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ราง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ....
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติ นี้ ใ หใชบังคับเมื่อพน เกาสิบวั น นั บแต วั นประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
“องคก รปกครองสวนทองถิ่นรู ปแบบพิเศษ” หมายความวา กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา
“ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ” หมายความว า ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา
“ขาราชการส ว นทองถิ่น ” หมายความว า บุค คลซึ่ งได รั บการบรรจุ และแต งตั้ งใหปฏิบั ติ
ราชการในตําแหนงขาราชการสว นทองถิ่นสามัญ หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ได รั บ เงิ น เดื อ นจากงบประมาณหมวดเงิ น เดื อ นขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ จากเงิ น
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย

๒

“ขาราชการส ว นท องถิ่น สามัญ ” หมายความว า ขา ราชการองค ก ารบริ หารส ว นจั ง หวั ด
ขาราชการเทศบาล ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการ
เมืองพัทยา แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ขาราชการครู” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวั ด ขาราชการเทศบาล
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการเมืองพัทยา ซึ่งเปน
ผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“บุ ค ลากรทางด า นการศึ ก ษา” หมายความว า ข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ขาราชการเทศบาล ขาราชการองคก ารบริหารสวนตําบล ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนั บสนุ น
การศึก ษาที่ทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่ องกับการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอน การ
นิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิน่
หมวด ๑
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิน่
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ า นวนห า คน ได แ ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด
กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเลขาธิการสํานักงาน ก.ถ.
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความ
เชี่ย วชาญในด านการบริ หารทรั พยากรบุค คลจํ านวนสองคน ด านกฎหมายจํ านวนหนึ่ งคน ด า น
รัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรจํานวนสองคน ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว
หรือมีความรู เปนที่ยอมรับและเปนผูที่ไดรับการสรรหาหาตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ถ.
กําหนด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยจะตองเปนหรือเคยเปนผูสอนวิชารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสน
ศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาตราจารย
จํานวนหนึ่งคน
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๓

(๓) กรรมการผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหาคน ไดแก
(ก) ผู แ ทนองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ที่ น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ทั่วประเทศคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ข) ผูแทนเทศบาล ที่นายกเทศมนตรีทั่วประเทศคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ค) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ
คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา และนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูแทนของขาราชการสวนทองถิ่นจํานวนหาคน ไดแก
(ก) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ข) ผูแทนขาราชการเทศบาล ที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ค) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ง) ผู แ ทนข า ราชการองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ ที่ ข า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ขาราชการเมืองพัทยา และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
ใหเลขาธิการสํานักงาน ก.ถ.เปนกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
(๓) และกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ.
กําหนด
ใหกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นเลือกผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) เปนประธาน ก.ถ.ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่มี ก.ถ.ครบจํานวนและเมื่อไดเลือกประธาน ก.ถ.แลวใหนํารายชื่อประธานและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
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๔

(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เปน หรื อเคยเปน ผู สอนวิ ชาในสาขานิ ติ ศ าสตร รั ฐศาสตร รั ฐประศาสนศาสตร ใ น
สถาบันอุด มศึก ษาและดํารงตํ าแหน งหรื อเคยดํารงตําแหน งไมต่ํ ากว ารองศาสตราจารย หรือผูดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ มาแลวไมนอยกวาหาปและปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาแลวไมนอยกวาสามป
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งและอาจไดรับเลือกเพื่อโปรดเกลาฯแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน
กรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับเลือกอีกไดแต
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
ถากรรมการซึ่งเปนกรรมการผูทรงวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นวางลง ให
ดําเนินการเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงโดยเร็วตามหลักเกณฑและวิธีการในมาตรา ๖ วรรค
สาม เวนแตวาระการดํารงตําแหนงยังคงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมเลือกก็ได
ในระหว างที่ยั งไมได เลือ กกรรมการผูทรงคุณ แทนตํ าแหน งที่ ว างตามวรรคสองและยั ง มี
กรรมการเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๕) ตองคําพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก
(๖) มีพฤติกรรมสอไปในทางเสื่อมเสียและ ก.ถ.มีมติใหพนจากตําแหนง
ใหนําความใน (๒) และ (๓) มาใชบังคับกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๖
(๔) ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ การประชุม ก.ถ.ตองมีก รรมการมาประชุมกัน ไมน อยกว ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๑ ให ก.ถ.มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบและกฎเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของทองถิ่น
(๒) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๓) กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(๔) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและการใหขาราชการสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง
(๕) มีม ติ ใ นการย าย การโอนหรื อการรั บโอนข า ราชการสว นทอ งถิ่น และการรั บโอน
ขาราชการอื่นมาเปนขาราชการสวนทองถิ่น หรือมีมติใหโอนขาราชการสวนทองถิ่นระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๖) กํากับ ติ ดตาม และตรวจสอบเกี่ย วกับการบริ หารงานบุคคลสว นทองถิ่นขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือมติของ ก.ถ.หรือมติของ อ.ก.ถ.
(๗) ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามมาตรฐานโทษทางวินัยที่ ก.ถ.กําหนด
(๘) ใหคําปรึกษา แนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๙) แตงตั้ง อ.ก.ถ.วิสามัญ เพื่อดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) กํากับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ มาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะกําหนดตามมาตรา ๑๑(๒) อยางนอยตองประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามทั่วไปของขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) มาตรฐานของตําแหนง
(๓) อัตราเงินเดือน วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(๔) วิธีการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๕) การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การใหมีและการ
เลื่อนวิทยฐานะและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๖) การกําหนดโครงสร างแบงสว นราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข
(๘) เรื่องอื่นตามที่ ก.ถ.กําหนด
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มาตรา ๑๓ มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๑(๒) เมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือระบบอิเล็กทรอนิกสแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๔ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและคลองตัวในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ก.ถ.
อาจดําเนินการดังตอไปนี้ก็ได
(๑) มอบให อ.ก.ถ.วิสามัญ ดําเนินการตามมาตรา ๑๑(๑๐)แทน
(๒) มอบให อ.ก.ถ.จังหวัดดําเนินการตามมตรา ๑๑(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แทน
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๑(๔) ก.ถ. จะกําหนดมาตรฐานและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวน
ทองถิ่น และลูก จ างบางกรณี ย กเว น การพน จากตํ า แหน งเพราะถูก ลงโทษวิ นั ย อย างร ายแรงไว เป น
มาตรฐานในการปฏิบัติ เปน การลวงหน าก็ไดและเมื่อได มีการปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีดังกลาวถูกตองครบถวนแลว ใหถือวา ก.ถ.ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและ
การใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางสําหรับกรณีนั้นแลว
มาตรฐานและหลัก เกณฑ ตามวรรคหนึ่ ง ก.ถ.อาจกําหนดใหแตกต างกัน สําหรั บองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือขาราชการสวนทองถิ่นแตละประเภทก็ได
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนิ นการหรื อมติข อง อ.ก.ถ.จังหวัด ขัดหรือแยงกับ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๑ ให ก.ถ.แจงให อ.ก.ถ.จังหวัด แกไข
หรือดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด และถามิไดมีการแกไขหรือดําเนินการตามเวลา
อันสมควร หรือ ก.ถ.เห็นวาอาจจะเกิดความเสียหายรายแรงตอการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปน
สว นรวมหรื อไมเ ปน ธรรมแกขาราชการส ว นทองถิ่ น ให ก.ถ.มี อํานาจสั่ งแกไข เพิก ถอน หรื อ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหมใหถูกตองได
มาตรา ๑๗ ในระหวางที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารทองถิ่น ถาปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และหากใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเกิดความ
เสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นระงับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว และแจงให อ.ก.ถ.จังหวัดทราบ
เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัด ไดรับแจงจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให
อ.ก.ถ.จังหวัดมีมติใหผูนั้นพนจากหนาที่ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวและใหไปชวยปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด พรอมทั้งแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นตามลําดับอาวุโสคนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนการชั่วคราวก็ได
มาตรา ๑๘ กรณีที่ ก.ถ.เห็นวาผูบริหารทองถิ่นผูใดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ไมถูกตองตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่ ก.ถ.กําหนด หรื อฝาฝนมติใดๆ ของ ก.ถ. หรื อ อ.ก.ถ.
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จังหวัด และ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ.จังหวัด แลวแตกรณี และไดมีการแจงใหผูบริหารทองถิ่นนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง ใหเพิกถอนหรือใหระงับการฝาฝนนั้นแลวไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา
ผูบริหารทองถิ่นละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายให ก.ถ.แจง
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยเร็ว
มาตรา ๑๙ คาตอบแทน ก.ถ. อ.ก.ถ.และคณะทํางานที่ อ.ก.ถ.แตงตั้งใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
หมวด 2
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๐ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “สํานักงาน
ก.ถ.” เปนหนวยงานของรั ฐมีฐานะเปนนิ ติบุค คล และอยู ภายใต การกํากับดู แลของคณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่น โดยมีประธานกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
กิจ การของสํ านั ก งาน ก.ถ. ไมอ ยู ภ ายใต บังคั บแห งกฎหมายว า ด ว ยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๒๑ สํานัก งาน ก.ถ.มีหน าที่รับผิด ชอบเกี่ย วกับงานธุร การของ ก.ถ.และมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนา สงเสริม ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ
หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๒) จัดระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามมติของ ก.ถ.
(๓) จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับกําลังคนและทะเบียนประวัติและวางแผนกําลังคน
ในราชการสวนทองถิ่น
(๔) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น
(๕) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
(๖) จั ดใหมีก ารดําเนิ น การสอบแขงขัน และสอบคัด เลือกขาราชการสว นทองถิ่น และการ
ทดสอบความรูของขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุ ฒิอย างอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น และการกําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
(๘) ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสวนทองถิ่น
(๙) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นเสนอตอ
ก.ถ.
(๑๑) หนาที่อื่นตามที่ ก.ถ.มอบหมาย
เพื่อประโยชนในการขจัดความซ้ําซอนในกรณีที่ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อื่นใดที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายว าดวยระเบีย บขาราชการพลเรื อนได ใหการ
รับรองหรือไมรับรองแลวใหถือวา ก.ถ.รับรองหรือไมรับรองตาม (๗)
มาตรา ๒๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน ก.ถ.ใหคณะกรรมการ ก.ถ.มีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสินและ
การดําเนินการอื่นในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน ก.ถ.และขอบเขตหนาที่ของสํานักงานดังกลาว
(๒) การกําหนดตํ าแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนของเลขาธิการ รองเลขาธิก าร
พนักงานและลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออก
จากตํ าแหน ง การร อ งทุก ขและการอุทธรณ ก ารลงโทษ สําหรั บ เลขาธิก าร รองเลขาธิก ารและ
พนักงานของสํานักงาน ก.ถ. รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.
(๔) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการกําหนดอัตราคาจาง
หรื อคาตอบแทนตลอดจนการกํ าหนดเงิน เพิ่ม พิเศษใหแกขา ราชการ พนั ก งานหรื อลูก จ างซึ่งมา
ปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๒๙
(๕) การบริหารและจัดการ การเงินและทรัพยสินของสํานักงาน ก.ถ.
(๖) การจัด สวั สดิ การหรื อการสงเคราะหอื่นแก เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนั กงานหรื อ
ลูกจาง ของสํานักงาน ก.ถ.
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงาน ก.ถ.มีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการ แตงตั้งโดยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการ ก.ถ.เปน ผูบังคับบัญ ชาพนั ก งานและลูก จ างของสํานั ก งาน ก.ถ.และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ถ.ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และใหมีรองเลขาธิการเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติงานจากรองเลขาธิการก็ได
มาตรา ๒๔ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ และไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย

๙

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) มีความรูหรือมีประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่นหรือดาน
การบริหารงานบุคคลหรือดานระบบราชการหรือดานการบริหาร การจัดการหรือดานกฎหมายอยางใด
อยางหนึ่ง
มาตรา ๒๕ เลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกก็ไดแตไม
เกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
(๕) ตองคําพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก
(๖) มีพฤติกรรมสอไปในทางเสื่อมเสียตอตําแหนงหนาที่และก.ถ.มีมติใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๗ เลขาธิการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของสํานักงาน ก.ถ.ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและมติของคณะกรรมการ ก.ถ.และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือ
ลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.
(๒) วางระเบียบเกี่ย วกับการปฏิบัติ งานของพนั กงานหรือลูก จ างของสํานัก งาน ก.ถ.และ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน ก.ถ.เปนการ
ชั่วคราวตาม มาตรา ๒๙
ทั้งนี้ การปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก.ถ.กําหนดเทาที่ไมขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ ก.ถ.
มาตรา ๒๘ ในกิจ การของสํ านั ก งาน ก.ถ.ที่เ กี่ย วกับ หน ว ยงานหรื อ บุค คลภายนอกให
เลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน ก.ถ.เพื่อการนี้เลขาธิการอาจจะมอบหมายใหรองเลขาธิการ หรือ
พนักงานปฏิบัติงานแทนก็ได
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการ ก.ถ.อาจขอใหขาราชการ พนั ก งาน หรื อ ลูก จางของหน ว ย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
ก.ถ.เปนการชั่วคราวก็ได ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจในหนวยงานนั้นๆ แลว
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ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงาน ก.ถ.ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติ งานใดๆ และใหนั บเวลาระหวางที่มาปฏิบัติ ในสํานัก งาน ก.ถ.สําหรับการคํานวณบําเหน็ จ
บํานาญ หรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกลาวแลวแตกรณี
ใหสํานักงาน ก.ถ.เปนผูจายเงินเดือนหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด แกขาราชการ พนักงาน
และลูกจางตามวรรคหนึ่งนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ขาราชการ พนักงานและลูกจางตามมาตรา ๒๙ ขอกลับเขารับราชการ
หรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ไดทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงาน ก.ถ.เสนองบประมาณรายจายตามมติของคณะกรรมการ ก.ถ.ตอ
คณะรั ฐมนตรี เพื่อจั ด สรรเปน เงิน อุด หนุ น ของคณะกรรมการ ก.ถ.และสํา นั ก งาน ก.ถ.ไว ใ นร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแต
กรณี
มาตรา ๓๒ รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ก.ถ.ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนตาม มาตรา ๓๑
(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมและดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน ก.ถ.
(๓) รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๓ รายได ข องสํานั ก งาน ก.ถ.ไมเปน รายได ที่ต องนํ าสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ใหอสั งหาริ มทรั พ ย ซึ่งเปน สํ านั ก งาน ก.ถ.จั ด หาด ว ยเงิน รายได ข องสํานั ก งาน ก.ถ.เป น
กรรมสิทธิ์ของสํานักงาน ก.ถ.
ใหสํานักงาน ก.ถ.มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยสินของสํานักงาน ก.ถ.
มาตรา ๓๔ ทรัพยสินของสํานักงาน ก.ถ.เปนทรัพยสินของแผนดินไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
มาตรา ๓๕ ใหสํานักงาน ก.ถ.จัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน ก.ถ.และใหทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน ก.ถ.รวมทั้งประเมินผลการใชจายและทรัพยสินของ
สํานักงาน ก.ถ.โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และ
ได ผลตามเปาหมายเพีย งใด แลว ทํารายงานผลการสอบบัญ ชีต อสภาผูแทนราษฎร วุ ฒิ สภา และ
คณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
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หมวด ๓
คณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด

มาตรา ๓๖ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการสวน
ทองถิ่นจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ.จังหวัด” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ
(๒) หัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดนั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด
วาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของจํานวนสามคนเปนอนุกรรมการ
(๓) ผูแ ทนองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในจั ง หวั ด นั้ น จํ านวนห า คน เป น อนุ ก รรมการ
ประกอบดวย
(ก) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดนั้นหนึ่งคน
(ข) นายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน
(ค) นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสว นตําบลทั้งหมดใน
จังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน
(๔) ผู แ ทนข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด นั้ น จํ า นวนห า คน เป น อนุ ก รรมการ
ประกอบดวย
(ก) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดนั้นซึ่งคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(ข) ขาราชการเทศบาลซึ่งขาราชการเทศบาลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน
(ค) ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งขาราชการองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคัดเลือกจากผูซึ่งมีความความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจํานวนหนึ่งคน ดานกฎหมายจํานวนสองคนดานรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสตรจํานวน
สองคน ซึ่งเปนผูที่มีผลงานทางดานวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ
ใหผูว าราชการจั งหวัด แต งตั้ งขาราชการที่ปฏิบัติ หน าที่ประจํ าอยูใ นจั งหวัด คนหนึ่ งซึ่งเปน
หัว หน าหน ว ยงานที่มีห น าที่ เกี่ย วกับงานสง เสริ มการปกครองส ว นทอ งถิ่น เปน อนุ ก รรมการและ
เลขานุการ อ.ก.ถ.จังหวัด
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนราชการสวนทองถิ่นตาม (๓) และ (๔) ตองไม
มาจากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน
หลัก เกณฑและวิ ธี ก ารคัด เลือก ระยะเวลาการเป น ผูแ ทน และการพน จากตํ าแหน ง ของ
อนุกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
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๑๒

ในกรณี ที่อนุ ก รรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ว างลงไมว าด ว ยเหตุ ใ ด ใหอนุ ก รรมการที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๓๗ การคัดเลือกอนุกรรมการตามมาตรา ๓๖(๕) ใหประธานอนุกรรมการตามมาตรา
๓๖(๑) และอนุกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๒) (๓) และ (๔) ประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๕) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๓๘ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖(๕) นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แลวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง
วันไดรับการคัดเลือก และมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนง
(๒) ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะกระทํา
มาตรา ๓๙ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับเลือกอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๔๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อนุกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๕) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๕) ถูกคุมขังอยูโดยหมายหรือคําสั่งของศาล
(๖) ตองคําพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก
(๗) มีพฤติกรรมอันควรเชื่อไดวาเกี่ยวของกับการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ใหนําความใน (๒)(๓) และ (๗) มาใชบังคับกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา
๓๖ (๓) (๔) ดวย
เมื่อความปรากฏตอผูวาราชการจังหวัดวาอนุกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๕) ผูใดมีกรณีตาม (๓)
(๔) หรือ (๗) ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสอบสวนและสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ตํ าแหน งอนุ ก รรมการตามมาตรา ๓๖ (๕) ว างลง ใหดํ าเนิ น การ
คัดเลือกอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางโดยเร็วตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๓๗ และให
อนุกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหว างที่ยั งมิได มีก ารคัด เลือกอนุ ก รรมการแทนตํ าแหน งที่ว างตามวรรคหนึ่ ง และมี
อนุกรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหอนุกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
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๑๓

มาตรา ๔๒ ใหนํ าความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับการประชุมของ อ.ก.ถ.จั งหวั ด โดย
อนุโลม
มาตรา ๔๓ ให อ.ก.ถ.จั งหวัด มีอํานาจหน าที่ดําเนินการเกี่ย วกับการบริ หารงานบุค คลของ
องคกรปกครองสว นทองถิ่นในจั งหวัด ใหเปน ไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ ก.ถ.กําหนดตาม
มาตรา ๑๑ และมีอํานาจกระทําการแทน ก.ถ.ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็น ชอบการบรรจุ แต งตั้ ง การเลื่อนระดั บ และการใหพน จากตําแหน งของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
(๒) ใหความเห็นชอบในการใหโอนหรือรับโอนขาราชการสวนทองถิ่นสามัญระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาเปนขาราชการสวนทองถิ่น
(๓) พิ จ ารณาอุ ท ธรณ โ ทษวิ นั ย อย า งไม ร า ยแรงและพิ จ ารณาคํ า ร อ งทุ ก ข อั น เกิ ด จาก
ผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมาย
(๔) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นรวมตลอดทัง้ การ
ดําเนินการทางวิ นัยขององคก รปกครองสว นทองถิ่น ในจั งหวั ด ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน
หรือมติของ ก.ถ.หรือมติ อ.ก.ถ.
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญั ตินี้ หรือกฎหมายอื่น และตามที่ ก.ถ.
มอบหมายใหดําเนิ นการตาม (๓) และ (๔) อ.ก.ถ.จั งหวัด จะแต งตั้ งคณะทํางานเพื่อดําเนิ นการใดๆ
ตามที่ อ.ก.ถ.จังหวัดมอบหมายก็ได
มาตรา ๔๔ ใหหนวยงานของจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ อ.ก.ถ.จังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรกิจและงานวิชาการของ
อ.ก.ถ.จังหวัด รวมทั้งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อ.ก.ถ.จังหวัด
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการสวนทองถิน่

มาตรา ๔๕ ใหมีค ณะกรรมการพิทั ก ษร ะบบคุณ ธรรมขาราชการสว นทอ งถิ่น คณะหนึ่ ง
เรียกโดยยอวา “ก.พ.ถ.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้ง
ตามมาตรา ๔๙
ใหเลขาธิการ ก.ถ.เปนเลขานุการของ ก.พ.ถ.
สํานักงาน ก.ถ.เปนสํานักงานคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมขาราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่
รับผิด ชอบงานในราชการของคณะกรรมการพิทัก ษร ะบบคุณ ธรรมขาราชการสว นทองถิ่น และมี
อํานาจหนาที่ตาม ที่ ก.พ.ถ.กําหนด
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๑๔

มาตรา ๔๖ ผูไดรับการแตงตั้งเปน ก.พ.ถ.ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(ก) เคยเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือ
เทียบเทา หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต หรือ
เทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือเทียบเทา
ตามที่ ก.ถ.กําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร หรือวิ ชาที่เกี่ย วกับการบริหารราชการแผนดินโดยดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา ๔๗ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ถ.ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด
เปน ประธาน รองประธานศาลฎีก าที่ได รั บมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่ งคน อัย การสูงสุด
ประธานคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ ใหเลขาธิการ ก.ถ.เปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ทาบทามและคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๖ จํานวนเจ็ดคนเพื่อเปน ก.พ.ถ.
ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน ก.พ.ถ.แลว
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อการทาบทามและคัดเลือก ก.พ.ถ.ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควรและไดประกาศใหทราบโดยเปดเผย
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๑๕

มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับมาตรา ๔๖ ก.พ.ถ.ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๒) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๓) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ซึ่งกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๙ ผูได รั บพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต งตั้ งเปน ก.พ.ถ.ผูใ ดมีลัก ษณะ
ตองหามตามมาตรา ๔๘ ใหผูนั้นลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการ
อยางอื่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตถาผูนั้นมิได
ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในกําหนด ใหผูนั้นพน
จากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และใหดําเนินการคัดเลือก ก.พ.ถ.ขึ้นใหม
มาตรา ๕๐ ก.พ.ถ.มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ให ก.พ.ถ.ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติ หนาที่ตอไปจนกวา ก.พ.ถ.ซึ่งไดรั บพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมจะเขารั บ
หนาที่
มาตรา ๕๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ก.พ.ถ.พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๘
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และสม่ําเสมอตามมาตรฐานของ ก.พ.ถ.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ.ถ.เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา ก.พ.ถ.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตมี ก.พ.ถ.เหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๕๒ ก.พ.ถ.มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.ถ.เพื่อให ก.ถ.ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายทรัพยากรบุคคลใน
สวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) พิจารณาและมีมติให ก.ถ.แกไขมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ หรือคําสั่งที่ไมสอดคลอง
กับระบบคุณธรรม
(๓) พิจารณาและมีมติ ใ หองคก รปกครองสว นทองถิ่น หรือผูบริ หารทองถิ่นออกขอบังคับ
วิธีการ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ แกไขขอบังคับ วิธีการ หรือคําสั่งดังกลาวที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ
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(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๙๖
(๕) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๐๔
(๖) พิจารณาเรื่องคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๐๘
(๗) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับอุทธรณและวินิจฉัยอุทธรณ การรองทุกข
และวินิจฉัยเรื่องรองทุกข การคุมครองระบบคุณธรรม ซึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสแลวใหใชบังคับได
(๘) แตงตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรืออนุกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเพื่อทําหนาที่ตามที่
ก.พ.ถ.มอบหมาย
(๙) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ถ.กําหนดเพือ่
ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข เสนอ ก.พ.ถ.พิจารณา
มาตรา ๕๓ ให ก.พ.ถ.อนุกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดรับคาตอบแทนและรับคาใชจายอื่นใน
การปฏิบัติงานตามกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
การประชุมของ ก.พ.ถ.อนุกรรมการวินิ จฉัยอุทธรณ และอนุ กรรมการวินิจ ฉัยรองทุกขใ ห
เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ถ.กําหนด
ลักษณะ ๓
การบริหารงานบุคคลขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕๔ สายงานและตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด ซึ่ง
ตองกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตบังคับมาตรา ๕๘ สวัสดิการ สิทธิและประโยชนตอบแทนอื่น ของขาราชการสวน
ทองถิ่นใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๕๕ การแต งตั้งขาราชการสว นทองถิ่น ใหดํารงตํ าแหนงปลัด องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นหรือตําแหนงอื่นที่ ก.ถ.กําหนด ใหแตงตั้งจากผูซึ่งผานการทดสอบความรูสําหรับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือตําแหนงอื่นดังกลาวแลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ.กําหนด
ใหเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.ถ.ที่จะจัดใหมีการทดสอบความรูสําหรับปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือตําแหนงอื่นดังกลาวตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาและวิธีการที่ ก.ถ.กําหนด
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ระยะเวลาการจัดใหมีการทดสอบตามวรรคสองตองคํานึงถึงการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติได
เขารับการทดสอบไดอยางทั่วถึง
มาตรา ๕๖ ขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดโอนไปดํารงตําแหนง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหนับอายุราชการของขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดิมตอเนื่องกับอายุราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม
มาตรา ๕๗ ขาราชการสวนทองถิ่นผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานใด ระดับใด จะ
ไดรับเงินเดือนในอันดับใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
การกําหนดมาตรฐานเงินเดือนตามวรรคหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทให
ก.ถ.คํานึงถึงจํานวนรายไดที่มาจากภาษี คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทนั้ น จั ด เก็บและความเปน อิสระในการบริ หารงานบุค คลขององคก รปกครองสว นทองถิ่น
ประกอบดวย
มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจายประเภทเงินเดือนและคาจางของขาราชการสวนทองถิ่นและ
ลู ก จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งไม สู ง กว า ร อ ยละสี่ สิ บ ห า ของเงิ น รายได จ ริ ง ของ
ปงบประมาณที่ลวงมาแลวโดยไมรวมเงินกูและเงินอุดหนุนและเงินอื่น
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหคํานวณรวมกับเงินเดือนและคาจางของขาราชการ
สวนทองถิ่นและลูกจางที่รัฐจัดใหเปนการเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอัตรากําลังคนไมเกินจํานวน
พื้นฐานที่ ก.ถ.กําหนดและการจายเงินเดือนหรือคาจางสําหรับอัตรากําลังคนดังกลาวเปนผลใหวงเงิน
เกินรอยละสี่สิบหาตามวรรคหนึ่ง
ในปงบประมาณใดการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทองถิ่นและลูกจางเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยิ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดสรรเงินเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกขาราชการทองถิ่นและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็ได แตเมื่อรวมกับวงเงินที่จายจําหรับเงินเดือนและคาจาง
แลว ตองไมเกิน ร อยละสี่สิบหาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขที่ ก.ถ.
กําหนด
ก.ถ.อาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางเปนกรณี
พิเ ศษ สํ าหรั บ ขา ราชการสว นท องถิ่ น และลู ก จ า งก็ ไ ด หากมี เ หตุ พิ เ ศษที่ จํ า เป น จะต อ งกํา หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏตอ ก.ถ.หรือมีผูรองเรียนวาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สว นทองถิ่น ใดบรรจุ แต งตั้ ง หรื อคัด เลือกขาราชการสว นทองถิ่น โดยไมปฏิบัติ ต ามมาตรฐาน
ตําแหนง หรือไมดําเนิน การตามหลักเกณฑและวิ ธีการเกี่ยวกับบรรจุแตงตั้ งหรือคัดเลือกขาราชการ
สวนทองถิ่นสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.ถ.กําหนดและเมื่อ ก.ถ.ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวา
มีเหตุดังกลาว ให ก.ถ.แจงไปยังผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อดําเนินการให
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ถูกตองภายในระยะเวลาที่ ก.ถ.กําหนด ในกรณีเชนนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือประโยชนอื่นที่ไดรับไปแลวหรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหว างที่ไดรั บการบรรจุแตงตั้ งหรื อเลื่อนตํ าแหนงนั้ น แตจ ะอาง
สถานภาพที่เคยไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงดังกลาวมาเปนเหตุใหเกิดสิทธิใดๆ อีกไมได
ในกรณี ที่ผูบริ หารทองถิ่น ดํ าเนิ น การแกไขตามวรรคหนึ่ ง โดยสั่งการใหขาราชการสว น
ทองถิ่นกลับไปดํารงตําแหนงเดิม ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดรับเงินเดือนตามที่เคยไดรับกอน
เลื่อนตําแหนง
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นไมปฎิบัติตามคําสั่งของ ก.ถ.หรือไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
ก.ถ.กําหนด ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ถ.มีอํานาจออกคําสั่งแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งเดิมได และให ก.ถ.สง
เรื่องใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไม
ตองดําเนินการสอบสวนใหม โดยใหถือวาผูบริหารทองถิ่นละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวยอํานาจหน าที่ตามกฎหมาย โดยไมมีเหตุผลอันควร อันเปนเหตุใ หผูบริหารทองถิ่นตองพนจาก
ตําแหนง
มาตรา ๖๐ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และผูบริหารทองถิ่นเห็นวา การที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่
อยูในตําแหนงเดิมจะกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ หรืออาจทําลายพยานหลักฐาน หรือขัดขวาง
การสอบสวน ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่น ผูนั้นพนจากหนาที่ตามตําแหนง
นั้นเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๖๑ การรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นอาจทําได
ตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
หมวด ๒
การบรรจุและการแตงตั้ง

มาตรา ๖๒ ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ การบรรจุบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ใหบรรจุจากบุคคลซึ่งผานการสอบวัดความรูตามที่ ก.ถ.กําหนดแลว โดยใหบรรจุเรียงตามลําดับที่
สอบได
ใหสํานักงาน ก.ถ.มีหนาที่จัดใหมีการสอบวัดความรูตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ถ.กําหนด
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มาตรา ๖๓ การคัด เลือกหรื อสอบคัด เลือกเพื่อบรรจุ บุค คลซึ่งได รั บทุน ศึก ษาจากองคก ร
ปกครองสว นทอ งถิ่น หรื อเพราะมีเหตุ พิเศษอื่ น ใดเป น ขาราชการส ว นทองถิ่น ใหก ระทํ าได ต าม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๖๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญสูง เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษในตําแหนงที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ ก็ให
กระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
กรณีตามวรรคหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมตัวขาราชการพลเรือน หรือขาราชการ
ประเภทอื่นซึ่งมีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เพื่ออาศัยความชํานาญการเปนพิเศษนั้นมา
ปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการชั่วคราว โดยขาดจากสังกัดเดิมก็ไดโดยกําหนด
คาตอบแทน สิทธิสวัสดิการ ใหเปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๖๕ การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขึ้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข
หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง ใหเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถิ่นหรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ถ.กําหนด

หมวด ๓
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๖๖ ใหผูบริหารทองถิ่นและผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการ
สวนทองถิ่นที่อยูในบังคับบัญชามีวินัย
การเสริ มสร างและการพัฒนาขาราชการสว นทองถิ่น และการปองกัน มิใ หขาราชการสว น
ทองถิ่นกระทําผิดวินัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๖๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนทองถิ่น ใหผูบังคับบัญ ชาผูมีอํานาจสั่ง
แต ง ตั้ ง พิ จ ารณาเลื่ อนโดยเที่ย งธรรมโดยคํา นึ ง ถึง คุ ณ ภาพ ปริ ม าณของงาน ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหขาราชการสวนทองถิ่นผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงให
ผูนั้นทราบพรอมทั้งเหตุผล
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๒๐

มาตรา ๖๘ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถึงแกค วามตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมี
อํานาจแตงตั้งจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก็ได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๖๙ การใหขาราชการสวนทองถิ่นไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๗๐ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาตาม
แนวทางที่ ก.ถ.กําหนด
ในการพิจ ารณาแต งตั้ง และเลื่อนขั้น เงินเดื อน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตามผลของการ
ประเมินตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรา ๗๑ ขาราชการสวนทองถิ่นตองรักษาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่กําหนดไวเพื่อมุง
ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการโดย
(๑) ดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
(๖) พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจกํ า หนดขอ บั ง คั บ ว า ด ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
ขาราชการสวนทองถิ่นเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือวิชาชีพก็ได
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของขาราชการสวนทองถิ่นและประกาศใหประชาชนทราบดวย
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๒๑

หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินยั

มาตรา ๗๒ ขาราชการสวนทองถิ่นตองรักษาวินัยที่เปนขอหามและขอปฏิบัติตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตนิ ี้โดยเครงครัด
มาตรา ๗๓ ขาราชการสวนทองถิ่นตองยึดถือและปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๒) ตั้งใจปฏิบัติหนาทีใ่ หเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม และตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่น
อาศัย ตํ าแหนงหนาที่ของตนไมว าจะโดยทางตรงหรื อทางออมหาประโยชนใ หแกต นเองหรื อผูอื่น
รวมทั้งจะไมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิ
ควรได
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ
และไมประมาทเลินเลอในหนาที่ของตน
(๕) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย กฎและระเบี ย บของทางราชการ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี มติของ ก.ถ. มติของ อ.ก.ถ.จังหวัด และนโยบายของรัฐและขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๖) สนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและปองกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวอยางเต็มความสามารถ
(๗) รักษาความลับของทางราชการ
(๘) ปฎิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ
(๙) ไมกระทําการขามผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสั่งใหกระทํา หรือ
ไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว แตทั้งนี้ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบในภายหลังตามวิธกี าร
ที่ ก.ถ.กําหนด
(๑๐) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความที่ควรตองแจงใหถือวา
เปนรายงานเท็จ
(๑๑) ถือและปฏิบัติต ามระเบียบและแบบธรรมเนี ยมของทางราชการและจรรยาบรรณของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
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(๑๒) อุทิศเวลาของคนใหแกขาราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๑๓) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กด
ขี่ ขมเหงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวางขาราชการสวนทองถิ่นและผูรวมปฏิบตั ิ
หนาที่
(๑๔) ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑๕) ตองตอนรั บ ใหความสะดวกและความเปน ธรรม และใหการสงเคราะหและความ
ชวยเหลือแกประชาชนผูติดต อราชการเกี่ยวกับหนาที่ขององคก รปกครองสว นทองถิ่นโดยไมชักชา
ดวยความสุภาพเรียบรอย ทั้งนี้โดยไมเลือกปฏิบัติ และหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง
ประชาชนผูติดตอราชการหรือผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
(๑๖) ไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๑๗) ต องไมเปน กรรมการผูจั ด การ หรื อผูจั ด การ หรื อดํ ารงตําแหน งอื่น ใดที่มีลัก ษณะ
คลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตไปเปนตามคําสั่งของทางราชการ
(๑๘) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวของกับประชาชน
(๑๙) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่ว
(๒๐) กรณีอื่นๆ ตามที่ ก.ถ.กําหนด
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัย
มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติ ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๗๓ ถาขาราชการสว น
ทองถิ่นเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายหรือจะไมเปนการรักษาประโยชนของ
ทางราชการ จะเสนอความเห็ น เป น หนั ง สื อ เพื่ อ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทบทวนคํ า สั่ ง ก็ ไ ด แต ห าก
ผูบังคับบัญชายังยืนยันเปนหนังสือ ใหขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
มาตรา ๗๕ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําการดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิ
ควรได
(๒) อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
(๓) ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๔) จงใจไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบีย บของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี มติของ ก.ถ. มติจอง อ.ก.ถ. จังหวัด และนโยบายของรัฐและขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

สมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย

๒๓

(๕) เปด เผยความลับของทางราชการและองคกรปกครองสว นทองถิ่น อัน เปน เหตุใหเกิด
ความเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๖) ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดว ย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๗) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง
(๘) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรงหรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๙) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ ขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๑๐) กระทําการอันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงดวย
มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยเร็วและเที่ยงธรรม
มาตรา ๗๗ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที
ในกรณี ที่มีก ารกลาวหาหรื อสงสัย ว าขาราชการสว นทองถิ่น ผูใ ดกระทําผิด วิ นั ย แต ยั งไมมี
พยานหลักฐานใหผูบังคับบัญชารีบพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินยั
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่องได แลวรายงานให อ.ก.ถ.
จังหวัดทราบ ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการทางวินัยทันที
เพื่อประกอบการพิจ ารณาว ากรณีมีมูลที่ค วรกลาวหาหรื อไม ผูบังคับบัญชาจะดํ าเนิน การ
สืบสวน หรือตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินั ย ใหเปน ไปตามที่ ก.ถ.กําหนด ซึ่งต องสอดคลองกับมาตรฐานการรั กษา
คุณธรรมที่ ก.พ.ถ.กําหนด
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต ใหถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัย ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารทองถิ่น ใหถือวาปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมวด ๖
การดําเนินการทางวินยั

มาตรา ๗๘ เมื่อมีมูลกลาวหาวาขาราชการสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัยใหดําเนินการสอบสวน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏมูลกลาวหานั้น
ในการดําเนินการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดําเนินการ
สอบสวน เวนแตเปนกรณีการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือเปนความผิดที่ปรากฏชัด
แจงตามที่ ก.ถ.กําหนด จะสอบสวนโดยไมตั้งคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ถ.กําหนด
ในการดําเนินการทางวินัยใหกรรมการสอบสวนวินัยเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพีย ง
เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนวินัย และโดยเฉพาะใหอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บรรดาที่เกี่ยวของ ใหชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สง
ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูกลาวหาหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๗๙ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยที่
บัญญัติไวในหมวด ๕ วาดวยวินัยและการรักษาวินัย ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทาง
วินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
การลงโทษขาราชการสวนทองถิ่น ใหทําเปน คําสั่ง ในคําสั่งต องมีสาระสําคัญตามที่ ก.ถ.
กําหนด
มาตรา ๘๐ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะ
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กรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะถูกลงโทษตัดเงินเดือน ใน
กรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษตามควร
แกกรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญ ชาผูใ ดจะมีอํานาจสั่งลงโทษ ผูอยูใ ตบังคับบัญ ชาใน
สถานโทษและอัตราโทษไดเพียงใด ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๘๑ ขาราชการสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี
ในกรณีที่จะลงโทษไลออก แตมีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ไดแตจะลดโทษใหต่ํากวาปลดออกไมได แตในกรณีเปนความผิดวินัยอันเปนการทุจริตตอหนาที่จะลด
โทษมิได
การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
อ.ก.ถ.จังหวัดแลว
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
เสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๘๒ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่
พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปน
การกลาวหาเปน หนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้ นหรือมีก รณีถูกฟองอาญา หรือตองหาว ากระทํา
ความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม
ภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนตามมาตรา ๗๘ และดําเนินการ
ทางวินัยตามที่บัญญัติในสวนนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ก็ใหงดโทษเสียได
มาตรา ๘๓ เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจน
ถูกตั้ งกรรมการสอบสวน หรือถูก ฟองคดี อาญา หรือตองหาวากระทําความผิด อาญา เว นแต เปน
ความผิด ที่ได ก ระทําโดยประมาท หรื อความผิด ลหุโ ทษ เมื่อมีก รณี อย างหนึ่ งอย างใดดั งต อไปนี้
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหผูนั้นพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอนก็ได
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(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
ในเรื่ องเกี่ย วกับการทุจ ริ ต ตอหน าที่ร าชการ หรื อเกี่ยวกับความประพฤติ หรื อพฤติก ารณ อัน ไมน า
ไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางใหผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณา
เห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
(๓) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลาติดตอกันเกินสิบหา
วัน
(๔) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุด วาเปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูก ระทําความผิด อาญาในเรื่ องที่สอบสวนนั้ น และผูมี่อํานาจดั งกลาวพิจารณาเห็นว าขอเท็จ จริ งที่
ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้น
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ถาภายหลังปรากฏผลการสิบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิดหรือกระทําความผิดไม
ถึงกับจะถูก ลงโทษปลดออกหรื อไลออก และไมมีก รณี ที่จ ะต องออกจากราชการด วยเหตุ อื่น ให
ผูบังคับบัญ ชาสั่งใหผูนั้น กลับเขาปฏิบัติ ราชการหรื อกลับเขารับราชการในตําแหน งเดิมหรือระดั บ
ตําแหนงที่ไมต่ํากวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
มาตรา ๘๔ การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหสั่งไดตลอดเวลาที่
สอบสวนพิจารณาในกรณีที่การดําเนินการทางวินัยไมสามารถกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันที่มีคําสั่งพักราชการ ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่กอนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จสิ้น
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ระยะเวลาใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน และใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับ
ราชการ ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผู
ถูกสั่งพักราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือ
เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
มาตรา ๘๕ ผูถูกสั่งพักราชการมีสิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ถ.ตามมาตรา ๑๐๔ และในกรณี ที่
ก.พ.ถ.เห็น ว าพฤติ ก ารณ ข องผูถูก สั่งพัก ราชการไมเปน อุปสรรคต อการสอบสวนพิจ ารณาและไม
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
ให ก.พ.ถ.มีอํานาจสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติหนาที่กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
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มาตรา ๘๖ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ แกขาราชการสวน
ทองถิ่นผูใดไปแลว ใหรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น เสนอตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูบริหารทองถิ่น
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดรับรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานไปยัง
อ.ก.ถ.จั งหวั ดโดยเร็ ว เวน แตใ นกรณีเปนการดําเนิน การทางวินัย ในความผิดวิ นัยอยางรายแรง ให
รายงานไปยั ง ก.ถ.ด วย ในการนี้ผูบริ หารทองถิ่นจะเสนอความเห็น ในการดําเนิ นการทางวิ นัยของ
ขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวตอ ก.ถ.หรือ อ.ก.ถ. จังหวัดแลวแตกรณีดวยก็ได
มาตรา ๘๗ เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัด ไดรับรายงานตามมาตรา ๘๖ หรือ แลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีการดําเนินการทางวินัยในความผิดวินัยไมรายแรงให อ.ก.ถ.จังหวัด พิจารณาวาการ
ดําเนินการดังกลาวถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ในกรณีที่เห็นวาผูบังคับบัญชาดําเนินการไม
ถูกตอง ใหมีอํานาจสั่งใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหถูกตอง โดยจะสั่งใหดําเนินการใหมทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งที่ไมถูกตองนั้นก็ได
(๒) ในกรณี ก ารกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง อ.ก.ถ.จั ง หวั ด จะเสนอความเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ ก.ถ.ก็ได
มาตรา ๘๘ ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ผู ใ ดซึ่ง โอนมาจากข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ หรื อ
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐอื่น มีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมา
บรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นใหผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นดําเนินการทางวินัย
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิม
กอนวั น โอนมาบรรจุ ใหผูบั งคับ บัญ ชาเดิ มสื บสวนหรื อสอบสวนต อไปจนเสร็ จ แล ว สง เรื่ อ งให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อจะตองมีการลงโทษทางวินัย ใหปรับบทความผิดและลงโทษตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้นหรือของพนักงานของ
หนวยงานของรัฐนั้นที่ใชบังคับแกผูนั้นกอนโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
หมวด ๗
การออกจากราชการ

มาตรา ๘๙ ขาราชการสวนทองถิ่นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น
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(๓) ลาออกและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๐
(๔) ถูกสั่งใหออกเพราะไมผานการทดลองการปฏิบัติงาน ขาดคุณสมบัติ หรือมีเหตุ ตาม
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๔
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
วันพนจากการเปนขาราชหารสวนทองถิ่นตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ.
กําหนด
มาตรา ๙๐ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผูประสงคจ ะลาออก ยื่ นหนังสือขอลาออกลวงหน านอยกวาสามสิบวัน และผูมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณี ที่ผูมีอํ านาจพิจ ารณาอนุ ญ าตเห็ น ว าจํ าเปน เพื่อประโยชน แกองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นหรือทางราชการ จะสั่งยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรื อผูบริหารทองถิ่นใหยื่นหนังสือ
ลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นลาออก
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการ
อนุญาตใหออกใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๙๑ ผูบริ หารทองถิ่นสั่งใหขาราชการสว นทองถิ่น พน จากการเปน ขาราชการสว น
ทองถิ่นเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ในหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นอื่น ถาการไปปฏิบัติงานนั้นเปนความประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดและ
เปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามทั่วไปที่ ก.ถ.กําหนดตามมาตรา ๑๒(๑)
(๓) เมื่อองคก รปกครองสวนทองถิ่นเลิก หรือยุบหน วยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการสว น
ทองถิ่น นั้ น ปฏิบั ติ ห น า ที่ห รื อดํ ารงอยู เว น แต อ งคก รปกครองสว นท องถิ่น ยั งมี ค วามจํ าเปน ที่ใ ห
ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่ ก.ถ.กําหนด
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มาตรา ๙๒ เพื่อประโยชนแกทางราชการ ผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณาสั่งใหขาราชการสวน
ทองถิ่นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นก็ได
(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอและผูบังคับบัญชาของผู
นั้นเสนอความเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ
(๒) สมัครไปปฎิบัติงานใดๆ ในหนวยงานอื่นที่ไมใชสวนราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ถาการไปปฏิบัติงานนั้นเปนความประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดและเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
(๔) องคก รปกครองสวนทองถิ่น เลิกหรือยุบหรื อตํ าแหน งที่ขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติ
หนาที่หรือดํารงอยูเวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความจําเปนที่จะใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป
(๕) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการ
(๖) หยอนความสามารถในอันที่จ ะปฏิบัติหน าที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรื อ
ประพฤติ ต นไมเหมาะสมกับตํ าแหน งหน าที่ร าชการ ถาใหผูนั้น ยั งคงรั บราชการตอไปจะเปน การ
เสียหายแกราชการ
(๗) มีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตาม มาตรา ๗๕ และผลการสอบสวน
ไมได ค วามแน ชัดพอที่จ ะฟงลงโทษได แต มีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูก สอบสวน ถาใหรั บ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก
หรือไลออก
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๙๓ การสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นพน จากตํ าแหนงขาราชการสว นทองถิ่น ตาม
มาตรา ๙๐ หรือ มาตรา ๙๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ.จังหวัดกอน
มาตรา ๙๔ เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรั บ
ราชการทหาร ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งใหผูนั้นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึง่ และ
ตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นดวยเหตุอื่นกอนไป
รับราชการทหาร ก็ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวน
ทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง เปนใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นดวยเหตุอื่นนั้นได
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มาตรา ๙๕ ในกรณีที่ปรากฏตอ อ.ก.ถ.จังหวัด วาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเหตุที่จะตอง
ให พ น จากการเป น ข าราชการส ว นทอ งถิ่ น ตามหมวดนี้ แต ผู บ ริ หารท อ งถิ่ น ไม ดํ า เนิ น การหรื อ
ดําเนินการโดยไมชอบให อ.ก.ถ.จังหวัดมีคําสั่งใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการหรือดําเนินการใหถกู ตอง
ถาผูบริหารทองถิ่นไมดําเนินการตามคําสั่งของ อ.ก.ถ.จังหวัด ภายในเวลาที่ อ.ก.ถ.จังหวัด กําหนดให
อ.ก.ถ.จังหวัด มีอํานาจดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการแกไขใหถูกตองได
หมวด ๘
การอุทธรณ

มาตรา ๙๖ ผูใ ดถูก สั่งลงโทษวิ นัย อยางไมร ายแรงใหอุทธรณต อ อ.ก.ถ.จังหวั ด กรณี ถูก
ลงโทษวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๙๒ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
หรือไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยอุทธรณของ อ.ก.ถ.จังหวัด ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ถ.ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งหรือผลการวินิจฉัยอุทธรณของ อ.ก.ถ.จังหวัด
การอุทธรณและการพิจารณาวิ นิจฉัยอุทธรณต ามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัก เกณฑและ
วิธีการ ที่ ก.พ.ถ.กําหนด
มาตรา ๙๗ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ถ.จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตองคณะ
กรรมการวิ นิจ ฉัยอุทธรณ พิจารณากลั่นกรองกอน ก็ได ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑและวิธีก ารที่ ก.พ.ถ.
กําหนด
มาตรา ๙๘ เมื่อ ก.พ.ถ.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาที่
เปนเหตุใหมีการอุทธรณ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ถ.
มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ถ. ใหฟองคดีตอศาลปกครอง
สูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ถ.
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวน
การปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
ในกรณีตามวรรคสาม หากผูบังคับบัญชามิใชผูบริหารทองถิ่นใหถือว าผูนั้นกระทําผิดวินั ย
อยางรายแรง แตถาเปนผูบริหารทองถิ่นใหผูมีอํานาจกํากับดูแลดําเนินการเพื่อถอดถอนและเพื่อลงโทษ
ตามกฎหมาย
ในกรณีที่ไดมีการยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอศาลปกครองสูงสุด ใหรอจนกวาจะมีคาํ พิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด
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๓๑

มาตรา ๙๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ถ.และกรรมการซึ่งมี
หนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๙๗ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมี
อํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหผูบริหารทองถิ่นซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออก
จากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ถ.ภายในเวลา
ที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการหรือ
เจ าหน าที่ใ นสังกัด มาใหถอยคํา ในการนี้จ ะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรื อสอบสวน
เพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มี คํ า สั่ ง ให ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งของกระทรวง กรม ส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาให
ถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ ก.พ.ถ. ทั้งนี้ ใน
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐๐ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๙๖ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนหรือขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน
หกสิบวันและใหบันทึกเหตุผลใหปรากฏไวดวย
มาตรา ๑๐๑ ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งโอนตามมาตรา ๘๘ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอน
วัน โอนมาบรรจุ และผูนั้ น มีสิทธิอุทธรณ ได ต ามกฎหมายว าด ว ยระเบีย บขาราชการพลเรื อนหรื อ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมา แตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผู
นั้ น มีสิ ทธิอุ ทธรณ ต ามมาตรา ๙๖ ได แต ถา ผูนั้ น ได ใ ช สิทธิ อุทธรณ ต ามกฎหมายว าด ว ยระเบีย บ
ขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายวาดวระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอนมา
บรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่น การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ถ.เปน
ผูพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๑๐๒ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ถ. มีอํานาจ ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหสั่งเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด
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๓๒

มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รู เห็นเหตุ การณ ในการกระทําผิด วินั ย ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรื อการถูก สั่งใหออกจาก
ราชการ
(๒) มีสว นได เสีย ในการกระทํ าผิด วิ นั ย ที่ ผูอุทธรณ ถูก ลงโทษหรื อการถูก สั่ง ใหออกจาก
ราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจาก
ราชการ
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการที่ผูอุทธรณ
ถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อัน
อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ถ. และถอนตัวจาก
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด
หมวด ๙
การรองทุกข
__________________
มาตรา ๑๐๔ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๘ ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ถ. กําหนด
มาตรา ๑๐๕ การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบริหารทองถิ่นใหรองทุกขตอ ก.พ.ถ.
เมื่อ ก.พ.ถ.ไดพิจ ารณาวินิ จ ฉัย รองทุก ขประการใดแลว ใหผูบริ หารทองถิ่นดํ าเนิ นการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ถ.
การรองทุก ขและการพิจารณาวินิจ ฉัยรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ ก.พ.ถ. กําหนด
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๓๓

มาตรา ๑๐๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ให ก.พ.ถ. มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํา
รองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือให
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ. กําหนด
ในการพิจารณาวิ นิ จฉัย รองทุกข ก.พ.ถ. จะพิจารณาวิ นิ จฉัย เอง หรื อจะตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขเพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขพิจารณากลั่นกรองกอนก็ได ทั้งนี้ ให
เปนไปหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.พ.ถ. กําหนด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และใหมีอํานาจตามมาตรา ๗๘ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๗ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปน ผูบังคับบัญ ชาผูเปน เหตุ ใ หเกิดความคับของใจ หรื อเปนผูอยูใ ต บังคับบัญ ชาของ
ผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อัน
อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ถ. และถอนตัวจาก
การพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ. กําหนด

หมวด ๑๐
การคุมครองระบบคุณธรรม
_____________________
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ ก.พ.ถ. เห็นวา มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการหรือคําสั่งใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมในการจัด
ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น ให ก.พ.ถ.แจงให ก.ถ. หรือผูออกมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการหรือ
คําสั่งดังกลาวทราบเพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิกตามสมควรแกกรณี
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ลักษณะ ๔
การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
___________________________
มาตรา ๑๐๙ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามบทบัญญัติสวนนี้
มาตรา ๑๑๐ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด ทั้งนี้ จะต องมีมาตรฐานที่ไมต่ํากว า
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด
ในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ถ. ให ก.ถ. ดําเนินการ
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางและสาระสําคัญที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ
ของ ก.ค.ศ. ดวย
มาตรา ๑๑๑ ใหผูบริหารทองถิ่นเปน ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาในองคก รปกครองสว นทองถิ่นนั้ น และมีอํานาจในการกํากับดู แล และกําหนดนโยบายและ
เปาหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๑๑๒ ใหนําความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
ลักษณะ ๕
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
____________________
มาตรา ๑๑๓ การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดประสงคจะจางลูกจางเพื่อปฏิบัติหนาที่
ครู ใหดําเนินการจางจากผูซึ่งไดรับการขึ้นบัญชี ผูผานการสอบแขงขันเปนขาราชการครูที่สํานักงาน
ก.ถ. จัดทําไวเมื่อมีตําแหนงขาราชการครูวางลงเพิ่มขึ้น ใหบรรจุลูกจางตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการครู
เปนลําดับแรก
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ลักษณะ ๖
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

มาตรา ๑๑๕ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๖ การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสว นทองถิ่น รูปแบบพิเศษอื่น ถามี
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสว นทองถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเปนการ
เฉพาะก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ถาไมมีกฎหมายดังกลาว ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
วิ ธีก ารบริ หารงานบุ ค คลขององคก รปกครองส ว นท องถิ่น รู ปแบบพิเ ศษนั้ น ซึ่งต องสอดคล องกั บ
พระราชบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๑๗ ผูใดเปนพนักงานสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการสวนทองถิ่น
หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๑๘ ผูใดเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหผูนั้นเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๙ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ มี อ ยู ใ นวั น ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ใ ช บั ง คั บ ยั ง คงมี อ ยู ต อ ไปเพื่ อ ทํ า หน า ที่
คณะกรรมการขาราชการสว นทองถิ่น ในการกําหนดหลัก เกณฑและวิ ธีก ารสรรหาและคัด เลือ ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของคณะกรรมการขาราชการ
สวนทองถิ่นตามมาตรา ๖ วรรคสาม และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัด เลือกอนุ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดตามมาตรา ๓๗ เพื่อใชเฉพาะการ
สรรหาในวาระเริ่มแรก และดําเนินการอื่นไดตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะเทาที่จําเปน โดยใหอธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทําหนาที่เลขานุการ
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มาตรา ๑๒๐ ใหดําเนินการใหมี อ.ก.ถ.จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมี อ.ก.ถ.จังหวัดตามวรรคหนึ่ง บรรดาอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ถ.จังหวัด
ให ก.ถ.หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แลวแตกรณีเปนผูดําเนินการ
มาตรา ๑๒๑ ให ดํ า เนิ น การให มี ก.พ.ถ. ภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี ก.พ.ถ. ใหคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ทํ า หน า ที่ ก.พ.ถ.ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก อ น จนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง ก.พ.ถ.ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๒ ผูใดถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หากยังมิไดยื่นอุทธรณหรือรอง
ทุกข และยั งไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือร องทุกขใ นวัน ที่พระราชบัญญัติ นี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิ
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๓ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขที่ไดยื่นไวกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ที่เปน
อํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ใหพิจารณาตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใ ช
บังคับโดยไดยื่ นต อคณะกรรมการขาราชการองคก ารบริ หารสวนจั งหวัด คณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการเมืองพัทยา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและหลังจากนั้นแตกอนที่จะมี ก.พ.ถ.ใหเปนอํานาจของ ก.พ.ถ.เปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๒๔ ใหโ อนบรรดากิจ การ ทรั พย สิน หนี้ สิทธิ ภาระผูก พัน เงิน งบประมาณ
ขาราชการ และลูก จ างของสํานั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุค คลสว นทองถิ่น
สํานั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสว น
ทองถิ่น นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๕ ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือแนวทางเกี่ยวกับการ
บริการงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการที่เกีย่ วของ
ในเรื่องนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ถ.หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แลวแตกรณีกําหนด
โดยคํานึงถึงมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป ประกาศหลักเกณฑจังหวัด หรื อคําสั่งที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นในเรื่องนั้นที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
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มาตรา ๑๒๖ การใดอยูใ นระหว างการดํ าเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติ ระเบีย บบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการการนั้นตอไป
ภายหลังวั นที่พระราชบัญญัติ นี้ใ ชบังคับใหเปนไปตามที่ ก.ถ.หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑๙
วรรคสอง แลวแตกรณีกําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.................................................
นายกรัฐมนตรี

