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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
“องคก รปกครองสว นทองถิ่น รูป แบบพิเ ศษ” หมายความวา กรุ ง เทพมหานคร เมือ งพัท ยา และองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการในตําแหนง
ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด
เงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
“ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการเมืองพัทยา แตไมรวมถึงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ขาราชการครู” หมายความวา ขาราชการองคก ารบริหารสว นจังหวัด ขา ราชการเทศบาล ขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และขาราชการเมืองพัทยา ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา ผู

๒
ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” หมายความว า ข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ข า ราชการเทศบาล
ขาราชการองคการบริหารสว นตําบล ผูบ ริหารการศึก ษา รวมทั้งผูส นับ สนุนการศึกษาที่ทําหนาที่ใ หบริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นใน
สถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๑
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ก.ถ.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ า นวนสามคน ได แ ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิ การคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนหนึ่งคน ดานกฎหมายจํานวนสองคน ดานรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรจํานวน
สองคน ซึ่งเปนผูที่มีผลงานทางดานวิชาการหรือมีความรู เปนที่ยอมรับโดยเปนผูที่ไดรับการสรรหาหาตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ถ.กําหนด
(๔) กรรมการผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหาคน ไดแก
(ก) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทั่วประเทศคัดเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน
(ข) ผูแทนเทศบาล ที่นายกเทศมนตรีทั่วประเทศคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ค) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศคัดเลือกกันเอง
จํานวนหนึ่งคน
(ง) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา
และนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) กรรมการผูแทนของขาราชการสวนทองถิ่นจํานวนหาคน ไดแก
(ก) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ข) ผูแทนขาราชการเทศบาล ที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(ค) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลที่คัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่ง

๓
(ง) ผู แ ทนข า ราชการองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ ที่ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ขาราชการเมืองพัทยา และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนกรรมการและเลขานุการ ก.ถ.
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม (๔) และ
กรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นตาม (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูซึ่งดํารง
ตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอ
หนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เปน หรือ เคยเปน ผูส อนวิช าในสาขานิติศ าสตร รัฐ ศาสตร รัฐประศาสนศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ ๙ มาแลวไมนอยกวาหาปและปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาแลวไมนอยกวา
สามป
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน
ถากรรมการซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นวางลง ใหดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงโดยเร็วตามหลักเกณฑและวิธีการในมาตรา ๖ วรรคสาม เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงยังคงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกก็ได
ในระหวางที่ยังไมไดคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมีกรรมการ
เหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๕) ตองคําพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก
(๖) มีพฤติกรรมสอไปในทางเสื่อมเสียและ ก.ถ. มีมติใหพนจากตําแหนง

๔
ใหนําความใน (๒) และ (๓) มาใชบังคับกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๖ (๔) ดวยโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐ การประชุม ก.ถ. ตองมีกรรมการมาประชุมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ให ก.ถ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(๓) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและการใหขาราชการสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง
(๔) มีมติในการยาย การโอนหรือการรับโอนขาราชการสวนทองถิ่นและการรับโอนขาราชการอื่นมาเปน
ขาราชการสวนทองถิ่น หรือมีมติใหโอนขาราชการสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือมติของ ก.ถ. หรือมติของ อ.ก.ถ.
(๖) ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามมาตรฐานโทษทางวินัยที่ ก.ถ. กําหนด
(๗) ใหคําปรึกษา แนะนํา และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(๘) แตงตั้ง อ.ก.ถ. วิสามัญ เพื่อดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๙) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) กํากับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๒ มาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกําหนดตาม
มาตรา ๑๑ (๑) อยางนอยตองประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามทั่วไปของขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) มาตรฐานของตําแหนง
(๓) อัตราเงินเดือน วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
(๔) วิธีการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๕) การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การใหมีและการเลื่อนวิทยฐานะ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๖) การกําหนดโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข
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(๘) เรื่องอื่นตามที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๑๓ มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๑ (๑) เมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกสแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๔ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและคลองตัวในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ก.ถ. อาจดําเนินการ
ดังตอไปนี้ก็ได
(๑) มอบให อ.ก.ถ. วิสามัญ ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ (๙) แทน
(๒) มอบให อ.ก.ถ. จังหวัด ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) แทน
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๑๑ (๓) ก.ถ. จะกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางบางกรณี
ยกเวนกรณีการพนจากตําแหนงเพราะถูกลงโทษวินัยอยางรายแรงไวเปนมาตรฐานในการปฏิบัติเปนการลวงหนาก็ได
และเมื่อไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีดังกลาวถูกตองครบถวนแลว ใหถือวา ก.ถ.
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางสําหรับกรณีนั้นแลว
มาตรฐานและหลักเกณฑ ตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. อาจกําหนดใหแตกตางกันสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือขาราชการสวนทองถิ่นแตละประเภทก็ได
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการดําเนินการหรือมติของ อ.ก.ถ. จังหวัด ขัดหรือแยงกับมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๑ ให ก.ถ. แจงให อ.ก.ถ. จังหวัด แกไขหรือดําเนินการใหถูกตองตาม
มาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด และถามิไดมีการแกไขหรือดําเนินการตามเวลาอันสมควร หรือ ก.ถ. เห็นวาอาจจะเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนสวนรวมหรือไมเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถิ่น ให
ก.ถ. มีอํานาจสั่งแกไข เพิกถอน หรือดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหมใหถูกตองได
มาตรา ๑๗ ในระหวางที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารทองถิ่น ถาปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ดวยกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และหากใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจะเกิดความเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผู
กํากับ ดูแลองคกรปกครองสว นทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหป ลัดองคกรปกครองสว นทองถิ่นนั้น ระงับ การปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการชั่วคราว และแจงให อ.ก.ถ. จังหวัด ทราบ
เมื่อ อ.ก.ถ. จังหวัด ไดรับแจงจากผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให อ.ก.ถ. จังหวัด
มีมติใหผูนั้นพนจากหนาที่ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวและใหไปชวยปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน อ.ก.ถ.
จังหวัด พรอมทั้งแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง หรือจะแตงตั้งขาราชการใน
จังหวัดคนหนึ่งโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนการชั่วคราวก็ได
มาตรา ๑๘ กรณีที่ ก.ถ. เห็นวาผูบริหารทองถิ่นผูใดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไมถูกตองตาม
มาตรฐานหรือหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด หรือฝาฝนมติใดๆ ของ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ. จังหวัด และ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ.
จังหวัด แลวแตกรณี และไดมีการแจงใหผูบริหารทองถิ่นนั้นปฏิบัติใหถูกตอง ใหเพิกถอนหรือใหระงับการฝาฝนนั้น
แลวไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูบริหารทองถิ่นละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ให ก.ถ. แจงใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไปโดยเร็ว
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มาตรา ๑๙ คาตอบแทน ก.ถ. อ.ก.ถ. และคณะทํางานที่ อ.ก.ถ. แตงตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๐ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ถ.” เปนสวน
ราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๑ สํานักงาน ก.ถ. มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของ ก.ถ. และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนา สงเสริม ดําเนินการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑหรือเรื่องอื่นใด
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(๒) จัดระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามมติของ ก.ถ.
(๓) จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับกําลังคนและทะเบียนประวัติ และวางแผนกําลังคนในราชการสวน
ทองถิ่น
(๔) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่น
(๕) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
(๖) จัดใหมีการดําเนินการสอบแขงขันและสอบคัดเลือกขาราชการสวนทองถิ่น และการทดสอบความรูของ
ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น และการกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับ
ตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
(๘) ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสวนทองถิ่น
(๙) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นเสนอตอ ก.ถ.
(๑๑) หนาที่อื่นตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
เพื่อประโยชนในการขจัดความซ้ําซอน ในกรณีที่ปริญญา ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ หรือ คุณ วุฒิอื่น ใด ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไดใหการรับรองหรือไมรับรองแลว
ใหถือวา ก.ถ. รับรองหรือไมรับรองตาม (๗)
หมวด ๓
คณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด
มาตรา ๒๒ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัด
คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “อ.ก.ถ. จังหวัด” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ
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(๒) หัวหนาสวนราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดนั้น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวน
ราชการที่เกี่ยวของ จํานวนสามคนเปนอนุกรรมการ
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ ประกอบดวย
(ก) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดนั้นหนึ่งคน
(ข) นายกเทศมนตรีซ่งึ นายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน
(ค) นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดในจังหวัดนั้นคัดเลือก
กันเองสองคน
(๔) ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น ในจังหวัดนั้นจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ ประกอบดวย
(ก) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดนั้นซึ่งคัดเลือกกันเองหนึ่งคน
(ข) ขาราชการเทศบาลซึ่งขาราชการเทศบาลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองสองคน
(ค) ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งขาราชการองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคัดเลือกจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลจํานวนหนึ่งคน ดานกฎหมายจํานวนสองคนดานรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรจํานวนสองคน ซึ่งเปนผูที่
มีผลงานทางดานวิชาการหรือมีความรูเปนที่ยอมรับ
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ประจําอยูในจังหวัดคนหนึ่งซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่
มีหนาที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ถ. จังหวัด
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนขาราชการสวนทองถิ่นตาม (๓)และ (๔) ตองไมมาจากเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ระยะเวลาการเปนผูแทน และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการตาม (๓)
และ(๔)ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
ในกรณีที่อนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) วางลงไมวาดวยเหตุใด ใหอนุกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได
มาตรา ๒๓ การคัดเลือกอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๕) ใหประธานอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๑) และ
อนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๒) (๓)และ(๔) ประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๕) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๒๔ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๕) นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๗ แลวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันไดรับการ
คัดเลือก และมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนง
(๒) ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคูสัญญา
หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกระทํา
มาตรา ๒๕ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๒ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
เลือกอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ

๘
(๑) ตาย
(๒) ลาออกเปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด
(๓) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
(๕) ถูกคุมขังอยูโดยหมายหรือคําสั่งของศาล
(๖) ตองคําพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก
(๗) มีพฤติกรรมอันควรเชื่อไดวาเกี่ยวของกับการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๗) มาใชบังคับกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๒๒ (๓) (๔)
ดวย
เมื่อความปรากฏตอผูวาราชการจังหวัดวาอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๕) ผูใดมีกรณีตาม (๓) (๔) หรือ
(๗) ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสอบสวนและสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ตําแหนงอนุกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๕) วางลง ใหดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางโดยเร็วตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในมาตรา ๒๓ และใหอนุกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระ
อยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคหนึ่ง และมีอนุกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหนึ่ง ใหอนุกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๒๘ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมของ อ.ก.ถ. จังหวัด ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให อ.ก.ถ. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนดตามมาตรา ๑๑ และมีอํานาจกระทําการ
แทน ก.ถ. ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนระดับ และการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวน
ทองถิ่นและลูกจาง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
(๒) ใหความเห็นชอบในการใหโอนหรือรับโอนขาราชการสวนทองถิ่นสามัญระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาเปนขาราชการสวนทองถิ่น
(๓) พิจารณาอุทธรณโทษวินัยอยางไมรายแรงและพิจารณาคํารองทุกขอันเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติ
ตอตนไมถูกตองตามกฎหมาย
(๔) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นรวมตลอดทั้งการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือมติของ ก.ถ. หรือมติ อ.
ก.ถ.
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น และตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
ในการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) อ.ก.ถ. จังหวัดจะแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการใดๆ ตามที่ อ.ก.ถ.
จังหวัด มอบหมายก็ได
มาตรา ๓๐ ใหหนวยงานของจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการ อ.ก.ถ. จังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ อ.ก.ถ. จังหวัด รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อ.ก.ถ. จังหวัด

๙
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๓๑ ให มี ค ณะกรรมการพิ ทั ก ษร ะบบคุ ณ ธรรมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น คณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย อ ว า
“ก.พ.ถ.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ตามมาตรา ๓๕
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนเลขานุการของ ก.พ.ถ.
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เลือกขาราชการพลเรือนไมต่ํากวาระดับ ๙ ไมเกิน ๒ คน เปน
ผูชวยเลขานุการ ก.พ.ถ.
ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเปนสวนราชการสังกัดกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และมีอํานาจหนาที่ตาม ที่ ก.พ.ถ. กําหนด
มาตรา ๓๒ ผูไดรับการแตงตั้งเปน ก.พ.ถ. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(ก) เคยเปน กรรมการผูท รงคุณวุ ฒิใ นคณะกรรมการขา ราชการสว นทองถิ่ น คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการข า ราชการตํ า รวจ หรื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกาหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ค) รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในตํา แหน ง ไม ต่ํา กว า ผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือเทียบเทา
หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต หรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับ สูง หรือเทียบเทาตามที่ ก.ถ.
กําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย
มาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา ๓๓ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ถ.ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน รอง
ประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน อัยการสูงสุด ประธานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ทาบทามและคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๓๒
จํานวนเจ็ดคนเพื่อเปน ก.พ.ถ.

๑๐
ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน ก.พ.ถ.แลวใหนายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารให ไ ด ม าซึ่ ง รายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ การทาบทามและคั ด เลือ ก ก.พ.ถ.ให เ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควรและไดประกาศใหทราบโดยเปดเผย
มาตรา ๓๔ ภายใตบังคับมาตรา ๓๒ ก.พ.ถ.ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อง กรรมการหรือ ผู ดํ า รงตํ า แหนง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๒) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๓) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการใน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ซึ่งกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ ผูไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน ก.พ.ถ. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา
๓๔ ใหผูนั้นลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอยางอื่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการ
ประกอบการดังกลาวภายในกําหนด ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และใหดําเนินการ
คัดเลือก ก.พ.ถ.ขึ้นใหม
มาตรา ๓๖ ก.พ.ถ.มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ แตง ตั้ง และให
ดํา รงตํา แหนง ไดเ พีย งวาระเดีย ว ให ก.พ.ถ.ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวา ก.พ.ถ. ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๓๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ก.พ.ถ.พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และสม่ําเสมอตามมาตรฐานของ ก.พ.ถ.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ.ถ.เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา ก.พ.ถ.ประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตมี ก.พ.ถ.เหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๓๘ ก.พ.ถ.มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.ถ.เพื่อให ก.ถ.ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) พิจารณาและมีมติใ ห ก.ถ. แกไขมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ หรือคําสั่งที่ไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม
(๓) พิจารณาและมีมติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ออกขอบังคับ วิธีการ หรือคําสั่ง

๑๑
ตามพระราชบัญญัตินี้ แกไขขอบังคับ วิธีการ หรือคําสั่งดังกลาวที่ไมเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทาง
ราชการ
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๘๒
(๕) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๙๐
(๖) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๙๔
(๗) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฎิบัติ เกี่ยวกับอุทธรณและวินิจฉัยอุทธรณ การรองทุกขและวินิจฉัย
เรื่องรองทุกข การคุมครองระบบคุณธรรม ซึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกสแลวใหใช
บังคับได
(๘) แตงตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรืออนุกรรมการวินิจฉัย รองทุกขเพื่อทําหนาที่ตามที่ ก.พ.ถ.
มอบหมาย
(๙) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ถ.กําหนดเพื่อทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรองวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข เสนอ ก.พ.ถ.พิจารณา
มาตรา ๓๙ ให ก.พ.ถ. อนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และอนุกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดรับคาตอบแทนและรับ
คาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
การประชุ มของ ก.พ.ถ. อนุ กรรมการวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ และอนุ กรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.ถ.กําหนด
ลักษณะ ๓
การบริหารงานบุคคลขาราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๔๐ สายงานและตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.กําหนด ซึ่งตองกําหนดให
เหมาะสมกับสภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ สวัสดิการ สิทธิและประโยชนตอบแทนอื่น ของขาราชการสวนทองถิ่นใหเปนไป
ตามที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๔๑ การแต ง ตั้ ง ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
ตําแหนงอื่นที่ ก.ถ. กําหนด ใหแตงตั้งจากผูซึ่งผานการทดสอบความรูสําหรับปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ตําแหนงอื่นดังกลาวแลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
ใหเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.ถ. ที่จะจัดใหมีการทดสอบความรูสําหรับปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ตําแหนงอื่นดังกลาวตามวรรคหนึ่งตามระยะเวลาและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
ระยะเวลาการจัดใหมีการทดสอบตามวรรคสองตองคํานึงถึงการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติไดเขารับการ
ทดสอบไดอยางทั่วถึง
มาตรา ๔๒ ขา ราชการสว นทอ งถิ่ น ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ใด โอนไปดํา รงตํา แหน ง ในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหนับอายุราชการของขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิมตอเนื่องกับ
อายุราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม

๑๒
มาตรา ๔๓ ขาราชการสวนทองถิ่นผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนใน
อันดับใด ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด
การกําหนดมาตรฐานเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ขององคกรปกครองสว นทองถิ่นแตละประเภท ให ก.ถ.
คํานึงถึงจํานวนรายไดที่มาจากภาษี คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทนั้นจัดเก็บ
และความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย
มาตรา ๔๔ งบประมาณรายจายประเภทเงินเดือนและคาจางของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไมสูงกวารอยละสี่สิบของเงินรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาแลวโดยไมรวมเงินกู
และเงินอุดหนุนและเงินอื่น
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหคํานวณรวมกับเงินเดือนและคาจางของขาราชการสวนทองถิ่นและ
ลูกจางที่รัฐจัดใหเปนการเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอัตรากําลังคนไมเกินจํานวนพื้นฐานที่ ก.ถ.
กําหนดและการจายเงินเดือนหรือคาจางสําหรับอัตรากําลังคนดังกลาวเปนผลใหวงเงินเกินรอยละสี่สิบตามวรรคหนึ่ง
ในป ง บประมาณใดการปฏิ บั ติห น า ที่ ข องข า ราชการท อ งถิ่ น และลู ก จ า งเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ยา งยิ่ ง องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะจัดสรรเงินเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปใหแกขาราชการทองถิ่นและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็ได แตเมื่อรวมกับวงเงินที่จายสําหรับเงินเดือนและคาจางแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด
ก.ถ.อาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางเปนกรณีพิเศษ สําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางก็ได หากมีเหตุพิเศษที่จําเปนจะตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏตอ ก.ถ. หรือมีผูรองเรียนวาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
บรรจุ แตงตั้ง หรือคัดเลือกขาราชการสวนทองถิ่น โดยไมป ฏิบัติต ามมาตรฐานตําแหนง หรือไมดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งหรือคัดเลือกขาราชการสวนทองถิ่นสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.ถ.
กําหนดและเมื่อ ก.ถ. ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวามีเหตุดังกลาว ให ก.ถ. แจงไปยังผูบริหารทองถิ่นของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. กํ า หนด ในกรณี เ ช น นี้ ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือ
ประโยชนอื่นที่ไดรับไปแลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนง
นั้น แตจะอางสถานภาพที่เคยไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงดังกลาวมาเปนเหตุใหเกิดสิทธิใดๆ อีกไมได
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง โดยสั่งการใหขาราชการสวนทองถิ่นกลับไปดํารง
ตําแหนงเดิม ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไดรับเงินเดือนตามที่เคยไดรับกอนเลื่อนตําแหนง
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ก.ถ. หรือไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให ก.ถ. มีอํานาจออกคําสั่งแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งเดิมได และให ก.ถ. สงเรื่องใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมตองดําเนินการสอบสวนใหม โดยใหถือวา
ผูบริหารทองถิ่นละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมมีเหตุผลอันควร อัน
เหตุใหผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนง
มาตรา ๔๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ และผูบ ริห ารทอ งถิ่น เห็ นวา การที่ข าราชการสว นทอ งถิ่นผูนั้น ยัง คงปฏิบัติห นาที่อ ยูใ นตํา แหนง เดิม จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอราชการ หรืออาจทําลายพยานหลักฐาน หรือขัดขวางการสอบสวน ผูบริหารทองถิ่นมี

๑๓
อํานาจสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่น ผูนั้นพนจากหนาที่ตามตําแหนงนั้นเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๔๗ การรับโอนขาราชการประเภทอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นอาจทําไดตามมาตรฐานที่
ก.ถ. กําหนด
หมวด ๒
การบรรจุและการแตงตั้ง
มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับมาตรา ๔๙ การบรรจุบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่นใหบรรจุจาก
บุคคลซึ่งผานการสอบวัดความรูตามที่ ก.ถ. กําหนดแลว โดยใหบรรจุเรียงตามลําดับที่สอบได
ใหสํา นัก งาน ก.ถ. มี หนาที่ จัดให มีก ารสอบวั ด ความรูต ามวรรคหนึ่ง ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารที่ ก.ถ.
กําหนด
มาตรา ๔๙ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งไดรับทุนศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือเพราะมีเหตุพิเศษอื่นใดเปนขาราชการสวนทองถิ่น ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ถ.
กําหนด
มาตรา ๕๐ องคก รปกครองสว นทองถิ่น ใดมีเหตุ ผ ลและความจํา เป นอยางยิ่ งเพื่อประโยชนข ององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เปนขาราชการสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษในตําแหนงที่ตองใชความชํานาญเปนพิเศษ ก็ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.ถ. กําหนด
กรณีตามวรรคหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมตัวขาราชการพลเรือน หรือขาราชการประเภทอื่นซึ่งมี
ความรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เพื่ออาศัยความชํานาญการเปนพิเศษนั้นมาปฏิบัติหนาที่ใ นองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการชั่วคราว โดยขาดจากสังกัดเดิมก็ได โดยกําหนดคาตอบแทน สิทธิสวัสดิการ ใหเปนกรณี
พิเศษได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๕๑ การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
สอบสวน การลงโทษทางวิ นัย การใหอ อกจากราชการ การอุ ท ธรณ การรอ งทุก ข หรือ การอื่ น ใดที่เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นหรือปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด
การแตงตั้งหรือการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นหรือลูกจาง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ก.ถ. กอนอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นจะมอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาอื่นเปนผูใชอํานาจแทนก็ได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด
หมวด ๓
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๕๒ ใหผูบริหารทองถิ่นและผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการสวนทองถิ่นที่อยู
ในบังคับบัญชามีวินัย

๑๔
การเสริมสรางและการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นและการปองกันมิใหขาราชการสวนทองถิ่นกระทําผิด
วินัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๕๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนทองถิ่น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งพิจารณา
เลื่อนโดยเที่ยงธรรมโดยคํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณของงาน ประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของงานที่ป ฏิบัติ ตาม
มาตรฐานที่ ก.ถ. กําหนด
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหขาราชการสวนทองถิ่นผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบ
พรอมทั้งเหตุผล
มาตรา ๕๔ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีอํานาจแตงตั้งจะ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๕๕ การใหขาราชการสวนทองถิ่นไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ
หรือตางประเทศ ใหเปนตามหลักเกณฑที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๕๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาตามแนวทางที่ ก.ถ.
กําหนด
ในการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตามผลของการประเมินตามวรรค
หนึ่ง
หมวด ๔
การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรา ๕๗ ขาราชการสวนทองถิ่นตองรักษาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่กําหนดไวเพื่อมุงประสงคใหเปน
ขาราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดย
(๑) ดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
(๖) พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจกําหนดขอบังคับวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
เพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
วิชาชีพก็ได
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการสวนทองถิ่นและประกาศใหประชาชนทราบดวย

๑๕
หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๕๘ ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ต อ งรั ก ษาวิ นั ย ที่ เ ป น ข อ ห า มและข อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด
มาตรา ๕๙ ขาราชการสวนทองถิ่นตองยึดถือและปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๒) ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ปฏิบัติหนาทีด่ วยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม และตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนง
หนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น รวมทั้งจะไมปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบตั ิหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรบั ประโยชนทมี่ ิควรได
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และไมประมาท
เลินเลอในหนาที่ของตน
(๕) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี มติของ
ก.ถ. มติของ อ.ก.ถ. จังหวัด และนโยบายของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) สนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ปองกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวอยางเต็มความสามารถ
(๗) รักษาความลับของทางราชการ
(๘) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
(๙) ไมกระทําการขามผูบังคับบัญชา เวนแตผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษเปนครั้งคราว แตทั้งนี้ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบในภายหลังตามวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
(๑๐) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความที่ควรตองแจงใหถือวาเปนรายงาน
เท็จ
(๑๑) ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการสวน
ทองถิ่น
(๑๒) อุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๑๓) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ ขมเหงกัน และ
ตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวางขาราชการสวนทองถิ่นและผูรวมปฏิบัติหนาที่
(๑๔) ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑๕) ต อ งต อ นรั บ ให ค วามสะดวกและความเป น ธรรม และให ก ารสงเคราะห แ ละความช ว ยเหลื อ แก
ประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไมชักชา ดวยความสุภาพเรียบรอย ทั้งนี้
โดยไมเลือกปฏิบัติ และหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการหรือผูที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่
(๑๖) ไมก ระทํา การหรือ ยอมใหผูอื่น กระทํา การหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน

๑๖
(๑๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั้น ใน
หางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตไปเปนตามคําสั่งของทางราชการ
(๑๘) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ
ประชาชน
(๑๙) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดย
ไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่ว
(๒๐) กรณีอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. กําหนด
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัย
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๙ ถาขาราชการสวนทองถิ่นเห็นวาการ
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายหรือจะไมเปนการรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็น
เปนหนังสือเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งก็ได แตหากผูบังคับบัญชายังยืนยันเปนหนังสือ ใหขาราชการสวน
ทองถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
มาตรา ๖๑ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําการดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได
(๒) อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่น
(๓) ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๔) จงใจไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี มติ
ของ ก.ถ. มติของ อ.ก.ถ. จังหวัด และนโยบายของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
(๕) เปดเผยความลับของทางราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
(๖) ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๗) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง
(๘) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดง
ถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๙) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๑๐) กระทําการอันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถือวาเปน
การประพฤติชั่วอยางรายแรงดวย
มาตรา ๖๒ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยเร็วและเที่ยงธรรม
มาตรา ๖๓ เมื่อ ปรากฏกรณีมีมูล ที่ค วรกลา วหาวา ขา ราชการสว นทอ งถิ่น ผูใ ดกระทํา ผิด วินัย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที

๑๗
ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยแตยังไมมีพยานหลักฐาน ให
ผูบังคับบัญชารีบพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่องได แลวรายงานให อ.ก.ถ. จังหวัดทราบ ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการทางวินัยทันที
เพื่อประกอบการพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการสืบสวน หรือตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนก็ได
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานการรักษาคุณธรรมที่ ก.พ.ถ. กําหนด
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิด
วินัย ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารทองถิ่น ใหถือวาปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติโดยไมชอบดวยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๖
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๖๔ เมื่อมีมูลกลาวหาวาขาราชการสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัยใหดําเนินการสอบสวนวินัยภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ปรากฏมูลกลาวหานั้น
ในการดําเนินการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดําเนินการสอบสวน เวนแต
เปนกรณีการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.ถ. กําหนด จะ
สอบสวนโดยไมตั้งคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ถ. กําหนด
ในการดําเนินการทางวินัยใหกรรมการสอบสวนวินัยเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของ
กรรมการสอบสวนวินัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น บรรดาที่เกี่ยวของ ใหชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูกลาวหาหรือบุคคลใดๆ ที่เ กี่ยวของมาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลัก ฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๖๕ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยที่บัญญัติไวใน
หมวด ๕ วาดวยวินัยและการรักษาวินัย ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงด
โทษตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก

๑๘
การลงโทษขาราชการสวนทองถิ่นใหทําเปนคําสั่ง ในคําสั่งตองมีสาระสําคัญตามที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๖๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดขั้ น เงิ น เดื อ นตามควรแก ก รณี ใ ห เ หมาะสมกั บ ความผิ ด ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นจะนํ า มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอัน
ควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะถูกลงโทษตัดเงินเดือน ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นควร
จะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอํานาจเพื่อพิจารณา
ดําเนินการลงโทษตามควรแกกรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวา
กลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาผูใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษ ผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและ
อัตราโทษไดเพียงใด ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๖๗ ขาราชการสวนทองถิ่นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไลออกตามความรายแรงแหงกรณี
ในกรณีที่จะลงโทษไลออก แตมีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจ ารณาลดโทษก็ไ ดแ ตจ ะลด
โทษใหต่ํากวาปลดออกไมไ ด แตในกรณีเปนความผิดวินัยอันเปนการทุจริตตอหนาที่จะลดโทษมิได
การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด
แลว
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้น
ลาออกจากราชการ
มาตรา ๖๘ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวน
สอบสวน หรื อ ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บของทางราชการ หรื อ เป น การกล า วหาเป น หนั ง สื อ โดย
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจาก
ราชการเพราะตาย ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบขอเท็จจริงเบื้องตนตาม
มาตรา ๖๔ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในสวนนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณี
ที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็
ใหงดโทษเสียได
มาตรา ๖๙ เมื่ อ ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ผู ใ ดมี ก รณีถู ก กล า วหาว า กระทํ าผิ ด วิ นั ย อย า งรา ยแรงจนถู ก ตั้ ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหผูนั้นพักราชการ หรือให
ออกจากราชการไวกอนก็ได
(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา ในเรื่อง
เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้น
พนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางใหและผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการ
อาจเกิดการเสียหายแกราชการ

๑๙
(๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะ
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
(๓) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยชอบดวยกฎหมายเปนเวลาติดตอกันเกินสิบหาวัน
(๔) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุด วาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่
สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตัง้ กรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่
สอบสวนนั้น และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สดุ นั้น ไดความประจักษ
ชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิดหรือกระทําความผิดไมถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือระดับตําแหนงที่ไมต่ํากวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
มาตรา ๗๐ การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหสั่งไดตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
ในกรณี ที่ก ารดํ า เนิ น การทางวินั ย ไม ส ามารถกระทํ าให แล ว เสร็จ ภายในหนึ่ งป นั บ แต วัน ที่ มีคํ า สั่ง พั ก ราชการ ให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาให
พักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน และการใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ ใหเปนไปตามที่
ก.ถ. กําหนด
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่งพัก
ราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
มาตรา ๗๑ ผูถูกสั่งพักราชการมีสิทธิรอ งทุกขตอ ก.พ.ถ. ตามมาตรา ๙๐ และในกรณีที่ ก.พ.ถ. เห็นวา
พฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณาและไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ตอไป หรือผูบงั คับบัญชามิไดดําเนินการตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ให ก.พ.ถ.มีอํานาจสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
มาตรา ๗๒ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ แกขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไป
แลว ใหรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลําดับจนถึงผูบริหารทองถิ่น
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดรับรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานไปยัง อ.ก.ถ. จังหวัด
โดยเร็ว เวนแตในกรณีเปนการดําเนินการทางวินัยในความผิดวินัยอยางรายแรง ใหรายงานไปยัง ก.ถ. ดวย ในการนี้
ผูบริหารทองถิ่นจะเสนอความเห็นในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวตอ ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ.
จังหวัด แลวแตกรณีดวยก็ได
มาตรา ๗๓ เมื่อ อ.ก.ถ. จังหวัด ไดรับรายงานตามมาตรา ๗๒ หรือ แลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีการดําเนินการทางวินัยในความผิดวินัยไมรายแรง ให อ.ก.ถ. จังหวัด พิจารณาวาการดําเนินการ
ดังกลาวถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ในกรณีที่เห็นวาผูบังคับบัญชาดําเนินการไมถูกตอง ใหมีอํานาจสั่งให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการใหถูกตอง โดยจะสั่งใหดําเนินการใหมทั้งหมดหรือบางสวน หรือแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งที่ไม
ถูกตองนั้นก็ได

๒๐
(๒) ในกรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อ.ก.ถ. จังหวัด จะเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ก.ถ. ก็ได
มาตรา ๗๔ ขาราชการสว นทองถิ่นผูใ ดซึ่งโอนมาจากขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภท
อื่น หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐอื่น มีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวา งการสืบ สวนหรื อ สอบสวนของผู บั งคั บ บั ญ ชาเดิ ม กอ นวัน โอนมาบรรจุ ใหผู บั งคั บ บั ญ ชาเดิ ม สืบ สวนหรื อ
สอบสวนตอไปจนเสร็จแลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อจะตองมีการลงโทษทางวินัย ใหปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้นหรือของพนักงานของหนวยงานของรัฐนั้นที่ใชบังคับ
แกผูนั้นกอนโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
หมวด ๗
การออกจากราชการ
มาตรา ๗๕ ขาราชการสวนทองถิ่นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(๓) ลาออกและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๗๖
(๔) ถูกสั่งใหออกเพราะไมผานการทดลองการปฏิบัติงาน ขาดคุณสมบัติ หรือมีเหตุตามมาตรา ๗๗ มาตรา
๗๘ หรือมาตรา ๘๐
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
วันพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะลาออกจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น ใหยื่นหนังสือ
ลาออกตอผูบังคับบัญชาโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน และผูมีอํานาจพิจารณา
อนุญาตเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือทาง
ราชการ จะสั่งยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตมิไดยับยั้งตามวรรคสามใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณี ที่ ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ผู ใ ดประสงค จ ะลาออกจากการเป น ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ดํ า รง
ตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให
การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก

๒๑
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออก ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
มาตรา ๗๗ ผูบริหารทองถิ่นสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ในหนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ถาการ
ไปปฏิบัติงานนั้นเปนความประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดและเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาสังกัด
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามทั่วไปที่ ก.ถ. กําหนดตามมาตรา ๑๒ (๑)
(๓) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่พนักงานสวนทองถิ่นนั้นปฏิบัติ
หนาที่หรือดํารงอยู เวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความจําเปนที่ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูน้ันปฏิบัติหนาที่
ตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.
กําหนด
มาตรา ๗๘ เพื่อประโยชนแกทางราชการ ผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณาสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นพนจาก
การเปนขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นก็ได
(๑) เจ็ บป วยจนไม อาจปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการของตนได โดยสม่ํ าเสมอและผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู นั้ น เสนอ
ความเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ในหนวยงานอื่นที่ไมใชสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการไป
ปฏิบัติงานนั้นเปนความประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดและเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาสังกัด
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเลิกหรือยุบหรือตําแหนงที่ขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู
เวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความจําเปนที่จะใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป
(๕) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(๖) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหผูนั้นยังคงรับราชการตอไปจะเปนการเสีย หายแกราชการ
(๗) มีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตาม มาตรา ๖๑ และผลการสอบสวนไมไดความแน
ชัดพอที่จะฟงลงโทษได แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการ
(๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ ก.ถ.
กําหนด

๒๒
มาตรา ๗๙ การสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๖ หรือ
มาตรา ๗๗ ตองไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ. จังหวัด กอน
มาตรา ๘๐ เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ให
ผูบริหารทองถิ่นสั่งใหผูนั้นพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่น
ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏ
วาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นดวยเหตุอื่นกอนไปรับราชการทหาร ก็ใ ห
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหพนจากการเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง เปนใหพนจากการ
เปนขาราชการสวนทองถิ่นดวยเหตุอื่นนั้นได
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ปรากฏตอ อ.ก.ถ. จังหวัด วาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเหตุที่จะตองใหพนจากการ
เปนขาราชการสวนทองถิ่นตามหมวดนี้ แตผูบริหารทองถิ่นไมดําเนินการหรือดําเนินการโดยไมชอบ ให อ.ก.ถ. จังหวัด
มีคําสั่งใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการหรือดําเนินการใหถูกตอง ถาผูบ ริหารทองถิ่นไมดําเนินการตามคําสั่งของ อ.ก.ถ.
จังหวัด ภายในเวลาที่ อ.ก.ถ. จังหวัด กําหนด ให อ.ก.ถ. จังหวัด มีอํานาจดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการ
แกไขใหถูกตองได
หมวด ๘
การอุทธรณ
มาตรา ๘๒ ผูใดถูกสั่งลงโทษวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอ อ.ก.ถ.จังหวัด กรณีถูกลงโทษวินัยอยาง
รายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๗๘ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) หรือไมเห็นดวยกับการวินิจฉัย
อุทธรณของ อ.ก.ถ.จังหวัด ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ถ.ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
หรือผลการวินิจฉัยอุทธรณของ อ.ก.ถ.จังหวัด
การอุ ท ธรณ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่
ก.พ.ถ.กําหนด
มาตรา ๘๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ถ.จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะ กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณพิจารณากลั่นกรองกอน ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวีการที่ ก.พ.ถ. กําหนด
มาตรา ๘๔ เมื่อ ก.พ.ถ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุใหมี
การอุทธรณ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ถ.มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ถ. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ถ.
ผูบ ริห ารทอ งถิ่น หรือ ผูบัง คับ บัญ ชาผูใ ดไมป ฏิบัติต ามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
ในกรณีตามวรรคสาม หากผูบังคับบัญชามิใชผูบริหารทองถิ่นใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แต
ถาเปนผูบริหารทองถิ่นใหผูมีอํานาจกํากับดูแลดําเนินการเพื่อถอดถอนและเพื่อลงโทษตามกฎหมาย
ในกรณีที่ไดมีการยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอศาลปกครองสูงสุด ใหรอจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด

๒๓
มาตรา ๘๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ถ.และกรรมการซึ่งมีหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๘๓ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหผูบริหารทองถิ่นซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอัน
เปนเหตุใหมีการอุทธรณ สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ถ.ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการหรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ใน
การนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของ
(๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ ก.พ.ถ. ทั้งนี้ ในระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๘๖ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๘๒ ใหดํา เนิน การใหแลว เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ อุท ธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนหรือขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวันและใหบันทึกเหตุผลใหปรากฏ
ไวดวย
มาตรา ๘๗ ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๗๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมา
บรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการที่โอนมา แตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๘๒ ได แต
ถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่
โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิ่น การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ
ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ถ.เปนผูพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๘๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ถ. มีอํานาจ ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ หรือมีคํา
วินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหสั่งเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด
มาตรา ๘๙ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อันอาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ

๒๔
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ถ. และถอนตัวจากการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด
หมวด ๙
การรองทุกข
มาตรา ๙๐ ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของ
ผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๘ ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.พ.ถ. กําหนด
มาตรา ๙๑ การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบริหารทองถิ่นใหรองทุกขตอ ก.พ.ถ.
เมื่อ ก.พ.ถ. ไดพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขประการใดแลว ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามคํา
วินิจฉัยของ ก.พ.ถ.
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.
กําหนด
มาตรา ๙๒ ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ให ก.พ.ถ.มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคํา
วินิจฉัยใหแกไขหรือหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ก.พ.ถ.จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเพื่อ
ทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขพิจารณากลั่นกรองกอนก็ได ทั้งนี้ ให เปนไปหลักเกณฑและวิธีการ ที่
ก.พ.ถ.กําหนด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และใหมีอํานาจตามมาตรา ๖๔ โดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา
ดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ถ.และถอนตัวจากการพิจารณา
วินิจฉัยรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ถ.กําหนด

๒๕
หมวด ๑๐
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ ก.พ.ถ. เห็นวา มาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการหรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมในการจัดระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น ให
ก.พ.ถ.แจงให ก.ถ. หรือผูออกมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการหรือคําสั่งดังกลาวทราบเพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิก
ตามควรแกกรณี
ลักษณะ ๔
การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๙๕ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้
มาตรา ๙๖ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด ทั้งนี้ จะตองมีมาตรฐานที่ไมต่ํากวามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด
ในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ถ. ให ก.ถ. ดําเนินการโดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ วิธีการ แนวทางและสาระสําคัญที่กําหนดไวใน กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของ ก.ค.ศ. ดวย
มาตรา ๙๗ ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นและมีอํานาจในการกํากับดูแล และกําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๙๘ ใหนําความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดวย
ลักษณะ ๕
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง
มาตรา ๙๙ การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่ ก.ถ.กําหนด
มาตรา ๑๐๐ ในกรณี ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดประสงค จ ะจ า งลู ก จ า งเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู ให
ดําเนินการจางจากผูซึ่งไดรับการขึ้นบัญชี ผูผานการสอบแขงขันเปนขาราชการครูที่สํานักงาน ก.ถ. จัดทําไว
เมื่อมีตําแหนงขาราชการครูวางลงหรือเพิ่มขึ้น ใหบรรจุลูกจางตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการครูเปนลําดับแรก

๒๖
ลักษณะ ๖
การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
มาตรา ๑๐๑ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๒ การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น ถามีกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเปนการเฉพาะก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
ถาไมมีกฎหมายดังกลาว ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดวิธีการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นซึ่งตองสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๓ ผูใดเปนพนักงานสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการสวนทองถิ่นหรือขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๐๔ ผูใดเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๕ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ระหวา งที่ยั ง ไมมีค ณะกรรมการข า ราชการสว นทอ งถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ใหค ณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีอยูตอไปเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๖ วรรคสาม และหลักเกณฑและวิธีการการสรรหาและคัดเลือก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดตามมาตรา ๒๓ เพื่อใชเฉพาะการสรรหา
ในวาระเริ่มแรก และดําเนินการอื่นไดตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะเทาที่จําเปน โดยใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นทําหนาที่เลขานุการ
มาตรา ๑๐๖ ใหดําเนินการใหมี อ.ก.ถ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมี อ.ก.ถ. จังหวัด ตามวรรคหนึ่ง บรรดาอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ถ. จังหวัด ให ก.ถ.
หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แลวแตกรณีเปนผูดําเนินการ
มาตรา ๑๐๗ ใหดําเนินการใหมี ก.พ.ถ.ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใน
ระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การให มี ก.พ.ถ. ให ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําหนาที่ ก.พ.ถ. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลาง
กอน จนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.พ.ถ.ตามพระราชบัญญัตินี้

๒๗
มาตรา ๑๐๘ ผูใดถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หากยังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกข และยังไมพนกําหนดเวลา
อุทธรณหรือรองทุกขในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๐๙ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ที่เปนอํานาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ใหพิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับโดยไดยนื่ ตอ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล คณะกรรมการเมืองพัทยา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและหลังจากนั้นแตกอนที่จะมี ก.พ.ถ. ใหเปน
อํานาจของ ก.พ.ถ.เปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๑๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ ขาราชการ และลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๑๑ ในระหวางที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ หรือแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นใหเปนไปตามที่
ก.ถ. หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แลวแตกรณีกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป
ประกาศหลักเกณฑจังหวัด หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นในเรื่องนั้นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑๒ การใดอยูในระหวางการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการการนั้นตอไปภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหเปนไปตามที่ ก.ถ. หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แลวแตกรณี กําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
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