาม (๒) 

และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการตาม (๕) อกีประเภทละหน่ึงคน ตามลาํดบั ใน อ.ก.ค.ถ. 

จังหวัด ของจังหวัดน้ัน  
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มาตรา ๑๓๔  อ.ก.ค.ถ. จังหวัด มีอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทที่อยู่ใน

จังหวัดน้ัน ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรฐาน กฎ ระเบียบ และมติของ ก.ถ. 

รวมทั้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของท้องถิ่น  ในการนี้  ให้ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด  

มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) ดาํเนินการและกาํกบัการดาํเนินการการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกบัทศิทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นที่ ก.ถ. กาํหนดตามมาตรา ๑๑ (๑) และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ.

กาํหนดตามมาตรา ๑๑ (๔) 
(๒) ส่งเสริม พัฒนา และวางหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการพัฒนาความรู้ให้แก่

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมทกัษะและทศันคตทิี่ดี รวมทั้งสร้างเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) ให้ความเหน็ชอบการบรรจุ แต่งตั้ง การเล่ือนระดับ การเล่ือนวิทยฐานะ 

และการให้พ้นจากตาํแหน่งของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และการให้โอนหรือ 

รับโอนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหรือ

ระหว่างจังหวัด  ในการน้ี จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดาํเนินการแทนกไ็ด้  

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด  

(๔) ให้ความเหน็ชอบในการโอนข้าราชการครหูรือบุคลากรทางการศกึษา 

ไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ และรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญมาเป็นข้าราชการครู

หรือบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
(๕) ให้คาํปรึกษาและแนะนาํในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด  
(๖) ปฏบิตัิการอื่นตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

และตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓๕  ภายใต้บังคบัมาตรา ๖๕ และประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกบัอาํนาจบังคบับญัชาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษารับผดิชอบในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาและเป็นผู้บังคบับัญชาของ 

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นในสถานศกึษา และให้มีอาํนาจ 

และหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) รับผดิชอบในการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสทิธภิาพ 

และสอดคล้องกบัแผนการศึกษาของชาต ิแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นน้ัน 
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(๒) รับผดิชอบและควบคุมการปฏบิัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา  ในการน้ี ให้มีอาํนาจออกระเบียบหรือคาํสั่งเกี่ยวกบัการปฏบิัติหน้าที่ของ

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาน้ันเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

(๓) บริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ ก.ถ. กาํหนด 
(๔) กาํกบั เร่งรัด ตดิตาม และประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
(๕) ปฏบิัติการอื่นตามที่ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  
 

ลักษณะ ๕ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

   
 

มาตรา ๑๓๖  การบริหารงานบุคคลสาํหรับลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบยีบของ อ.ก.ถ. จังหวัด แต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัลูกจ้างและ

พนักงานจ้างที่ปฏบิัติหน้าที่ครหูรือบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ อ.ก.ค.ถ. 

จังหวัด 

ระเบียบตามวรรคหน่ึงต้องกาํหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัวิธกีารจ้าง ระยะเวลา 

การจ้าง เงินเดือนหรือค่าจ้างและประโยชน์อื่นใด การกาํกบัหรือควบคุมการปฏบิตัิหน้าที่ และ

เร่ืองอื่นตามความจาํเป็น  ทั้งน้ี โดยไม่ขดัต่อมาตรฐานที่ ก.ถ. กาํหนด  ในกรณทีี่การแต่งตั้ง 
และการให้ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างพ้นจากตาํแหน่งต้องได้รับความเหน็ชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด  

หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ในระเบียบดังกล่าวจะกาํหนดให้ อ.ก.ถ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด 

มอบอาํนาจน้ันให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบแทนกไ็ด้ 

 
ลักษณะ ๖ 

การบริหารงานบุคคลของการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น 
   

 
มาตรา ๑๓๗  การบริหารงานบุคคลของกรงุเทพมหานครให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรงุเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๓๘  การบริหารงานบุคคลของการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่น ถ้าไม่มี

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลของการปกครองท้องถิ่นรปูแบบอื่นน้ันเป็นการเฉพาะ 

กใ็ห้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

 



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๔๖

บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๑๓๙  ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๔๐ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนตาํบล พนักงาน

เทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานเมืองพัทยา อยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้น้ันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตน้ีิ  
  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและข้าราชการตามวรรคหน่ึงให้ดาํรงตาํแหน่ง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนด 

 
มาตรา ๑๔๐  บรรดาพนักงานส่วนตาํบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๓๙ ผู้ใดซ่ึงปฏบิัติหน้าที่ครหูรือหน้าที่

บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบั ให้ผู้น้ันเป็นข้าราชการครหูรือ

บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณ ีตามพระราชบัญญัติน้ี และให้นาํความในวรรคสองของมาตรา 

๑๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดเป็นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใด

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญัตน้ีิใช้บังคบั ให้ผู้น้ันเป็นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๑๔๒  ในวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) 

และ (๕) ให้ ก.ถ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒)  
ให้ ก.ถ. ตามวรรคหน่ึงดาํเนินการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง และหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสาม ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคับ 
ให้ ก.ถ. ตามวรรคหน่ึง ดาํเนินการให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ที่กาํหนดขึ้นตามวรรคสอง ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัตน้ีิใช้

บังคับ และเม่ือมีกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้แทน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ ก.ถ. ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ 

(๔) และให้กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดาํเนินการคัดเลือกกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๕) ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่มีกรรมการตาม 

มาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
 



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๔๗

มาตรา ๑๔๓  ให้ดาํเนินการให้มีการคัดเลือกกรรมการใน ก.พ.ถ. ตาม

พระราชบัญญัติน้ีให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ 
ในวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. ตามมาตรา ๒๒  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสงูสดุ เป็นประธาน 

รองประธานศาลฎกีาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎกีาหน่ึงคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธาน 

ศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุร่วมกนัแต่งตั้งหน่ึงคน และให้เลขาธกิาร ก.ถ. เป็นเลขานุการ 
 ในระหว่างที่ยังไม่มี ก.พ.ถ. ให้อาํนาจหน้าที่ของ ก.พ.ถ. เป็นอาํนาจหน้าที่ของ 

ก.ถ. ตามมาตรา ๖ หรือตามมาตรา ๑๔๒ แล้วแต่กรณ ี

 
มาตรา ๑๔๔  ในวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีอนุกรรมการข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นจงัหวัดตามมาตรา ๔๔ (๓) (๔) และ (๕)  ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด ประกอบด้วย ประธาน

อนุกรรมการและอนุกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒) 
ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด ตามวรรคหน่ึง ดาํเนินการให้มีการคดัเลือกอนุกรรมการผู้แทน

ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนดขึ้นตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้แล้วเสรจ็ภายใน 

หน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเม่ือมีอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ อ.ก.ถ. จังหวัด

ประกอบด้วย อนุกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้อนุกรรมการ 

ตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดาํเนินการคดัเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๔๔ (๕) ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่มีอนุกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๔๕  ในวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีอนุกรรมการข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นจังหวัดตามมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) และ (๕)  ให้ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด 

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓๓ (๑) และ (๒)  
ให้ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ตามวรรคหน่ึงดาํเนินการให้มีการคดัเลือกอนุกรรมการผู้แทน

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ถ. กาํหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสาม ให้แล้วเสรจ็ภายใน 

หน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเม่ือมีอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาแล้ว  

ให้ อ.ก.ค.ถ. จังหวัด ประกอบด้วย อนุกรรมการตามมาตรา ๑๓๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

และให้อนุกรรมการตามมาตรา ๑๓๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดาํเนินการคดัเลือกอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓๓ (๕) ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่มีอนุกรรมการ 

ตามมาตรา ๑๓๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๔๘

มาตรา ๑๔๖  ในวาระเร่ิมแรกระหว่างที่ยังไม่มีสาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด ให้ผู้แทน

สาํนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๔๗ (๓) 

แทนผู้แทนสาํนักงาน ก.ถ. จังหวัด  
 
มาตรา ๑๔๗  ให้โอนบรรดากจิการ อาํนาจ หน้าที่ ทรัพย์สนิ หน้ี สทิธ ิภาระ

ผูกพัน เงินงบประมาณ อตัรากาํลัง ข้าราชการ และลูกจ้างของสาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และสาํนักพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นของสาํนักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๑๔๘  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คาํสั่ง มาตรฐาน หลักเกณฑ ์

เง่ือนไขและวิธกีารที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ 

ไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตน้ีิ จนกว่าจะมีประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคับ คาํสั่ง มาตรฐาน 

หลักเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธกีารที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีออกใช้บงัคับแทน  

 
มาตรา ๑๔๙  พนักงานส่วนตาํบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยาผู้ใดมีกรณกีระทาํผดิวินัยหรือมีกรณทีี่สมควรให้ออกจาก

ราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบั ให้ผู้บังคบับญัชาตามพระราชบญัญัตน้ีิ 

มีอาํนาจสั่งลงโทษผู้น้ันหรือสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาํเนินการเพ่ือการ

ลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดาํเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ 
(๑) กรณทีี่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามพระราชบญัญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบั 
และยังสอบสวนไม่เสรจ็กใ็ห้สอบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสรจ็ 

(๒) ในกรณทีี่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบั 

ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณน้ัีน เป็นอนัใช้ได้ 
(๓) กรณทีี่ได้มีการรายงานหรือส่งเร่ือง หรือนาํสาํนวนเสนอ หรือส่งให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมพนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วแต่กรณ ีพิจารณาโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ



 

กลุ่มเพื่อนขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน : www.thailocalgov.com 
 

๔๙

คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาพิจารณาเร่ืองน้ันยังไม่เสรจ็ กใ็ห้ อ.ก.ถ. จังหวัด พิจารณา

ดาํเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไปจนกว่า

จะแล้วเสรจ็ 

 

  มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และยังมีสทิธอิทุธรณห์รือร้องทุกขต์าม

พระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้น้ันมีสทิธอิทุธรณห์รือ

ร้องทุกขต์ามพระราชบัญญัติน้ีได้ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
 

  มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ใช้สทิธอิทุธรณห์รือร้องทุกขต์าม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ให้การพิจารณาอทุธรณ์
และร้องทุกขน้ั์นดาํเนินการต่อไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการดาํเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกว่าจะเสรจ็สิ้น  
โดยให้อาํนาจของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาํนาจหน้าที่ของ  

อ.ก.ถ. จังหวัด 

 
มาตรา ๑๕๒  การใดที่อยู่ระหว่างดาํเนินการหรือเคยดาํเนินการได้ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมิได้บัญญัตไิว้ใน

พระราชบัญญัติน้ี หรือมีกรณทีี่ไม่อาจดาํเนินการตามพระราชบัญญัตน้ีิ การดาํเนินการต่อไปใน

เร่ืองน้ันจะสมควรดาํเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาํหนด 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   .................................. 
         นายกรัฐมนตรี 


