
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 
(ฉบับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

 
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทําสรุปสาระสําคัญของราง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. .... โดยเฉพาะประเด็นท่ีกําหนดใหมีการปฏิรูปและ
หลักการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังตอไปนี้ 
  (๑) บทท่ัวไป 
   ๑) การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจทองถ่ิน 
และสอดคลองอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินและของรัฐ 
   2) บัญญัติใหตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ขาราชการเทศบาล ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร และ
ขาราชการเมืองพัทยา ซ่ึงเดิมกําหนดเปนตําแหนงพนักงานเทศบาล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานเมืองพัทยา 
    3) บัญญัติใหอํานาจหนาท่ี ก.ถ. ในการออกกฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
สิทธิ สวัสดิการ ประโยชนตอบแทนอ่ืน บําเหน็จ บํานาญ เครื่องแบบขาราชการ วันหยุดราชการ ใหแก
ขาราชการสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง  
     4) บัญญัติใหการจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และคาจางของขาราชการสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจาง นั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายจากเงินรายไดท่ีนํามาตราเปนงบประมาณ
รายจายโดยจะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมได โดย
รายไดใหคํานวณตามวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ยกเวนเงิน
อุดหนุนตามภารกิจถายโอนและเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรเปนเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพียงคณะเดียว เรียกวา คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) องคคณะมีลักษณะไตรภาคีจํานวนยี่สิบสี่คน ประกอบดวย 
   1) ผูแทนสวนราชการจํานวนแปดคน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เปนประธาน                     
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ิน และรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ  
 
   2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนแปดคน ไดแก (๑) ผูแทนผูบริหาร 
ทองถ่ินจํานวนสี่คน คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคนนายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบรหิาร
สวนตําบลหนึ่งคน และนายกหรือผูบริหารทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน (๒) ผูแทนขาราชการ
สวนทองถ่ินจํานวนสี่คน คือ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน ขาราชการเทศบาลหนึ่งคน ขาราชการ



องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่ง
คน 
      ๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมี
ผลงานเปนท่ีประจักษในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
และการจัดการดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
ดานละหนึ่งคน 
   โดยให ก.ถ. มีอํานาจหนาท่ีกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ออกกฎ ก.ถ. ประกาศ และ
ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท้ังกระบวนการ พัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการสรรหา
ขาราชการสวนทองถ่ิน โดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน 
ตําแหนง กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตีความและ
วินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ ใหมีสํานักงาน ก.ถ. ตั้งอยูในกระทรวงมหาดไทย เปนเจาหนาท่ีดําเนินการ                 
ในหนาท่ีของ ก.ถ. 
  กรณีการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในระดับทุกจังหวัดใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการ
สวนทองถ่ินจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด)มีฐานะเปนคณะอนุกรรมของ ก.ถ. องคคณะมีลักษณะไตรภาคี                        
จํานวนสิบแปดคน ประกอบดวย 
    1) ผูแทนสวนราชการจํานวนหกคน ไดแก ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการ
จังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธาน ผูแทนสวนราชการในจังหวัดท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดประกาศกําหนด จํานวนสี่คน โดยหัวหนาสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ 
   2) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนหกคน ไดแก (1) ผูแทนผูบริหารทองถ่ิน
จํานวนสามคน คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคนนายกเทศมนตรีหนึ่งคน นายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนึ่งคน (2) ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ินสามคน ไดแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน 
ขาราชการเทศบาลหนึ่งคน ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน 
    3) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีผลงาน
เปนท่ีประจักษในดานการบริหารงานทองถ่ิน ดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและ
การจัดการดานกฎหมาย และดานการบริหารราชการแผนดิน จํานวนหกคน โดยใหมีอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอยดานละหนึ่งคน 
    อนึ่ง กรณีจังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งอยูในจังหวัด                     
ใหเพ่ิมผูแทนสวนราชการในจังหวัดสองคน ผูแทนผูบริหารทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังหนึ่งคน ผูแทน
ขาราชการสวนทองถ่ินองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสองคน 
ประกอบเปนอนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด 
   โดยให อ.ก.ถ.จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการและกํากับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามกฎ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน และมติท่ี ก.ถ. กําหนด ใหคําปรึกษาและแนะนําในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสริมสรางและพัฒนา
ขาราชการสวนทองถ่ิน ใหความเห็นชอบการบรรจุ การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของขาราชการสวน
ทองถ่ิน การดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ถ. 
กําหนด และปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย ท้ังนี้ ใหมีสํานักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด สังกัดสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัด เปนเจาหนาท่ีดําเนินการในหนาท่ีของ อ.ก.ถ.จังหวัด  
  (3) กระบวนการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของขาราชการสวนทองถิ่น 
   1) การสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง บัญญัติให ก.ถ. มีอํานาจหนาท่ีจัดสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการสวนทองถ่ิน การสอบคัดเลือกและคัดเลือกตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน 



บริหารทองถ่ิน สายงานบริหารสถานศึกษา แตสําหรับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากตําแหนง
ประเภทท่ัวไปเปนตําแหนงประเภทวิชาการเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนเดิม 

   2) อํานาจการบังคับบัญชา บัญญัติใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
การโอน การรับโอน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการใหออกจากราชการ หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของขาราชการสวนทองถ่ิน สําหรับการยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
    ก. ผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ข. ผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถ่ิน และตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป ท้ังนี้ ตามท่ีปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเสนอ 
                ค. ผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้ึนไป ท้ังนี้ ตามท่ีปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ 
                ง. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสําหรับขาราชการสวน 
ทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจากตําแหนงตาม ก. ข. และ ค. 

   3) วาระการดํารงตําแหนง บัญญัติใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ี 
เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหสับเปลี่ยนหนาท่ีโดยการโอนไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

   4) การโอนระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บัญญัติใหขาราชการสวนทองถ่ิน 
โอนยายสับเปลี่ยนกันได บนพ้ืนฐานขอความสมัครใจและความยินยอมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
เวนแตกรณีมีเหตุความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ ก.ถ. อาจดําเนินการแทนโดยยกเวนหลักความ
สมัครของขาราชการสวนทองถ่ินและความยินยอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   5) การกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง บัญญัติให ก.ถ. กําหนดตามความเหมาะสม 
ความรับผิดชอบปริมาณงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบและแตละขนาด ท้ังนี้ สําหรับการ 
กําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีชื่อตําแหนงซํ้าซอนกับขาราชการสวนทองถ่ิน จะตองมีจํานวน                
ไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนอัตรากําลังของขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 

   ๖) กําหนดจรรยาสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือถือปฏิบัติ  
   ๗) กําหนดระเบียบ ข้ันตอน วิธีการ เก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน และกําหนดระเบียบ ข้ันตอน วิธีการกรณีขาราชการสวนทองถ่ินกระทําผิดรวมกันกับ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  (๔) การพิทักษระบบคุณธรรมทองถิ่น 
  บัญญัติใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ิน (ก.พ.ค.ทองถ่ิน) ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 7 คน โดยใหรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการ มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข ออกกฎ ก.พ.ค.ทองถ่ิน 
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการคุมครองระบบคุณธรรมใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน                 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ ท้ังนี้ ใหมีสํานักงาน ก.พ.ค.ทองถ่ิน ตั้งอยูในกระทรวงมหาดไทย 
เปนเจาหนาท่ีดําเนินการในหนาท่ีของ ก.พ.ค.ทองถ่ิน 
 
จัดทําโดย : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สวนมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน โทร  ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐  ตอ ๔๒๑๗ 



 
 

เคาโครงรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 
 

ภาค ลักษณะ หมวด 
ภาค 1 บทท่ัวไป   
ภาค 2 การบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

ลักษณะ 1 
 คณะกรรมการขาราชการ
สวนทองถ่ิน 
 

หมวด 1 คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 
หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการสวน
ทองถ่ิน 
หมวด 3 อนุกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน
จังหวัด 
หมวด 4 สํานักงานคณะอนุกรรมการขาราชการ
สวนทองถ่ินจังหวัด 

ลักษณะ 2 ขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
หมวด 2 การกําหนดตําแหนง การไดรับเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และแตงตั้ง 
หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด 7 การดําเนินการทางวินัย 
หมวด 8 การดําเนินการทางวินัยท่ีมีการกระทําผิด
รวมกัน 
หมวด 9 การออกจากราชการ 
ห ม ว ด  1 0  บ ท บั ญ ญั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ของขาราชการสวนทองถ่ิน 

ลั ก ษ ณ ะ  3  ก ารป ฏิ บั ติ
ราชการแทน  การรั กษ า
ราชการแทนและการรักษา
ในตําแหนง 

หมวด 1 การปฏิบัติราชการแทน 
หมวด 2 การรักษาราชการแทน 
หมวด 3 รักษาในตําแหนง 

ลักษณะ 2 การอุทธรณและ
การรองทุกข 

หมวด 1 การอุทธรณ 
หมวด 2 การรองทุกข 

ลักษณะ 3 การคุมครอง
ระบบคุณธรรม 
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ภาค ลักษณะ หมวด 

ภาค 3 การพิทักษระบบ
คุณธรรมทองถ่ิน 

ลักษณะ 1 
คณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมทองถ่ิน 

หมวด 1 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ทองถ่ิน 
หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมทองถ่ิน 

ลักษณะ 2 การอุทธรณและ
การรองทุกข 

หมวด 1 การอุทธรณ 
หมวด 2 การรองทุกข 

ลักษณะ 3 การคุมครอง
ระบบคุณธรรม 

 

ภาค 4 การบริหารงาน
บุคคลของกรงุเทพมหานคร 

  

ภาค 5 การบริหารงาน
บุ คคลของลู กจ างและ
พนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  

บทเฉพาะกาล   
 



• พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มีหลักการ
ตาม รธน. 2540 คือการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินต้อง
เป็นไปตามความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่น 

• อ านาจการบริหารงานบุคคลเป็น
ของผู้บริหารท้องถิ่น มี ก.จังหวัด 
เป็นองค์กรให้ความเห็นชอบการ
แต่งตั้งและการให้พ้นต าแหน่ง 

ที่มา 

• จ านวนองค์กรบริหารงานบุคคลมีมาก เกิด
ปัญหาความไม่มีมาตรฐาน  นายก/ก.จังหวัดแต่
ละแห่ง พิจารณาเรื่องเดียวกันแต่ผลต่างกัน 

• การทุจริตเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ตอบแทน
การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง 

• ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย 
• การบริหารงานบุคคลไม่มีการค านึงถึงการ

บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ ท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล 

สภาพการณ์ปัจจุบัน • องค์กรบริหารงานบุคคลมี
องค์กรเดียวคือ “ก.ถ.” เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

• ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ด าเนินการการบริหารงาน
บุคคล โดยมี อกถ.จังหวัดเป็น
หน่วยปฏิบัติ 

• ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ 

• มี กพค.ท้องถิ่น คุ้มครองระบบ
คุณธรรม 

ร่างพรบ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 



- การจัดระเบียบบุคคลท้องถิ่นเพ่ือผลสัมฤทธิ์/
ประโยชน์ประชาชน และใช้ระบบคุณธรรม 

- ก าหนดค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล 

ไม่เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย 

- ข้าราชการอบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานส่วน
ต าบล เรียกรวมเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กถ.)   
มีองค์กรเดียว (เหมือน ก.พ.)จ านวน 24 คน                                                            
1.รมว.มท. ประธาน                                                   
2.กก.ผู้แทนส่วนราชการ 6 คน                                          
3.กก.ท้องถิ่น 8 คน                                                       
4.กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน                                                  
5.รองอสถ. กก./เลขา 

-สนง.กถ.ตั้งอยู่ กรมสถ. กระทรวงมหาดไทย 

- คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(อกถ.จังหวัด)   

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น             
ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(กพค.ท้องถ่ิน) ท างานเต็มเวลา รับเรื่อง/
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           
- ส านักงาน กพค.ท้องถิ่น ตั้งอยู่ใน กรมสถ.
กระทรวงมหาดไทย   

การบริหารงานบุคคลของกทม. เป็นไปตามพรบ.
ข้าราชการกทม. 2554 ยกเว้นเรื่อง ค่าใช้จ่ายบุคคล 
ร้อยละ 40 กับ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ให้ใช้ตามพรบ.นี้ 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
อปท. ให้น าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้โดย
อนุโลม  

ก าหนดมาตรฐานอัตราก าลังพนักงานจ้างตามภารกิจ    
ร้อยละ 25 ของจ านวนอัตราข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ร่าง พรบ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. .... 

- กถ.มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคลข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลัง สรรหาต าแหน่ง
สายงานผู้บริหาร 

- ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการบริหารงาน
บุคคล โดยการแต่งตั้งและการให้พ้นต าแหน่ง 
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อกถ.จังหวัด ตามท่ี 
กฎ กถ.ก าหนด 

- ก าหนดดุลยภาพการบริหารงาน
บุคคล ผู้มีอ านาจบังคับบัญชา  
นายกอปท.- สั่งต าแหน่งประเภท
บริหาร/อ านวยการ 
ปลัด – สั่งต าแหน่งประเภท
วิชาการ/ทั่วไป      
- ก าหนดวาระปลัดอปท. 4 ปี  



 

 

(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

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

....................................................... 
 
 .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................ให้ประกาศว่า
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                 
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา 40 มาตรา 77 และมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ....” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 "การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" หมายความว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรมและศักยภาพส าหรับปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
การสร้างระบบคุณธรรม การพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีรวมตลอดถึง
การมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นและของรัฐ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยารวมตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รวมตลอดถึงนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา รวมตลอดถึงปลัดหรือหัวหน้า
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเทศบาล 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการเมืองพัทยา รวมตลอดถึง
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงิน



๒ 

 

 

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนหรืองบประมาณอ่ืนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ” หมายความว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งรับราชการในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแตไ่ม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“ข้าราชการครู”หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและท าหน้าที่
เช่นเดียวกับข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้ 
รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณหมวดค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง                     
เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา ๕ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดใช้บังคับเพ่ือให้สวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้น ากฎหมายกฎ 
ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย โดยให้บรรดาค าว่า “ข้าราชการ
พลเรือน” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ลูกจ้างหรือพนักงานราชการของส่วน
ราชการ”ที่มีอยู่ในกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น หมายความถึง “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สามัญ” หรือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย กฎ ประกาศ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดบัญญัติไว้ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
  มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ภาค ๑ 
บททั่วไป 

___________ 
 

 มาตรา 7 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
(๒) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๓ 

 

 

(๓) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการซึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๔) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 มาตรา 8 การจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นและของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และต้องส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแล
ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องใช้ระบบ
คุณธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและของทางราชการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องนั้นๆ จะกระท ามิได้ 
 (๒) การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเสมอภาค ความทั่วถึง ความคุ้มค่า  
 (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรม และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือการสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 
 (๔) การย้าย การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการ                        
ส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และเป็นการเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น 

(๕) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 (๖) การมอบหมายภาระงานต้องให้เหมาะกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีคุณภาพ                  
เกิดความคุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่นและของรัฐ 
 (๗) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
 มาตรา 9 วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุด
ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน เว้นแต่ ก.ถ. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 มาตรา 10 ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจากเงินรายได้ที่น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย                          
โดยจะก าหนดและจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้ 
 รายได้และงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนและเงินอุดหนุนที่
รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 11 ภายใต้บังคับตามมาตรา 10 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนหรืออาจได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 



๔ 

 

 

 มาตรา 12 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ในปีงบประมาณใดการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ    
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดสรรเงินเพ่ือจ่าย
เป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนโดยอนุโลมตามนโยบายของรัฐให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา 13 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 14 เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎหมาย 
 มาตรา ๑5 ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ภาค 2 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 

ลักษณะ 1 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 
 มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ท าหน้าที่
เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการผู้แทนส่วนราชการจ านวนหกคน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 (๓) กรรมการผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนแปดคน ประกอบด้วย  
      (ก) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสี่คนได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน
นายกเทศมนตรีหนึ่งคนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคนและนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 

       (ข) ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ านวนสี่คน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน 
ข้าราชการเทศบาลหนึ่งคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคนและข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 
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  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ 
ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จ านวนแปดคน โดยให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย
ด้านละหนึ่งคน 
 ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้เท่าที่จ าเป็น   
  มาตรา ๑7 การการสรรหากรรมการตามมาตรา ๑6 (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การการสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 16 (๓) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 กรณีการการสรรหากรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้การสรรหาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงด ารงต าแหนง่ประเภทบริหารท้องถ่ินและประเภทอ านวยการท้องถ่ิน ระดับกลาง ข้ึนไป 
 (๒) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (4) ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยต้องมี
จ านวนผู้สมัครรวมแล้วไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนที่ก าหนดหรือจ านวนที่ว่างเพ่ือให้ ก.ถ. คัดให้เหลือ
จ านวนสองเท่า แล้วเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกให้เหลือจ านวนที่ก าหนดหรือ
จ านวนที่ว่าง เพ่ือเสนอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การการสรรหาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 ในการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการการสรรหากรรมการตามวรรคหนึ่ ง 
ให้ค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
 มาตรา ๑8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา16 (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุณสมบัติ 
      (ก) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
      (ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีในวันสมัคร 
      (ค) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑6 (๔) โดยต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒) เคยเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารสูงหรือเทียบเท่า ต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับสูงผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกัน  
  ๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์                 
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา โดยด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  ๔) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการท างานและมีผลงานเป็นที่
ประจกัษ์ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามมาตรา 16 (๔) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัคร 
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 (๒) ลักษณะต้องห้าม 
       (ก) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
       (ข) เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
      (ค) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
      (ง) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

                 (จ) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
เป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
จะกระท า 
      (ฉ) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      (ช) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (ซ) เคยถูกให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 19 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 16 (3) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 16(๓) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 16 (๔) จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวแทน
ภายในสามสิบวันก่อนวันครบวาระ 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิได้คัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่หรือการคัดเลือกยังไม่แล้ว
เสร็จให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
คัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 มาตรา ๒0 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา 16 (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการ 
 (๓) พ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๔) พ้นจากการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท 
ที่ตนเป็นผู้แทนแล้วแต่กรณี 
 (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ ก.ถ. มีมติไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ให้
พ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีการลงมติให้กระท าโดยลับ 
 กรณผีู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่ระหว่างถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือ
อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการให้กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวด้วย 
 มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (4)พ้น
จากต าแหน่งเมื่อ  
 (๑) ตาย 
 (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

  (๓) ลาออกเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18 
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 (๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ก.ถ. มีมติไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ านวนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะ
เหตุมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีการลงมติให้กระท าโดยลับ 
 มาตรา 22 ในกรณีกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 16 (๓) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (๔) ว่างลง เนื่องจากพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้ด าเนินการการสรรหาเพ่ือ
แต่งตั้งแทนกรรมการดังกล่าวภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระต าแหน่ง
ของกรรมการนั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา ๘ ให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก าหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท                       
มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกัน และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่นและของรัฐ 

  (2) ออกกฎ ก.ถ. ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การให้ค าแนะน า
หรือวางแนวทางการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กฎ ก.ถ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                  
ให้ใช้บังคับได ้
 (3) ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการก าหนด
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับต าแหน่ง ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิ
ดังกล่าว 
 (5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก คัดเลือก การบรรจุ
และแต่งตั้ง การย้าย การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน หรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้พ้นจากต าแหน่งและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

  (6) การก าหนดเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ให้ค านึงถึงการมีสัดส่วนที่ เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง  

  (7) พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและมี
ทัศนคติที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 (8) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้และจัดทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้ สอดคล้องกับทิศทาง  นโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ใช้จากรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสงค์จะให้ทุนการศึกษานั้น 
  (๙) ด าเนินการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 



๘ 

 

 

 (๑0) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 (11) จัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการควบคุมเกษียณอายุราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๑2) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการ
บังคับการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐาน และมติของ ก.ถ. รวมถึงมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (๑4) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้ง 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา 
 (15) ก ากับการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ถ. 
 (๑6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา 24 ก.ถ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า                
อ.ก.ถ.วิสามัญเพ่ือท าหน้าที่ศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าพิจารณาวินิจฉัย และท าการใดๆแทนในกรณีนี้ ก.ถ.     
อาจมอบหมายให้ อ.ก.ถ.วิสามัญกระท าในเรื่องใดจนเสร็จแล้วรายงานให้ ก.ถ. ทราบได ้
 จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.ถ.วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มาวาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา ๒5 การประชุม ก.ถ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะหรือมีกรณีเข้าข่าย                       
ที่กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเฉพาะในเรื่องดังกล่าวแต่ให้
นับเป็นองค์ประชุมด้วย 
 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุม กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับแก่การประชุม อ.ก.ถ.วิสามัญ 
และ อ.ก.ถ.จังหวัด ด้วย 

หมวด  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 
 มาตรา ๒6 ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ก.ถ.” 
ตั้งอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ถ.  
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 (2) พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและมี
ทัศนคติที่ดี เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (3) ส่งเสริม เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ อ.ก.ถ.วิสามัญ อ.ก.ถ.จังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 (4) วิเคราะห์ วิจัย และจัดท ายุทธศาสตร์ จัดระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (5) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   (6) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (7) จัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การรักษาทะเบียนประวัติการควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (8) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (9) จัดให้มีการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือต าแหน่งอื่นที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 (10) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๑1) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแนะน า และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (12) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่ง ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและประเภทต าแหน่ง ส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 
 (๑๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เสนอต่อ ก.ถ. 
 (๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย 

 
หมวด 3  

คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
___________ 

 
 มาตรา ๒7 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดคณะหนึ่งท าหน้าที่
บริหารงานบุคคลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น  เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ถ.
จังหวัด” ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (๒) อนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 
จ านวนสี่คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎ ก.ถ.  
 
 
 



๑๐ 

 

 

(๓) อนุกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดจ านวนหกคน ประกอบด้วย 
        (ก) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสามคน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน
นายกเทศมนตรีหนึ่งคนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคน 
      (ข) ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามคน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน 
ข้าราชการเทศบาลหนึ่งคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งคน 
 (4) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการด้าน
กฎหมาย และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จ านวนหกคน โดยให้มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้าน
ละหนึ่งคน 
 ให้หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งจังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งอยู่ใน
จังหวัดให้เพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดสองคนผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน 
ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสอง
คนประกอบเป็นอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้น าความในมาตรา 
18 มาใช้บังคับเว้นแต่คุณสมบัติตาม (1) (ค) 1) และ 2) ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ๑) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการเมืองพัทยา                        
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒) เคยเป็นข้าราชการต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทอ านวยการสูง ประเภทอ านวยการท้องถิ่นสูง                 
หรือประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการท างานและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามมาตรา ๑6 (๔) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี นับถึงวันสมัคร 
 มาตรา ๒8 การการสรรหาอนุกรรมการตามมาตรา 27 (๓) และ (๔) ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) การการสรรหาอนุกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 27 (๓) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 กรณีการการสรรหาอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้การสรรหาจากข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ขึ้นไป 
 (๒) การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 27 (4) ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยต้องมี
จ านวนผู้สมัครรวมแล้วไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนที่ก าหนด หรือจ านวนที่ว่าง เพ่ือให้ อ.ก.ถ.จังหวัด                    
คัดให้เหลือจ านวนสองเท่า แล้วเสนอรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกให้เหลือจ านวนที่ก าหนดหรือจ านวน
ทีว่่างและแต่งตั้ง ทั้งนี้ การการสรรหาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการการสรรหาอนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง                       
ให้น าความในมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา ๒2 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ 
 ในกรณีที่อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้โอนไปด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งอนุกรรมการที่ตนเป็นผู้แทน 
 มาตรา 29 อ.ก.ถ.จังหวัดมีหน้าที่และอ านาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                      
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนั้น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของท้องถิ่น ในการนี้ ให้ อ.ก.ถ.
จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 



๑๑ 

 

 

 (๑) ด าเนินการและก ากับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ตามกฎ ประกาศ 
ระเบียบ มาตรฐาน และมติที่ ก.ถ. ก าหนด รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 (๒) พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์  สุจริต คุณธรรมและ 
มีทัศนคติที่ดี เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 (๓) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๔) เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีทัศนคติที่ดี เพ่ือให้มีคุณธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

  (๕) พิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ ก.ถ. ก าหนด ตามมาตรา 23 
 (๖) ให้ความเห็นชอบการบรรจุ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
   (๗) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ตามกฎหมายอ่ืนและตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย 
 มาตรา ๓0 ค่าตอบแทน ก.ถ. และ อ.ก.ถ.วิสามัญ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ส าหรับค่าตอบแทนของ อ.ก.ถ.จังหวัด ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ.  
 

หมวด 4 
ส านักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด 

___________ 
 
 มาตรา ๓1 ให้มีส านักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด” ตั้งอยู่ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยมีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ อ.ก.ถ.จังหวัด 
            (๒) พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและ  
มีทัศนคติที่ดี เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๓) ส่งเสริม เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับรักษาทะเบียนประวัติ ควบคุมการเกษียณอายุราชการและข้อมูลก าลังคน 
 (๕) รวมรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของ อ.ก.ถ.จังหวัด 
 (๖) ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



๑๒ 

 

 

 (๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดท าเป็นรายงานและรายงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ถ.จังหวัด 
 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และตามที่ อ.ก.ถ.จังหวัดมอบหมาย 
 

ลักษณะ  2 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

___________ 
 

มาตรา ๓2 ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติทั่วไป 
                  (ก) มีสัญชาติไทย 
                  (ข) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                  (ค) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 

(๒) ลักษณะต้องห้าม 
                  (ก) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                  (ข) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม 
ประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศที่ ก.ถ. ก าหนด 
                  (ค) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
                  (ง) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                  (จ) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
                  (ฉ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                  (ช) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                  (ซ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

        (ฌ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
                  (ญ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                  (ฎ) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 



๑๓ 

 

 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (ง) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) 
หรือ (ญ) ก.ถ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (ซ) หรือ (ฌ)                 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วและในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (ญ) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.ถ. ในการยกเว้นดังกล่าวให้ถือเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ  
            การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
            ในกรณีตามวรรคสอง ก.ถ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะรายหรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรค
หนึ่งแล้ว ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วย ในการนี้ ก.ถ. จะประกาศก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึ งถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรา ๓3 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 32 หรือ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.ถ. ตามมาตรา 48 อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหา
อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือมีการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการ
บรรจุโดยมิชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจและการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการ
เข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา ๓4 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดหากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น หรือมีการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งโดยมิ
ชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50 
แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจ และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่ง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

  การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือ
ต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ.  
 ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ ก.ถ. พิจารณาตามที่เห็นสมควรเป็นการเฉพาะราย  
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

หมวด  ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การได้รับเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

___________ 
 

ส่วนที่ ๑  
การก าหนดต าแหน่ง 

___________ 
 
 มาตรา ๓5 ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๑) ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญมีสี่ประเภท ดังต่อไปนี้ 
                  (ก) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรอง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
         (ข) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไปใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
                  (ค) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
                  (ง) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่มิใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามที่ ก.ถ. ประกาศก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่
ของต าแหน่งนั้น 

 (๒) ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
ระดับต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 กรณตี าแหน่งที่มีวิทยฐานะให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓6 ภายใต้บังคับมาตรา 35 ให้ ก.ถ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภท
เดียวกันและสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะให้ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 
 มาตรา ๓7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด ขนาดใด จะมีโครงสร้าง และอัตราก าลัง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในระดับใด จ านวนเท่าใด ให้ เป็นอ านาจของ อ.ก.ถ.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด โดยค านึงถึงขอบเขตของความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เหมาะสมกับ
สัดส่วนของรายได้ ที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและแต่ละขนาด 
 มาตรา ๓8 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใด และข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับต าแหน่งในประเภทต าแหน่งหนึ่ง
จะเท่ากับต าแหน่งใดในอีกประเภทต าแหน่งหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ถ. ก าหนด 



๑๕ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 การได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 

___________ 
 
 มาตรา 39 ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภท และระดับ ตามที่
ก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
เงินวิทยฐานะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด และประโยชน์ตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าทีใ่นต าแหน่งในอัตราใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือ
เป็นเงินเดือน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 40 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เป็นการย้ายจากต าแหน่ง
ประเภทหนึ่งไปยังต าแหน่งอีกประเภทหนึ่งหรือการเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ า  
ของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทนั้น หรือระดับต าแหน่งนั้นแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนนั้นอยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมหรือในข้ันของอันดับเงินเดือนที่ใกล้เคียงกับ
เงินเดือนเดิมที่สุดแต่ไม่ต่ ากว่าเงินเดือนเดิม 
 มาตรา ๔1 ภายใต้บังคับตามมาตรา 10 ก.ถ. อาจประกาศก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิม
นอกเหนือจากเงินเดือนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพความจ าเป็นของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
จ านวนรายได้ที่มาจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

หมวด ๓ 
การสรรหา  การบรรจุ และแต่งตั้ง 

___________ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การสรรหา 

___________ 
 
 มาตรา ๔2 การสรรหาเพ่ือให้ไดบุ้คคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง หรือให้ได้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ตลอดจนความเหมาะสม จ าเป็น และประโยชน์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา  ๔3 ให้  ก .ถ .  ด า เนินการหรือจั ด ให้มี การสอบแข่ งขันและจัดท าบัญชี รายชื่ อ 
ผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้จากมากไปหาน้อย แล้วประกาศบัญชีรายชื่อ  
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทั้งนี้ ก.ถ. อาจมอบอ านาจให้ อ.ก.ถ.จังหวัด ด าเนินการแทนได้ 



๑๖ 

 

 

 การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา ๔4 ผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก ก.ถ. ตามมาตรา 48 ด้วย 
            กรณีผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (๒) (ก) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 มาตรา ๔5 ให้ ก.ถ. ด าเนินการหรือจัดให้มีการสอบคัดเลือกและคัดเลือกด้วยการทดสอบความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานส าหรับต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและ
ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด ตามระยะเวลาและจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเรียงตามล าดับคะแนนที่ผ่านการทดสอบจากมากไปหาน้อย แล้วประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการทดสอบนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือใช้แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ก.ถ. อาจมอบให้ อ.ก.ถ.จังหวัด ด าเนินการแทน
ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
 ระยะเวลาการจัดให้มีการทดสอบตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติได้เข้ารับ
การทดสอบได้อย่างทั่วถึง 
 การทดสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทดสอบ ให้เป็นไปตามที่ 
ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

___________ 
 

มาตรา ๔6 การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องบรรจุจาก
บุคคลซึ่งสอบแข่งขันได ้โดยให้บรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามมาตรา ๔3 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา 49 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 64 

มาตรา ๔7 ห้ามมิให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ไม่มีอยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือมาตรฐาน

วิทยฐานะที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด  
 (๒) บรรจุและแต่งตั้งมีภาระค่าใช้จ่ายรวมกันสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรา 10 
 ผู้ออกค าสั่งที่ฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจและต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ                
ที่เกิดขึ้นความเหมาะ 
          มาตรา ๔8 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือมาตรฐานวิทยฐานะที่ก.ถ.             
ได้จัดท าตามมาตรา ๓6 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ถ.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ 
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือมาตรฐานวิทยฐานะได ้



๑๗ 

 

 

 ในกรณีที่ ก.ถ. ประกาศก าหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่  ก.ถ. รับรอง หรือที่ ก.พ. 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนรับรอง 
 มาตรา 49 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษในต าแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป ที่ต้องใช้ความช านาญเป็น
พิเศษหรือมีเหตุพิเศษอ่ืนใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 

 มาตรา ๕0 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง การโอนการรับโอน การสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย และการให้ออกจากราชการ หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 

  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 

  (4) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งอ่ืน
นอกจากต าแหน่งตาม (๑) (๒) และ (๓)  
 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับการเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
(๒) และ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอให้ อ.ก.ถ.จังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ โดยให้ชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบ
ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนั้น เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ปฏิบัติไปตามนั้น  

  การออกค าสั่งบรรจุ การแต่งตั้งการย้าย การเลื่อนระดับการโอนการรับโอน และการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ถ. หรือ อ.ก.ถ.จังหวัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๕1 ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 49 ให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ.  
  ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ถ.ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการ
ประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบ
ก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการตามวรรคสองไปก่อน 



๑๘ 

 

 

  ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการซึ่งโอนมาตามมาตรา 
62 มาตรา 63 และมาตรา 64 ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอนุโลมด้วย 
 มาตรา ๕2 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการเพราะไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามมาตรา 103 และต่อมาปรากฏ
ว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 51 หรือตามมาตราอ่ืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา 51 หรือตามมาตราอื่นนั้นได ้

  มาตรา ๕3 การบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ถ.  
ให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการหรือ
ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด 
และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้กระท าได้ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ.  
 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือได้รับอนุมัติจาก ก.ถ. ให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้
นับเวลาระหว่างนั้น ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารหรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ถ. แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื่อ
ได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ส าหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซึ่งได้รับ
บรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพ่ือประโยชน์ในการนับ
เวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้   
 มาตรา ๕4 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้ออกจากราชการในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ ใดออกจากราชการไปแล้วถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาโดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ.  
 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้เข้ารับราชการตาม
วรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาราชการของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย    
 มาตรา ๕5 การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากผู้ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานส าหรับต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด เรียงตามล าดับคะแนนใน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรา ๔5 
 มาตรา ๕6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ถ. ประกาศก าหนดว่างลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๔5 ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวภายในหกสิบวัน 



๑๙ 

 

 

  มาตรา ๕7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นท่ีด ารงต าแหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ โดยการโอนไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการที่จะให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เดิมต่อไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบ อ.ก.ถ.จังหวัดได้คราวละไม่เกินสี่ปี 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ

ประกาศก าหนด 
  กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.ถ. อาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ                

และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ด ารง
ต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ถ. ก าหนด 

 มาตรา ๕8 การสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งจากต าแหน่งประเภททั่วไป
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งในต าแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา 59 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นอ านาจของ ก.ถ. ในการสั่งการเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
                                        การย้าย และการโอน 

___________ 
 

  มาตรา ๖0 การย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอนข้าราชการอ่ืนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้ ให้ค านึงถึงเหตุผล          
ความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประโยชน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ โดยต้องพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.ถ.
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา ๖1 การย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งที่ต่ ากว่าเดิม หรือ
ย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งสายผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งในต าแหน่งประเภทอ่ืนที่
มิใช่ต าแหน่งบริหารจะกระท ามิได้ เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นยินยอม 
 มาตรา ๖2 การย้ายหรือการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญไปเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา หรือการโอนหรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สามัญให้ด าเนินการตามทีบ่ัญญัติไว้ในส่วนนี้ 
 มาตรา ๖3 การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไปเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในต าแหน่งและระดับที่ต่ ากว่าเดิมมิได้ เว้นแต่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นยินยอม 
    การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการตกลงกันระหว่างองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีขอโอนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับโอน 



๒๐ 

 

 

 มาตรา ๖4 การโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและมิใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุ  
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือน
เท่าใดให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมารับราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
หมวด ๔ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
___________ 

 
  มาตรา ๖5 ผู้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม 

และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ด ี
            มาตรา ๖6  ให้ผู้บั งคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ในบังคับบัญชา 
ให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพเพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมี
ทัศนคตทิี่ดใีนการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งนี้ ตามที ่ก.ถ. ประกาศก าหนด 
            มาตรา ๖7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
              มาตรา ๖8 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา ๕0
แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผล 
 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
 มาตรา 69 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของทางราชการ               
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาบ าเหน็จความชอบอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือเลื่อนขั้น
เงินเดือนก็ได ้
 มาตรา ๗0 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ หรือให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่ ก.ถ. ก าหนด 
 

หมวด ๕ 
การรักษาจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 

มาตรา ๗1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องรักษาจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งประสงค์ให้เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 



๒๑ 

 

 

 (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 (๔) การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (๖) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
            ก.ถ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมเติม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
นั้นได ้
 ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคสองต้องจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 มาตรา ๗2 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นอันมิใช่ 
เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
 ในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้น าพฤติกรรมในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
      หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
___________ 

 
           มาตรา ๗3 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกัน  
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
          มาตรา 74 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  มาตรา 75 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  มาตรา 76 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
 (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบของ ก.ถ. มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ             
เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ 
 (๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
และหากการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นเกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชานั้นไม่ต้องรับผิด  



๒๒ 

 

 

 (๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 (๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่าง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
           (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
           (๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืน                  
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 
           (๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 
           (๑๑) ต้องสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
           (๑๒) ต้องกระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา 77 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 

(๒) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

 (๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 (๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม 
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 (๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 (๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
           (๑๐) ต้องไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการโดยจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น 
            (๑๑) ต้องไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา 78 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 75 มาตรา 76 หรือฝ่า
ฝืนข้อห้ามตามมาตรา 77 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
 มาตรา 79 การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง                  
แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
 (๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 (๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 



๒๓ 

 

 

  (๔) อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ 
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 (5) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
            (6) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 (7) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
มาตรา 77 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 (9) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติมาตรา 76 (๑๒) หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามมาตรา ๗7 (๑๑) ที่มีกฎ ก.ถ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

มาตรา 80 กฎ ก.ถ. ตามมาตรา 76 (๑๒) มาตรา 77 (๘) และ (๑๑) และมาตรา 79 (๙) ให้ใช้
ส าหรับการกระท าท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีกฎ ก.ถ. ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

มาตรา 81 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควร
งดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ภาคทัณฑ์ 
            (๒) ตัดเงินเดือน 
            (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
            (๔) ปลดออก 
            (๕) ไล่ออก 

มาตรา 82 การลงโทษข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่ งลงโทษต้องสั่ งลงโทษ                      
ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่า               
ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
หมวด ๗ 

การด าเนินการทางวินัย  
___________ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

___________ 
 
 มาตรา 83 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันทีหรือกรณีเหตุดังกล่าวปรากฏแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วย
ความยุติธรรมและปราศจากอคติ 
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัย 



๒๔ 

 

 

 ในกรณีตามวรรคสองหากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นละเลยไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจในกรณีเช่นนี้ให้ อ.ก.ถ.จังหวัดแจ้งผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับการก ากับดูแล 
 ในการด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไป
ปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
   มาตรา 84 เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๘3 หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรีบด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง 
 ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยูแ่ล้วให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘8 หรือมาตรา 90 แล้วแต่กรณี 
 มาตรา 85 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา 86 เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งใหม่ และใน
ค าสั่ง ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ 
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 มาตรา 87 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา 64 ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวัน
โอนมาบรรจุ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิม
ก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ แต่ทั้งนี้ใน
การสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้น 
            ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนตามมาตรา 62 และมาตรา 63 
โดยอนุโลมด้วย แต่ในส่วนของความผิดและการลงโทษให้พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ส่วนที่ 2 
การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

___________ 
 
 มาตรา 88 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘4 ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
ตามข้อกล่าวหาผู้บริหารท้องถิ่นจะสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
ให้สั่งยุติเรื่อง 
 มาตรา 89 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
 ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 



๒๕ 

 

 

 ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
หนังสือก็ได้ 
  การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษใดและอัตรา
โทษเพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

___________ 
 
 มาตรา 90 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘4 ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเว้นแต่ในกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
 ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จให้รายงานผลการ
สอบสวนและความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา 91 ภายใต้บังคับมาตรา 15ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและ
หน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
 (๑) เรียกให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง                
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
 มาตรา 92 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ตามมาตรา 91 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณคีณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง 
 (๒) กรณคีณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการและสั่ง
ลงโทษตามมาตรา 89 หรือมาตรา ๙3 แล้วแต่กรณี 
 (๓) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กระท าผิดให้เสนอ อ.ก.ถ.จังหวัด
พิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ก ากับดูแลเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 มาตรา 93 ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาล ด
โทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 
  ในกรณีทีค่ณะกรรมการสอบสวนหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา 90 วรรคหนึ่ง เห็นว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่องไปยัง อ.ก.ถ.
จังหวัดพิจารณา เมื่อ อ.ก.ถ.จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 
  กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ด าเนินการตามมติของ อ.ก.ถ.จังหวัดให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิด และให้ 
อ.ก.ถ.จังหวัดแจ้งไปยังผู้ก ากับดูแลเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 



๒๖ 

 

 

 มาตรา 94 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท าหรือละเว้นกระท าการ
ใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของ
ผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาท
ที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษแม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย              
ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจสืบสวนหรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการแต่ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 90 
วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

___________ 
 
 มาตรา 95 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ด าเนินการทางวินัยและสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษหรือสั่งลงโทษทาง
วินัยแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดแล้วให้รายงานดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีสั่งยุติเรื่องเพราะมิได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือกรณีงดโทษเพราะมีเหตุอันควรงดโทษ
ให้รายงานไปยัง อ.ก.ถ.จังหวัด 
  (๒) กรณีได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้รายงานไปยัง อ.ก.ถ.
จังหวัด 
 (๓) กรณีได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้รายงานไปยัง อ.ก.ถ.
จังหวัด เพื่อรายงาน ก.ถ.  
 ทั้งนี้ การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎก.ถ. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องความ
เหมาะสม และความยุติธรรม หาก อ.ก.ถ.จังหวัดหรือ ก.ถ. แล้วแต่กรณี เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการ
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หรือไม่ยุติธรรม และมีมติเป็นประการใดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ให้ อ.ก.ถ.จังหวัดหรือ 
ก.ถ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 

ส่วนที่ 5 
การกันเป็นพยาน 
___________ 

 
 มาตรา 96 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าผิดวินัยกับ
ข้าราชการอื่นให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาจนเป็นเหตุ ให้มีการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน



๒๗ 

 

 

หรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีก็ได้แต่ถ้าเป็นการท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะลดโทษลงต่ ากว่า
ปลดออกมิได้ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งอันเป็นเท็จให้ถือว่า             
ผู้นั้นกระท าผิดวินัย และถ้าข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นหลักฐานส าคัญที่อาจท าให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกลงโทษฐาน
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้
 หลักเกณฑ์และวิธีการกันเป็นพยาน การให้ความคุ้มครองพยาน การลดโทษและการให้บ าเหน็จ
ความชอบ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 กฎ ก.ถ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้อ.ก.ถ.จังหวัด 
หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50 ด าเนินการย้าย โอน หรือด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นและไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๖ 
การสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

___________ 
 
 มาตรา 97 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง 
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีได้ 
 ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่า ผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับต้อง
ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่ต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน หรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.ถ. ก าหนด ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
 เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้วภายหลัง
ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 90 ตลอดจนด าเนินการทาง
วินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษ เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้นั้น   
มีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่า    
ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
 เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูก  
สั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎก.ถ.  



๒๘ 

 

 

 การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ 
ตามมาตรา ๑40และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อน
การสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากไม่มีเหตุที่จะสั่งพักราชการได้ตามวรรคหนึ่ง หรือพฤติการณ์ของผู้
ถูกสั่งพักราชการ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป 
หรอืเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จสิ้นได ้
 ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับแก่กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก
ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการด าเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 

หมวด ๘ 
การด าเนินการทางวินัยท่ีมีการกระท าผิดร่วมกัน 

___________ 
 
 มาตรา 98 เมื่อความปรากฏว่ามีการกระท าผิดร่วมกันหรือเป็นคู่กรณีกันให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 90 ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นสังกัดอยู่ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (๒) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวว่ากระท าผิดวินัยและมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่กรณี หรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกันให้ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ถ.
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (๓) กรณีอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ถ. 
 ทั้งนี้ การด าเนินการทางวินัยในหมวดนี้ให้น าความในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัยมาใช้ 
บังคับด้วย 
 มาตรา 99 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น      
เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยและผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่นได้ร่วมกระท า
ผิดด้วย ให้ อ.ก.ถ.จังหวัด รายงานไปยัง ก.ถ.  
 เมื่อ ก.ถ. ได้พิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระท าผิดแล้วมีมติว่า ผู้บริหารท้องถิ่นมีมูลกรณีกระท าผิด
ร่วมด้วยในฐานใด ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในฐานความผิดที่ ก.ถ. ได้มีมติ                
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือด าเนินการอีกและให้ถือว่ารายงาน เอกสารและความเห็นของ 
ก.ถ. เป็นส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือการด าเนินการตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ กฎ ประกาศ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

หมวด ๙ 
การออกจากราชการ 

___________ 
 
 มาตรา 100 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเมื่อ 
 (๑)  ตาย 

  (๒) พ้นจากการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

  (๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐1 
  (๔) ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรา 51 ขาดคุณสมบัติ

ตามมาตรา 33 หรือมีเหตุตามมาตรา 97 มาตรา ๑๐2 มาตรา ๑03 
  (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ถ. 

 มาตรา 101 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือลาออก 
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พิจารณาก่อนวันขอลาออก 
 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น จะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ 
 ในกรณีทีผู่้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางราชการ
จะสั่งยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่การสั่งยับยั้งนั้นต้องสั่งภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือลาออก ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบก าหนด
ระยะเวลายับยั้งให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 
 ในกรณีทีผู่้บริหารท้องถิ่นมิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือด ารงต าแหน่งในส่วนราชการอ่ืนที่ผู้นั้นได้รับอนุญาต 
ให้ไปสอบให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ผู้นั้น 
ขอลาออกหรือวันที่ระบไุว้ในหนังสือขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ถ. ก าหนด 
           มาตรา 102 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
(๒) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
(๓) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 32 (๑) (ก) หรือ (ค) หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (๒) (ก) (ข) (ค) (ฉ) หรือ (ช) 
           (4) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือด ารงอยู่ ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ถ. 
ประกาศก าหนด 



๓๐ 

 

 

 (5) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ ใดไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ ราชการให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ 

(6) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางราชการ 

(7) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 90 
และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา 93แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
 (8) เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก 
 การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ถ.จังหวัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.ถ.  
 มาตรา 103 เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหารให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนนั้นได้ 
 มาตรา 104 เมื่อความปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่นไมใ่ช้อ านาจตามมาตรา๑๐2โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ อ.ก.ถ.จังหวัดพิจารณา และมีมติประการใด ผู้บริหารท้องถิ่นจ าต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  
 

หมวด ๑๐ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
___________ 

 
 มาตรา 105 ในกรณีที่มีเหตุความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทาง
ราชการ ก.ถ. มีอ านาจสั่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ไปประจ าส านักงานก.ถ. หรือส านักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด                   
เป็นการชั่วคราวได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 การด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. อาจมอบให้ อ.ก.ถ.จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ 

  มาตรา 106 ภายใต้บังคับมาตรา ๒3 กรณีที่ปรากฏต่อ ก.ถ. ว่า มติหรือการด าเนินการของ อ.ก.ถ.
จังหวัด ไม่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง หรือขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ประกาศ 
ระเบียบ มาตรฐาน มติของ ก.ถ. ให้ ก.ถ. แจ้ง อ.ก.ถ.จังหวัด เพิกถอน แก้ไขให้ถูกต้องหรือยุติการด าเนินการ
นั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ถ้า อ.ก.ถ.จังหวัด ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ ก.ถ. ก าหนด หรือ 
ก.ถ. เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ ก.ถ. มีอ านาจสั่งระงับหรือเพิกถอนมติหรือการด าเนินการของ                
อ.ก.ถ.จังหวัด นั้นได้ 



๓๑ 

 

 

 มาตรา 107 เมื่อความปรากฏต่อ ก.ถ. และ ก.ถ. ได้พิจารณาพฤติกรรมแห่งการกระท าผิดแล้วมีมติ 
ว่า ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา ๕0 ผู้ใดมีมูลกรณีกระท าผิดฐานปฏิบัติโดยขัดหรือแย้งหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ถ. แจ้งมติไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50เพิกถอน แก้ไขให้ถูกต้อง
หรือยุติการด าเนินการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50                      
ไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ ก.ถ. ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยและให้ด าเนินการ
ตามหมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
 ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ถ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประธานกรรมการส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจในฐานความผิดที่ ก.ถ.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือด าเนินการอีกให้
ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของ ก.ถ. เป็นส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ด าเนินการตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือกฎ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ก.ถ. อาจมอบหมายให้ อ.ก.ถ.จังหวัดด าเนินการแทน
ตามระเบียบที่ ก.ถ. ก าหนดได้ 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งตกอยู่ภายใต้
ผลของการด าเนินการดังกล่าวที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ และการรับเงินเดือนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
ได้รับไปแล้ว หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งนั้น แต่
จะอ้างสถานภาพที่เคยได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งดังกล่าวมาเป็นเหตุให้เกิดสิทธิใดๆ อีกไม่ได้ 
ในการนี้ หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50 ด าเนินการแก้ไขการสั่งการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมแล้ว ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้รับเงินเดือนในระดับต าแหน่งเดิมก่อนเลื่อน
ต าแหน่ง 
 มาตรา 108 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ด าเนินการตามมาตรา ๕6 ภายในก าหนดเวลาโดยไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นอันสมควร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ ก.ถ. เป็นผู้ใช้อ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา 45และมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นได้  
 มาตรา 109 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชน และไม่สามารถ
ด าเนินการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความสมัครใจได้  ให้ ก.ถ. 
พิจารณาและมีมติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นด าเนินการให้เปน็ไปตามมตินั้นภายในสี่สิบห้าวัน 
 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมติ ก.ถ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ถ. อาจมอบให้ อ.ก.ถ.จังหวัดด าเนินการแทนได ้

  มาตรา 110 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่กรณีที่มิได้บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม 



๓๒ 

 

 

 ในการน ากฎหมายตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมให้หน้าที่และอ านาจของคณะรัฐมนตรี ก.พ. 
และ ก.ค.ศ. เป็นหน้าที่และอ านาจของ ก.ถ. ส าหรับผู้ใช้หน้าที่และอ านาจให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 
 

ลักษณะ  3 
การปฏิบัติราชการแทนการรักษาราชการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง 

___________ 
 

หมวด1 
การปฏิบัติราชการแทน 

___________ 
 
 มาตรา 111 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการแทน ผู้ด ารงต าแหน่งใดอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน เพ่ือวัตถุประสงค์เป็น
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า ความรวดเร็วและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลาการใช้อ านาจ และการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนได้ โดยผู้มอบอ านาจต้องค านึงถึงขีดความสามารถความรับผิดชอบและสภาพของต าแหน่ งของ
ผู้รับมอบอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหนง่ประเภทอ านวยการท้องถ่ินหรือเทียบเท่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
            (๒) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าอาจมอบอ านาจ       
ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วนราชการของตน  
 ทั้งนี้ การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ถ.ก าหนด 
 การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็นหนังสือโดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ให้ผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 
 มาตรา 112 ภายใต้บังคับมาตรา 111 ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจ 
ตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจ เมื่อได้มอบอ านาจแล้วหากผู้มอบอ านาจเห็นว่าผู้รับมอบอ านาจใช้อ านาจ
ที่รับมอบโดยไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้มอบอ านาจมีอ านาจให้ค าแนะน าและให้แก้ไข 
การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ หากผู้รับมอบอ านาจไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าการมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนเป็นอันสิ้นสุด              
 

หมวด 2 
การรักษาราชการแทน 

___________ 
 
 มาตรา 113 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคน



๓๓ 

 

 

หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือ
เทียบเท่าเรียงตามล าดับระดับต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ผู้บริหารท้องถิ่นจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียง
ตามล าดับระดับต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา 114 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นหรือเทียบเท่า หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วน
ราชการนั้นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือเทียบเท่าเรียงตามล าดับระดับต าแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา 115 ภายใต้บังคับมาตรา 113 และมาตรา 114 หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน 
 (๑) ในกรณีที่ไมมี่ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือ
เทียบเท่าที่มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 
 (๒) ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือเทียบเท่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา 116 ในการด าเนินการตามมาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 115 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ถ. ก าหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับผู้ซ่ึงตนแทน 
 
 
 

หมวด 3 
รักษาการในต าแหน่ง 

___________ 
 
 มาตรา 117 ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวด ๑ การปฏิบัติราชการแทน หมวด ๒ การรักษาราชการแทน 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่งนั้นได้ตามระเบียบ              
ที่ ก.ถ. ก าหนด 
 ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีหน้าที่และอ านาจตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใดก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือ 
มีหน้าที่และอ านาจอย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 
 



๓๔ 

 

 

ภาค 3 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

___________ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

___________ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

___________ 
 

มาตรา 118 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. 
ท้องถิ่น” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 121 
  กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ต้องท างานเต็มเวลา 
 ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.ท้องถิ่นและอาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ านวนไม่เกินสามคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 119 กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีในวันสมัคร 
 (๓) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                  (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  (ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการทหาร คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  

  (ค) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
กรุงเทพมหานคร 

        (ง) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
                  (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือเทียบเท่า 
หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
   (ฉ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขต หรือเทียบเท่า 
                  (ช) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ เทียบเท่า                    
หรือต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง 



๓๕ 

 

 

                  (ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์                 
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา 120 กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
            (๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
            (๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด 
            (๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            (๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
            (๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 

  (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใดๆ หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  (๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา
หรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระท า 
   (8) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (9) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ  
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
            (10) เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 121 ให้มีคณะกรรมการการสรรหากรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ประกอบด้วย ประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. หนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ถ. เป็นกรรมการและให้เลขานุการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เป็น
กรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการการสรรหากรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นมีหน้าที่การสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 119 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 120 จ านวนเจ็ดคนเพ่ือเป็นกรรมการก.พ.ค. ท้องถิ่นให้ผู้ได้รับ
คัดเลือกประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหากรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการสรรหา
กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นก าหนด 

มาตรา 122 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 120 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้
เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อ
เลขานุการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
การประกอบการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น และให้ด าเนินการการสรรหากรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ขึ้นใหม ่

มาตรา 123 กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
            ให้กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีแต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ใหม ่



๓๖ 

 

 

มาตรา 124 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
            (๑) ตาย 
            (๒) ลาออกเป็นหนังสือ 
            (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 119 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 120 
            (๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
            (๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบทีก่.พ.ค.ท้องถิ่น ก าหนด 
            เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เท่าท่ีเหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เหลืออยู่
ไม่ถึงห้าคน 
            เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้
คณะกรรมการการสรรหาด าเนินการการสรรหากรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น แทนกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น                        
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว เว้นแต่กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งมีวาระต าแหน่ง
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา 125 ก.พ.ค.ท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในการพิจารณาของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ต้องพิจารณาภายใต้กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเสนอแนะต่อ ก.ถ. และ ก.ก. เพ่ือให้ ก.ถ. 
และ ก.ก. ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย กฎ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข หรือมติในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 131 
            (๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 139 
            (๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 142 
            (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
            (๖) แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 119 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 120เพ่ือเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 126 ให้กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนส าหรับการเดินทางไปราชการให้
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง 

มาตรา 127 การประชุมของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกขใ์ห้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ก าหนด 



๓๗ 

 

 

มาตรา 128 วิธีพิจารณาเรื่องในหน้าที่และอ านาจของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ได้แก่ พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม และเรื่องอ่ืนตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นเป็นวิธีพิจารณาโดยระบบไต่สวน 
 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง หากกรณีที่มีความจ าเป็นและไม่มีในกฎ ประกาศ ระเบียบ หลักการ
และวิธีการของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ให้น าระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 129 ภายใต้บังคับมาตรา 15ให้กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ส่งส านวน
การสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการนี้จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวน
ใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 
 (๓) สั่งให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 

หมวด ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น 

___________ 
 
 มาตรา 130 ให้มีส านักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น” ตั้งอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 
            (๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
            (๒) ด าเนินการสืบสวน  รวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ การจัดท าส านวนและจัดท าความเห็นที่
เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องขอความเป็นธรรม ตลอดจนด าเนินการตาม
มาตรการบังคับตามค าวินิจฉัย ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
            (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตลอดจน
แนวทางการด าเนินการด้านการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
            (๕) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
            (๖) ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการอุทธรณ์  การร้องทุกข์ และ
การรักษาระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
            (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามท่ี ก.พ.ค.ท้องถิ่น มอบหมาย 



๓๘ 

 

 

ลักษณะ ๒ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

___________ 
 

หมวด ๑ 
การอุทธรณ์ 

___________ 
 
 มาตรา 131 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรา ๑02 (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 
 การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ท้องถิน่ 

มาตรา 132 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค.ท้องถิ่น จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการ วินิจฉัยอุทธรณ์ท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น 

มาตรา 133 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑31 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวันและให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 
 มาตรา 134 เมื่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตาม
มาตรา 50หรือผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแกบุ่คคลอื่น 
 มาตรา 135 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา 64 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวัน
โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอน
มาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑31 ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการที่ โอนมามีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปจนกว่าจ ะแล้วเสร็จ และให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 50 หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง การพิจารณาความผิดและการลงโทษให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมา 



๓๙ 

 

 

 มาตรา 136 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ ก.พ.ค.ท้องถิ่น มีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด าเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ประกาศก าหนด 
 การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด าเนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ท้องถิ่น จะให้เพ่ิมโทษไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจาก อ.ก.ถ.จังหวัด หรือ ก.ถ. ตามมาตรา 95 ว่าสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนี้ ก.พ.ค. 
ท้องถิ่น มีอ านาจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้ 

มาตรา 137 ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการก.พ.ค.ท้องถิ่นและกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งท าหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณอ์าจถูกคัดค้านได้เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 

 (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
 (๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการที่ผู้อุทธรณ์ถูก
ลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 (๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 

 ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นและกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง
ต่อประธานกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
 

หมวด ๒ 
การร้องทุกข์ 

___________ 
 
 มาตรา 138 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชาและเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 1 การอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
 มาตรา 139 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามล าดับ 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งอ่ืนที่ 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น ก าหนด ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 

เมื่อ ก.พ.ค. ท้องถิ่น ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
 การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสามให้
ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 



๔๐ 

 

 

 มาตรา 140 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ ก.พ.ค.ท้องถิ่นมีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยก
ค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งและให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ด าเนินการ
อ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่น ประกาศก าหนด 
  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค.ท้องถิ่น จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะแต่งตั้งกรรมการ 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น คนหนึ่ง หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็
ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ท้องถิ่น 
 มาตรา 141 เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ก.พ.ค.ท้องถิ่นกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นและกรรมวินิจฉัยร้องทุกข์
ซึ่งท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได ้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจหรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
 ก.พ.ค.ท้องถิ่น กรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่นและกรรมวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อ
ประธานกรรมการ ก.พ.ค.ท้องถิ่น และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
 การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ท้องถิน่ 
 

ลักษณะ ๓ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

___________ 
 
 มาตรา 142 ในกรณีที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่น เห็นว่า กฎ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
หรือค าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปหรือการด าเนินการใด ไม่สอดคล้องกับ
หลักการและระบบคุณธรรมตามมาตรา ๘ ให้ ก.พ.ค.ท้องถิ่น แจ้งให้หน่วยงานที่ออกกฎ ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข หรือค าสั่งดังกล่าวทราบเพ่ือแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กร 
 

ภาค ๔ 
การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

___________ 
 
 มาตรา 143 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเว้นแต่ความตามภาค 3 และมาตรา 10 ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

ภาค ๕ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

___________ 
 
 มาตรา 144 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้น าความในภาคหนึ่ง บททั่วไป ภาคสอง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ภาคสามการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น มาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหากมีกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือการใดโดยสภาพของ
กฎหมาย กฎ ประกาศ หรือระเบียบไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ให้ ก.ถ. มีอ านาจออกกฎ ประกาศ หรือระเบียบ
เพ่ือใช้ปฏิบัติส าหรับกรณีหรือการนั้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสม
และความจ าเป็นรวมตลอดถึงภาระทางด้านการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประการส าคัญ 
 มาตรา 145 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา 146 พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับลักษณะงานของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะมีจ านวนรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนอัตราก าลัง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และเพ่ือประโยชน์  
ของท้องถิ่นและของรัฐ ก.ถ. อาจมีมติอนุมัติให้มีจ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่อต าแหน่งเช่นเดียวกันกับ
ชื่อต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดได้ และมติในเรื่อง
ดังกล่าวให้ถือเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการที่มาประชุม 
 

บทเฉพาะกาล 
___________ 

 
 มาตรา 147 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแต่งตั้ง ก.ถ. และ อ.ก.ถ.จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การด าเนินการให้มี ก.ถ. และ อ.ก.ถ.จังหวัด ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้มาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไปและ
หลักเกณฑ์และการด าเนินการ รวมตลอดถึงกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้บังคับหรือปฏิบัติอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปจนกว่า ก.ถ. ตามพระราชบัญญัตินี้ จะได้ก าหนดกฎ ประกาศ ระเบียบ แล้วเสร็จ
และใช้บังคับ หากมีการใดไม่อาจน ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับได้ การจะด าเนินการประการใด
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก าหนดแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 148 ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค.ท้องถิ่น เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ 
ก.พ.ค.ท้องถิ่น ให้ ก.ถ. ตามพระราชบัญญัตินี้ท าหน้าที่ ก.พ.ค.ท้องถิ่นจนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.พ.ค.ท้องถิ่น               
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



๔๒ 

 

 

            ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มี ก.ถ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา    
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งไปพลางก่อน 
 การด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค.ท้องถิ่น ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา 149 ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานเมืองพัทยา หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ              
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 150 ในระหว่างที่ ก.ถ. ยังมิได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ                      
ตามมาตรา 36 บทบัญญัติในภาค 2 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชส่วนท้องถิ่นแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ตลอดจนมีสิทธิอ่ืนๆตามที่ เคยมีสิทธิอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่า ก.ถ.จะจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะเสร็จและจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าประเภทต าแหน่ง สายงานระดับต าแหน่ง
และต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ ตามมาตรฐานดังกล่าวและประกาศให้ทราบ จึงให้น าบทบัญญัติในภาค 2 การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.ถ.ประกาศ
เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ ก.ถ. ประกาศ 
 ในการจัดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งหากมีเหตุผลความจ าเป็น 
ก.ถ.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้ 

  เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่
ก.ถ.ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.ถ.ประกาศก าหนด 
 ให้ ก.ถ.ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา 151 ผู้ใดเป็นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ในระหว่างทีย่ังมิได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลูกจ้าง
และพนักงานจ้างซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อน 
 มาตรา 152 ภายใต้บังคับมาตรา 146องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีพนักงานจ้างตามภารกิจที่มี
ชื่อต าแหน่งเช่นเดียวกันกับชื่อต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมกันเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดท าแผนลดอัตราก าลังดังกล่าวให้เหลือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด ในระยะเวลา ๔ ปี นับ
จากพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา 153 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในภาค 2 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่า



๔๓ 

 

 

ด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการ
ด าเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่
บทบัญญัติในภาค 2 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 (๒) กรณีท่ีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อน
วันที่บทบัญญัติในภาค 2 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้การสอบสวนหรือการพิจารณาแล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้ 

(3) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาพิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 มาตรา 154  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 
ก่อนวันที่บทบัญญัติในภาค 2 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระท าความผิดวินัย หรือกรณีสมควรให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในภาค 2 การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น มี
อ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้  ให้
น ามาตรา 87 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 155 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถ้ายังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังไม่พ้น
ก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิ ทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา 156 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมิได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ มีกรณีที่ไม่อาจ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใดให้เป็นไป
ตามท่ี ก.ถ. ประกาศก าหนด 
 มาตรา 157 ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรอบอัตราก าลัง ข้าราชการและพนักงาน และก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน
ใดอันจ าเป็นเพ่ือรองรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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